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RESUMO 

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. 333 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, 2017. 

A obrigação de divulgação de planejamentos tributários agressivos ganhou maior 

notoriedade a partir do Projeto BEPS da OCDE/G20, que teve início em 2012. O estudo 

faz um breve apanhado de questões subjacentes ao referido projeto, tais como, a origem e 

os problemas causados pela erosão da base tributável e transferência de lucros, assim como 

os mecanismos utilizados pelos países para combater esses problemas. Em seguida, a 

análise se volta para a Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20, que teve como propósito 

o desenvolvimento de recomendações concernentes à elaboração de regras de divulgação 

obrigatória de transações, arranjos ou estruturas agressivas ou abusivas. O trabalho 

examina a experiência estrangeira na matéria, com foco nos regimes existentes nos EUA, 

Reino Unido, Portugal, México e na tentativa malsucedida de introdução destas regras na 

França. Após analisar, em tese, alguns aspectos jurídico-econômicos relacionados à 

implementação de regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários no Brasil 

(e.g. potenciais benefícios para o fisco e os contribuintes, natureza jurídica dessas regras e 

suas eventuais limitações e desafios), passa-se à análise crítica das regras trazidas pela 

Medida Provisória nº 685/2015, que introduziu a divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários no ordenamento jurídico brasileiro. O exame da medida provisória centra-se em 

alguns de seus principais aspectos, entre os quais, os tributos abrangidos pela divulgação, 

as pessoas obrigadas a efetuá-la, as transações passíveis de divulgação e a penalidade 

aplicável em caso de descumprimento da obrigação. Por fim, o estudo aprofunda o exame 

de alguns dos problemas apontados em relação às regras brasileiras, que culminaram na 

sua rejeição pelo Congresso Nacional, efetuando ainda uma breve contextualização das 

discussões judiciais a respeito do tema, bem assim eventuais alternativas a esse regime e as 

perspectivas para eventual legislação futura.  

Palavras-chave: Projeto BEPS da OCDE/G20. Planejamentos Tributários Agressivos. 

Divulgação. Medida Provisória nº 685/2015. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Mandatory disclosure rules for aggressive tax 

planning under Brazilian law: an analysis in light of the OECD/G20 BEPS Project. 

333 f. Doctoral Thesis (Doctor’s Degree) – Law School, Universidade de São Paulo, 2017. 

Mandatory disclosure rules for aggressive tax planning gained greater prominence due to 

the OECD/G20 BEPS Project, which began in 2012. This study provides a brief overview 

of the underlying issues involving the project, such as the origin and problems caused by 

base erosion and profit shifting, as well as the mechanisms used by countries worldwide to 

address these problems. It then analyzes OECD/G20 BEPS Action 12, which aimed to 

develop recommendations regarding the design of mandatory disclosure rules for 

aggressive or abusive transactions, arrangements, or structures. The study examines other 

countries’ experiences with regard to mandatory disclosure rules, focusing on existing 

regimes in the USA, UK, Portugal, Mexico and the failed attempt to introduce these rules 

in France. After analyzing, in theory, some juridical and economic aspects related to the 

implementation of mandatory disclosure rules in Brazil (potential benefits for the tax 

administration and taxpayers, legal nature of these rules, their possible limitations and 

challenges), the study turns to the rules introduced by Provisional Measure nº 685/2015, 

which introduced mandatory disclosure of tax planning in the Brazilian legal system. The 

examination of the provisional measure focuses on some of its main aspects, among which 

are the taxes covered by the disclosure, the persons required to carry it out, the transactions 

subject to disclosure and the penalty applicable in case of non-compliance. Finally, the 

study further examines some of the problems in relation to Brazilian mandatory disclosure 

rules that led to its rejection by the Congress, also making a brief contextualization of the 

judicial discussions on the subject, as well as potential alternatives to this regime and the 

prospects for possible future legislation. 

Keywords: OECD/G20 BEPS Project. Aggressive Tax Planning. Mandatory Disclosure. 

Provisional Measure nº 685/2015. 
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RÉSUMÉ 

OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Les règles de communication obligatoire 

d’informations dans le système juridique brésilien: une analyse vis-à-vis du Projet 

BEPS de l’OCDE/G20. 333 f. Thèse (Doctorat) – Faculté de Droit, Universidade de São 

Paulo, 2017. 

La communication obligatoire d’informations sur les schémas de planification fiscale 

agressive a acquis une plus grande notoriété a partir du Projet BEPS de l'OCDE/G20, qui a 

débuté en 2012. L'étude fait un bref aperçu des problèmes sous-jacents à ce projet, comme 

l'origine et les problèmes causés par l'érosion de la base d’imposition et le transfert de 

bénéfices, ainsi que les mécanismes utilisés par les pays pour lutter contre ces problèmes. 

Ensuite, l'analyse se tourne vers l'action 12 du Projet BEPS de l’OCDE / G20, qui visait à 

élaborer des recommandations concernant la définition d’un régime de communication 

obligatoire d’informations applicable à des transactions, dispositifs ou structures de nature 

aggressive ou abusive. Le document examine l'expérience à l’étranger dans ce domaine, en 

se concentrant sur les États-Unis, le Royaume-Uni, le Portugal, le Mexique et la tentative 

infructuese d'introduire ces règles en France. Après avoir analysé, en théorie, certains 

aspects juridiques et économiques liés à la mise en œuvre de la communication obligatoire 

d’informations sur les schémas de planification fiscale au Brésil (les avantages potentiels 

pour les autorités fiscales et les contribuables, la nature juridique de ces règles et leurs 

éventuelles limitations et défis), l’étude analyse critiquement les règles introduites par la 

Mesure Provisoire n° 685/2015, qui a introduit la communication obligatoire 

d’informations sur les schémas de planification fiscale dans le système juridique brésilien. 

L'examen de la mesure provisoire se concentre sur certains de ses principaux aspects, 

parmi lesquels, les impôts visés par la communication obligatoire, les personnes tenues de 

l'exécuter, les opérations soumises à la communication et la peine applicable en cas de 

violation de l'obligation de communication. Enfin, l'étude approfondit l'examen de certains 

des problèmes identifiés par rapport aux règles brésiliennes, aboutissant à son rejet par le 

Congrès, en faisant une brève contextualisation des discussions juridiques sur le sujet, ainsi 

que des solutions possibles au régime et perspectives pour une éventuelle législation dans 

l’avenir. 

Mots-clés: Projet BEPS de l’OCDE/G20. Planification fiscale agressive. Communication 

obligatoire d’information. Mesure Provisoire nº 685/2015. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Antes de começar efetivamente a analisar “a divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários agressivos no ordenamento brasileiro à luz do Projeto BEPS da 

OCDE/G20”, parece importante, primeiramente, efetuar: (i) alguns esclarecimentos iniciais 

em relação ao objeto do presente trabalho; (ii) uma limitação de escopo, com o intuito de 

bem delimitar a análise pretendida com a presente tese; (iii) uma breve exposição das 

razões da originalidade e perguntas que se pretende responder no decorrer do trabalho; e, 

por fim, (iv) a apresentação do trabalho. 

 

I. Esclarecimentos iniciais em relação ao objeto do trabalho 

 

Este trabalho começou a ser elaborado em janeiro de 2014. À época, a OCDE havia 

recentemente publicado um relatório tratando do problema da erosão da base tributável e 

transferência de lucros para jurisdições com baixa ou nenhuma tributação (“Addressing 

Base Erosion and Profit Shifting”)1, assim como outro contendo um conjunto de medidas 

para combater essas práticas (“Action Plan on Base Erosion and Profit Shifiting”)2. Esses 

relatórios delimitaram o escopo do chamado “Projeto BEPS da OCDE/G20”3. 

O Projeto BEPS da OCDE/G20 ainda era recente. Havia uma série de incertezas em 

relação aos seus possíveis resultados e as implicações para os diferentes países. O objetivo 

inicial dessa tese era analisar “os possíveis impactos das recomendações propostas no 

âmbito do Projeto BEPS na legislação brasileira”. Tratava-se de tema de pesquisa bastante 

desafiador e audacioso, notadamente, em razão de sua abrangência e da falta de propostas 

de medidas concretas para servir de base para o estudo. 

Em julho de 2015, houve a publicação da Medida Provisória nº 685/2015. Essa 

norma contemplava regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários em seus 

arts. 7º a 12. Sua exposição de motivos deixava claro que a norma havia sido inspirada no 

                                                 
1 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013 
2 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013. 
3 Conforme será analisado em detalhes no Capítulo I, o “Projeto BEPS da OCDE/G20” consistiu em uma 
iniciativa do G20, encabeçada pela OCDE, que contemplava um conjunto de medidas com o objetivo de lutar 
contra as estratégias agressivas dos contribuintes para reduzir e até mesmo eliminar o pagamento de tributos. 
Para maiores informações sobre o referido projeto, conferir item 1.5 deste trabalho. 
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Projeto BEPS4. Tratava-se da primeira medida concreta tomada pelo governo brasileiro 

com o intuito de implementar algum tipo de iniciativa do Projeto BEPS da OCDE/G20 no 

ordenamento jurídico pátrio. 

Tão logo publicada, a Medida Provisória nº 685/2015 deu ensejo a diversas 

discussões acadêmicas. Foram levantadas inúmeras questões em relação às regras 

brasileiras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Essas questões iam 

desde a adequação das regras brasileiras às recomendações propostas no âmbito da minuta 

de relatório da Ação 12 do Projeto BEPS (então, recentemente publicada), até a 

conformidade dessas regras com as demais normas do ordenamento jurídico nacional. 

A publicação da Medida Provisória nº 685/2015 exigiu a readequação do estudo 

que estava sendo elaborado. A análise de apenas uma das ações do Projeto BEPS da 

OCDE/G20 permitiria o aprofundamento do objeto do estudo, que não seria apenas um 

panorama geral do Projeto BEPS. Do mesmo modo, o exame de uma medida já 

implementada no ordenamento brasileiro confirmava a importância do estudo, além de 

servir de referência concreta para a análise da matéria.  

O foco do trabalho foi, assim, redimensionado por recomendação da banca de 

qualificação, em exame realizado em setembro de 2015. Passou a ser o exame da 

“obrigação de divulgação de planejamentos tributários agressivos no ordenamento 

brasileiro à luz do Projeto BEPS da OCDE/G20”.  O exame dessas regras no ordenamento 

nacional tinha como referência as normas contidas na então recém-publicada Medida 

Provisória nº 685/2015.  

A despeito das regras de divulgação de planejamento tributário contidas na Medida 

Provisória nº 685/2015 não terem sido aprovadas quando de sua votação pelo Congresso 

Nacional no final de 2015, sua análise permanece conveniente e oportuna. Um estudo 

aprofundado das regras contidas nessa norma permitirá o seu aperfeiçoamento na hipótese 

de sua eventual reintrodução no ordenamento brasileiro no futuro, o que, diga-se, não 

somente parece possível como bastante provável que aconteça. 

Importante efetuar um registro: a matéria objeto do presente estudo encontra-se em 

constante evolução. A cada dia que passa, surgem novas informações em relação ao 

Projeto BEPS da OCDE/G20 e suas múltiplas ações. A todo momento, os países 

                                                 
4 Uma análise detalhada das regras brasileiras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 
introduzidas pela Medida Provisória nº 685/2015 será efetuada quando do Capítulo V deste trabalho. 
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consideram propostas legislativas para introduzir ou aperfeiçoar a legislação existente 

adequando-as às recomendações do projeto. Por essa razão, foi necessário efetuar um corte 

temporal, levando-se em consideração o material disponível até 31 de janeiro de 2017. 

 

II. Limitação de escopo 

 

A matéria objeto de estudo no presente trabalho é a “obrigação de divulgação de 

planejamentos tributários ‘agressivos’ no ordenamento brasileiro à luz do Projeto BEPS da 

OCDE/G20”. Esse tema tangencia vários assuntos, tais como, as demais ações do projeto 

em referência, a questão dos limites ao planejamento tributário, ou mesmo discussões 

envolvendo uma norma geral antielisiva5, para citar apenas alguns.  

Importante deixar claro, desde o início, que o presente trabalho não tem a pretensão 

de examinar: (1) as minúcias de todas as ações e relatórios concernentes ao Projeto BEPS 

da OCDE/G20, centrando-se na sua concepção, desenvolvimento e nas recomendações em 

relação à sua Ação 12, que trata da divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

agressivos; (2) eventuais limites aos planejamentos tributários; tampouco (3) critérios 

adequados para a definição de uma norma geral antielisiva. 

Esses e outros assuntos foram, por vezes, “arrastados” para dentro do trabalho. Isso 

ocorreu, notadamente, em razão: de críticas por parte da doutrina em relação ao instituto 

(e.g. livre iniciativa, proporcionalidade, autoincriminação); de aspectos jurídicos e não 

jurídicos em relação à implementação dessas regras contidas no relatório final referente à 

Ação 12 ou seus comentários (e.g. norma geral antielisiva, custo de conformidade); e de 

institutos contidos na Medida Provisória nº 685/2015 (e.g. a modalidade consultiva). 

Nessas hipóteses, a análise desses assuntos e institutos se dá de forma incidental, 

sem a preocupação desses temas serem efetivamente exauridos no presente trabalho. O 

intuito da análise desses temas é apenas corroborar ou refutar algum argumento 

relacionado às regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários no 

                                                 
5 Esse tipo de norma é considerado por alguns doutrinadores como “antielusiva”, tendo em vista que 
permitiria a desconsideração de atos e negócios jurídicos com propósito abusivo (“elusão”). Entretanto, 
optou-se nesse trabalho por utilizar a nomenclatura pela qual essa norma é usualmente referida pela doutrina 
brasileira: “norma geral antielisiva”. 
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ordenamento jurídico brasileiro ou melhor compreender as regras introduzidas pela Medida 

Provisória nº 685/2015 no contexto do Projeto BEPS.  

 

III. Razões da originalidade e perguntas que se pretende responder 

 

O trabalho pretende trazer uma contribuição original à ciência do direito por duas 

razões principais: (1) analisa em detalhes a obrigação de divulgação de planejamentos 

tributários introduzida pela Medida Provisória nº 685/2015, matéria objeto de poucos 

estudos pela doutrina até o momento e sem um posicionamento jurisprudencial conclusivo; 

e (2) o exame das regras brasileiras ocorre tendo como principal referência a Ação 12 do 

Projeto BEPS da OCDE/G20.  

Nesse aspecto, procura-se responder no decorrer do trabalho a algumas questões, 

entre elas: 

 

(1) Qual a origem das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

“agressivos” e como essas regras relacionam-se com as demais iniciativas para 

melhorar a transparência entre contribuintes e fisco? 

(2) Qual a relação entre o Projeto BEPS da OCDE/G20 e as regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários “agressivos” objeto de sua Ação 12? 

(3) Como as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários se 

desenvolveram em outros países? 

(4) Qual seria a natureza jurídica da obrigação de divulgação de planejamentos 

tributários no ordenamento jurídico brasileiro, bem assim seus limites?  

(5) Como as regras brasileiras introduzidas nos arts. 7º a 12 da Medida Provisória 

nº 685/2015 se compatibilizam com as recomendações trazidas no relatório da 

Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20?  

(6) Como algumas das alternativas propostas em relação à divulgação de 

planejamentos tributários relacionam-se com a Ação 12 do Projeto BEPS da 

OCDE/G20? e 

(7) O que poderia ser efetuado para o aperfeiçoamento das regras introduzidas pela 
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Medida Provisória nº 685/2015 no caso de eventual legislação futura sobre a 

matéria? 

 

IV. Apresentação do trabalho 

 

O estudo foi dividido em seis capítulos. Os três primeiros buscam analisar essas 

medidas no plano internacional, tendo como foco a origem das regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários e seu desenvolvimento, com destaque para a 

experiência de outros países. Os três últimos procuram analisar essas medidas no plano 

nacional, tendo como parâmetro alguns limites impostos pelo ordenamento brasileiro, 

relacionando-as às recomendações no âmbito do Projeto BEPS da OCDE/G20. 

No primeiro capítulo (Capítulo I – O problema da erosão da base tributável e o 

Projeto BEPS da OCDE/G20), a ideia é contextualizar as propostas para o 

desenvolvimento de regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários com o 

problema da erosão da base tributável e o surgimento do Projeto BEPS. Nesse sentido, 

busca-se analisar a origem do problema da erosão da base tributável, examinando, 

inclusive, casos de empresas multinacionais que se utilizaram de estruturas que causam a 

erosão da base tributável e suas repercussões. Procura-se também analisar alguns dos 

efeitos deletérios da erosão da base tributável na economia dos países e os mecanismos 

para combater os comportamentos dos contribuintes que causam erosão da base tributária. 

Por fim, é efetuada uma síntese das etapas do andamento do projeto até sua conclusão.  

A análise do Projeto BEPS e suas múltiplas ações é importante, na medida em que 

ele serviu de justificativa para a edição das regras brasileiras sobre o assunto. Essa análise 

serve também de alicerce para verificar em que medida a Ação 12 do referido projeto, que 

trata das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários “agressivos”, 

relaciona-se com o problema da erosão da base tributável e transferência de lucros. 

No segundo capítulo (Capítulo II – A divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários agressivos e a Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20) dá-se ênfase às 

regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários objeto da Ação 12 do Projeto 

BEPS da OCDE/G20. O capítulo inicia-se com a análise da definição de planejamento 

tributário “agressivo”, com a finalidade de tentar delimitar o âmbito de aplicação dessas 

regras. Em seguida, examina-se o contexto do desenvolvimento das regras de divulgação 
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obrigatória de planejamentos tributários em âmbito mundial e sua correlação com outras 

iniciativas de transparência como, por exemplo, a cooperação para o cumprimento das 

obrigações tributárias. A partir daí, analisam-se os objetivos, elementos e princípios 

básicos que devem nortear as regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários. Segue-se, então, o exame detalhado das recomendações contidas no relatório 

final da Ação 12 do Projeto BEPS. O objetivo desse capítulo é estabelecer parâmetros para 

a análise das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários no ordenamento 

brasileiro. 

No terceiro capítulo (Capítulo III – A experiência estrangeira em relação à 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários: um paradigma a ser seguido?), 

busca-se analisar a existência e o conteúdo de regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários em outros países. Aprofunda-se o estudo do tema no âmbito 

internacional, analisando regras do gênero não somente nos países que serviram de base 

para a elaboração das recomendações da OCDE, como também em outros países não 

contemplados no relatório. O exame da experiência estrangeira é essencial para 

compreender as recomendações da OCDE, bem como os comentários efetuados no âmbito 

da Ação 12 do Projeto BEPS, na medida em que parte das observações refletem as 

preocupações de membros da sociedade civil em relação aos seus próprios regimes. A 

análise procura se ater a alguns principais elementos dessas regras, entre os quais, as 

transações passíveis de divulgação, o conteúdo das informações, a pessoa responsável pela 

divulgação e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento da obrigação. O exame 

abrange também eventuais regimes secundários existentes e algumas propostas legislativas. 

Na medida do possível, são examinadas críticas efetuadas pela doutrina em relação a 

alguns aspectos dos respectivos regimes.  

No quarto capítulo (Capítulo IV – A obrigação de divulgação de planejamentos 

tributários no ordenamento brasileiro: aspectos preliminares), são examinados 

aspectos jurídicos e econômicos relacionados à divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários. Nesse capítulo, a análise desses aspectos se dá em tese, sem considerar uma 

norma de divulgação obrigatória de planejamentos tributários específica. O capítulo inicia-

se com a análise dos possíveis benefícios da divulgação de planejamentos tributários. Em 

seguida, faz-se o exame da natureza jurídica de uma norma do gênero no ordenamento 

jurídico brasileiro. A partir dessa análise, é possível antecipar quais os principais limites 

que as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários estariam sujeitas no 
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ordenamento pátrio. Sob esse aspecto, dá-se ênfase à questão do custo de conformidade 

dessas regras, na medida em que essa foi uma das grandes preocupações manifestadas na 

Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20, procurando-se demonstrar não somente que o 

país está atento ao problema do custo de conformidade de suas obrigações acessórias, 

como também que essas obrigações seriam necessárias no contexto jurídico-econômico 

brasileiro. Finalmente, são analisados também nesse capítulo eventuais desafios em relação 

à introdução da obrigação de divulgação de planejamentos tributários no ordenamento 

brasileiro: é o caso, por exemplo, da inexistência de uma norma geral antielisiva eficaz, do 

princípio da livre iniciativa, da vedação à autoincriminação e da observância do sigilo 

fiscal. 

No quinto capítulo (Capítulo V – As regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários introduzidas na legislação brasileira pela Medida 

Provisória nº 685/2015), analisam-se os principais aspectos relacionados aos arts. 7º a 12 

da Medida Provisória nº 685/2015, que teria introduzido a obrigação de divulgação de 

planejamentos tributários no ordenamento jurídico brasileiro. O capítulo tem início com 

uma breve síntese das regras, o contexto em que essas regras foram introduzidas na 

legislação brasileira, bem assim alguns aspectos da declaração que implementaria essa 

obrigação. Em seguida, examinam-se os tributos abrangidos pelas regras brasileiras, 

levando-se em consideração a redação do dispositivo, algumas características do 

federalismo fiscal brasileiro e as espécies tributárias existentes. Segue-se, então, a análise 

das pessoas obrigadas a efetuar a divulgação, com destaque para o conceito de sujeito 

passivo na legislação tributária e as implicações da atribuição de responsabilidade, única e 

exclusiva, ao sujeito passivo. Após, procura-se examinar as transações abrangidas pela 

obrigação de divulgação, com ênfase para as hipóteses que dão ensejo à divulgação 

obrigatória: atos e negócios que não possuam razões extratributárias relevantes; forma 

adotada não for usual, for utilizado negócio jurídico indireto ou com cláusula que 

desnature os efeitos de um contrato típico; e atos e negócios relacionados pela autoridade 

fiscal. Analisam-se, ainda, as consequências do cumprimento da obrigação e a sanção 

aplicável na hipótese de não divulgação. Em seguida, efetua-se uma análise das hipóteses 

de ineficácia da declaração e suas consequências. Finalmente, examina-se a divulgação 

consultiva, fazendo considerações sobre como essa modalidade se insere no contexto de 

regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários.  

No sexto e último capítulo (VI – A frustração das regras brasileiras 
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introduzidas pela Medida Provisória nº 685/2015: deve-se insistir ou modificar o 

modelo adotado?), procura-se aprofundar o exame de alguns dos principais problemas 

apontados em relação às regras brasileiras, bem como de eventuais alternativas a esse 

regime. O capítulo inicia-se com o exame do trâmite legislativo e as discussões em relação 

à Medida Provisória nº 685/2015 no Congresso Nacional. Essa análise permite evidenciar 

algumas das controvérsias existentes em relação às regras brasileiras, que possivelmente 

influenciaram sua não aprovação. Após, efetua-se um resumo de algumas discussões 

judiciais envolvendo os arts 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015, com destaque para 

os argumentos aduzidos no âmbito da ADI nº 5.366 e de outra ação judicial em sede de 

controle difuso de constitucionalidade. O exame dessas ações e de seus argumentos servem 

para corroborar o entendimento de que a matéria é controvertida e de que alguns dos 

fundamentos utilizados para defender ou atacar as regras brasileiras são equivocados. Em 

seguida, aprofunda-se o exame de algumas críticas em relação às regras introduzidas pela 

referida medida provisória (e.g. regulamentação da norma geral antielisiva, violação aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa e incerteza em relação aos atos e negócios 

jurídicos que deveriam ser divulgados). Efetua-se, ainda, uma reflexão sobre algumas 

alternativas às regras da Medida Provisória nº 685/2015, em especial, o PLV nº 22/2015, 

que propôs a limitação da obrigatoriedade de divulgação para os atos e negócios 

relacionados pelo fisco e uma proposta de reformação do regime para tornar a declaração 

facultativa. Finalmente, efetuam-se sugestões para o aprimoramente de eventual nova 

legislação sobre o assunto. 

Efetuada essa introdução, passemos ao conteúdo do trabalho propriamente dito, 

esperando que sua leitura seja tão instigante quanto a sua elaboração.  
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CAPÍTULO I – O PROBLEMA DA EROSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL 

E O PROJETO BEPS DA OCDE/G20 

 

 Um dos temas de maior importância na atualidade para quem estuda direito 

tributário, especialmente direito tributário internacional, talvez seja o Projeto BEPS da 

OCDE/G20, que visa combater a erosão da base tributável e transferência de lucros para 

jurisdições com baixa tributação.  Discute-se quais serão as consequências das conclusões 

desse projeto na (des)ordem tributária internacional atual, bem como os seus impactos na 

legislação dos diferentes países e blocos econômicos, como a União Europeia.   

 E o que vem a ser a erosão da base tributável e transferência de lucros (Base 

Erosion and Profit Shifting ou BEPS)? “BEPS” relaciona-se a situações onde a interação 

das legislações dos diferentes países causam a dupla não tributação ou tributação inferior 

àquela que se teria caso a transação envolvesse apenas uma jurisdição. Também pode-se 

dizer que o BEPS diz respeito a arranjos fiscais que dão ensejo a nenhuma tributação ou 

uma tributação reduzida por meio da transferência de lucros da jurisdição onde a atividade 

econômica ocorre para outra, em que a tributação é mais favorável6.  

A erosão da base tributária e a transferência de lucros constitui sério risco para a 

arrecadação fiscal e as metas orçamentárias, e até mesmo para a soberania e a justiça fiscal, 

tanto de países membros quanto não membros da OCDE. Trata-se de um problema atual 

para um número expressivo de países (desenvolvidos e em desenvolvimento). Tanto isso é 

verdade que o G20 acolheu os trabalhos que estavam sendo realizados pela OCDE sobre o 

tema, solicitando o aprofundamento do estudo e o desenvolvimento de um plano de ação. 

Nesse sentido, propõe-se analisar alguns aspectos relacionados à erosão da base 

tributável e à transferência de lucros, em especial: (1) a origem do problema da erosão da 

base tributável e transferência de lucros; (2) os precedentes de erosão da base tributável em 

um contexto mundial e a discussão envolvendo a moralidade e a responsabilidade social 

corporativa; (3) alguns dos efeitos da erosão da base tributável; (4) os mecanismos 

atualmente existentes para combater a erosão da base tributária; e, finalmente, (5) o 

desenvolvimento do Projeto BEPS da OCDE/G20 e suas múltiplas ações. 

 

                                                 
6 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 10. 
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1.1 A origem do problema da erosão da base tributável 

 

Com a intensificação do processo de globalização, surgiu à tona a questão da dupla 

tributação. Empresas que efetuavam transações somente no mercado interno 

internacionalizaram-se, passando a vender mercadorias e prestar serviços em outros países, 

diretamente ou por meio de subsidiárias. Essa internacionalização fez com que as 

operações de comércio internacional passassem a estar sujeitas à dupla ou múltipla 

tributação: tributação no local de residência da empresa e no local do mercado consumidor. 

Para afastar o efeito distorsivo de eventual dupla ou múltipla tributação sobre o 

comércio internacional, a Liga das Nações criou um comitê de especialistas para estudar e 

promover a celebração de convenções para evitar dupla tributação7. Desses estudos, 

originou-se o primeiro modelo de convenção em 1943. Porém, foi somente a partir do fim 

da 2ª Guerra Mundial que as convenções para eliminar a dupla tributação entre os Estados 

multiplicaram-se, permitindo uma maior integração econômica e a formação de blocos. 

Com o fim da 2ª Guerra Mundial, os trabalhos de elaboração de um modelo de 

convenção para evitar a dupla tributação foram encampados pela Organização Europeia 

para a Cooperação Econômica (OECE), criada para ajudar a gerir o Plano Marshall. 

Posteriormente, a sua filiação foi estendida a Estados não-europeus. Em 1961, a OECE deu 

lugar à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que deu 

continuidade aos trabalhos iniciados pela Liga das Nações. 

Nesse contexto, criou-se o Comitê Fiscal da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que veio a desenvolver um Modelo de Convenção, 

publicado em 1963 e, posteriormente, revisado em 1977 e 1992. Após, passou-se a adotar o 

modelo de folhas soltas, com a finalidade de facilitar o processo de revisão do Modelo de 

Convenção. O Modelo de Convenção da OCDE é complementado por comentários 

detalhados elaborados na forma de artigo por artigo, que servem de importante instrumento 

interpretativo do conteúdo e da amplitude de suas cláusulas. 

A grande preocupação da Liga das Nações e da OCDE era evitar a dupla tributação, 

que poderia existir em situações em que dois países exercessem sua competência tributária 

sobre o mesmo fato. Tal preocupação tinha como pano de fundo a facilitação do comércio 

                                                 
7 Esse comitê de especialistas era formado por 4 (quatro) economistas: Bruins (Roterdã, Holanda); Einaudi 
(Torino, Itália); Seligman (Nova York, Estados Unidos da América) e Stamp (Londres, Grã-Bretanha). 
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internacional, já que a dupla tributação constituía um empecilho aos negócios além-

fronteiras.  

Apenas recentemente é que a OCDE passou a dar maior atenção a questões 

relacionadas à erosão da base tributável e transferência de lucros (como, por exemplo, a 

dupla não tributação dos rendimentos)8. Entretanto, as iniciativas da OCDE não se referiam 

a medidas para combater a erosão da base tributável propriamente dita. Essa expressão 

somente foi utilizada anos mais tarde. O foco, à época, era combater a evasão fiscal nas 

transações internacionais e a respectiva transferência de lucros para jurisdições com baixa 

tributação. Algumas dessas iniciativas compreenderam: (1) o relatório da OCDE sobre 

competição tributária prejudicial de 1998; (2) os trabalhos realizados entre 1998 e 2006 em 

relação ao uso abusivo das convenções para evitar a dupla tributação; e (c) a elaboração de 

um diretório de planejamentos tributários agressivos a partir de 2006.  

Atualmente, a erosão da base tributável ganha importância ainda maior na medida 

em que se verifica que parcela significativa das transações internacionais ocorre entre 

empresas do mesmo grupo9. Essas empresas, normalmente multinacionais, estabelecem 

subsidiárias em diversos países (principalmente jurisdições com baixa ou nenhuma 

tributação) visando a diminuir sua carga fiscal global. Utilizando-se de mecanismos que 

exploram lacunas nas legislações domésticas dos países, provocam a erosão da base 

tributável em países com carga tributária elevada, transferindo parte significativa de seus 

lucros para jurisdições com baixa ou nenhuma tributação. Desta forma, diminuem seus 

custos e maximizam os seus lucros, parecendo mais atrativas aos seus investidores. 

Nesse processo, os países (ou jurisdições) com baixa ou nenhuma tributação 

exercem um papel de grande importância; como forma de atrair investimentos estrangeiros, 

algumas dessas jurisdições baixam ou até eliminam a tributação das empresas 

estabelecidas em seu território, gerando uma espécie de concorrência fiscal internacional. 

                                                 
8 Embora a evasão fiscal e a dupla não tributação tenham sido negligenciadas pela Liga das Nações e pela 
OCDE até pouco tempo, foram vislumbradas desde o início pelo comitê de especialistas, segundo se observa 
do trecho a seguir: “[f]rom the very outset, the Committee realised the necessity of dealing with the questions 
of tax evasion and double taxation in co-ordination with each other. It is highly desirable that States should 
come to an agreement with a view to ensuring that a taxpayer shall not be taxed on the same income by a 
number of different countries, and it seems equally desirable that such international cooperation should 
prevent certain incomes from escaping taxation altogether. The most elementary and undisputed principles of 
fiscal justice, therefore, required that the experts should devise a scheme whereby all incomes would be taxed 
once and only once”. (LEAGUE OF NATIONS. Double Taxation and Tax Evasion: Report. Document 
C. 216. M. 85. London: League of Nations Publications, 1927, p. 13. Disponível em: 
˂http://www.taxtreatieshistory.org>. Acesso em: 12 jun. 2015). 
9 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 7. 
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Essas jurisdições, também denominadas de paraísos fiscais ou jurisdições com tributação 

favorecida (assim como as empresas que neles se estabelecem), vêm sendo objeto de várias 

críticas, principalmente por parte dos países desenvolvidos.  

Entretanto, os paraísos fiscais não são os únicos vilões nessa história. Vários países 

desenvolvidos também exercem uma espécie de concorrência fiscal internacional, a 

exemplo da Holanda, da Irlanda e de Luxemburgo. Esses países desenvolveram legislações 

tributárias favoráveis para atrair sedes de empresas. Além disso, as autoridades tributárias 

desses países frequentemente emitiam posicionamentos com tratamentos tributários 

“especiais” para empresas multinacionais que se instalassem em seus territórios. Relata-se 

que as autoridades tributárias luxemburguesas teriam “negociado” a ida de centenas de 

empresas multinacionais para o país, onde ficariam sujeitas a alíquotas efetivas inferiores a 

1% do rendimento desviado para Luxemburgo10. 

No âmbito da União Europeia, a concorrência fiscal chegou a tal ponto que foram 

necessárias algumas medidas por parte das autoridades europeias com o objetivo de tentar 

controlá-la. São exemplos dessas medidas: (1) o Código de Conduta do Conselho de 

Ministros de Economia e Finanças em matéria de política fiscal (1997); (2) o Comunicado 

da Comissão sobre a aplicação das regras relativas aos auxílios estatais (1998); e (3) o 

Relatório sobre a Implementação do referido comunicado (2004)11. 

Até os EUA são partícipes nessa história. Diversos foram os regimes tributários 

concedidos pelo governo norte-americano para incentivar a exportação. Seguidas 

alterações na legislação dos EUA sobre tributação dos lucros auferidos no exterior 

(legislação “CFC”) passaram a permitir a erosão da base tributável das operações das 

empresas americanas no exterior12. Relata-se que o regime do “Foreign Sales Corporation 

(FSC)”, criado em 1985, teria incentivado as empresas a interpor uma subsidiária em um 

                                                 
10 PANAYI, Cristiana HJI. Advanced Issues in International and European Tax Law. Oxford: Hart 
Publishing, 2015, p. 16-17. 
11 Embora tais medidas tivessem por objetivo vedar os denominados “auxílios estatais”, impactaram, ainda 
que indiretamente, na limitação da concorrência fiscal de seus países membros. Sobre o regime dos auxílios 
estatais em matéria tributária, já tive a oportunidade de tecer algumas considerações em: Regime dos auxílios 
estatais em matéria tributária no âmbito da União Europeia e sua interpretação pela Comissão Europeia e pela 
CJUE: seria o fim da autonomia dos Estados-membros em matéria de política fiscal? In: Revista Direito 
Tributário Atual, n. 27. São Paulo: IBDT/Dialética, 2012, p. 157-173. 
12 A esse respeito, Micheal Durst ressalta: “[t]hose countries which are home to multinational groups have 
often perceived CFC rules as placing their own multinational groups at a competitive disadvantage with 
respect to groups based in other countries. The results of this kind of competitive concern have included, in 
the United States, the near nullification of CFC rules as a result of the ‘check the box’ regulations issued in 
1997 […]”. (DURST, Micheal C. Beyond BEPS: A Tax Policy Agenda for Developing Countries. In: 
International Centre for Tax and Development – ITCD. Working Paper 18, June 2014, p. 7). 
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paraíso fiscal ou regime com tributação privilegiada fora do território aduaneiro dos EUA 

onde deixassem parte significativa de seu lucro13. Isso teria feito com que a carga tributária 

total dessas empresas fosse reduzida, melhorando sua competitividade internacional. 

Essas práticas decorrem de um problema de política fiscal bastante relevante: os 

princípios utilizados para a repartição da competência tributária no âmbito de transações 

internacionais foram elaborados há mais de 80 anos. A estrutura atual da tributação 

internacional está baseada principalmente nos estudos desenvolvidos pelo comitê de 

experts e nos posteriores trabalhos realizados pela Liga das Nações na década de 20 do 

século passado. Os pilares dessas regras são: a tributação na residência, o estabelecimento 

permanente, a tributação reduzida na fonte e os métodos de crédito ou isenção para 

eliminar eventual dupla tributação14. 

A estrutura atual da tributação internacional não acompanhou a evolução do 

ambiente de negócios que existe na atualidade. Em especial, no que diz respeito aos bens 

intangíveis e à economia digital, onde existe uma mobilidade ainda maior dos fatores de 

produção e uma crescente dependência de propriedade imaterial. De igual forma, a 

legislação tributária interna dos países que rege esse tipo de operação internacional foi 

desenvolvida em um momento em que a integração econômica era muito menor e a 

tecnologia menos desenvolvida do que nos dias atuais. 

Atualmente, é possível efetuar negócios com clientes situados em outro país via 

internet, sem a necessidade de qualquer presença efetiva no país. Esse fato coloca em 

xeque algumas normas e princípios adotados pelos países como forma de se evitar a dupla 

tributação (e.g. a de que um residente em um país somente pode ser tributado em outro 

quando nele tiver um estabelecimento permanente – art. 7º da CM da OCDE). Demais 

disso, em vista da crescente possibilidade de se efetuar negócios internacionais e do fato de 

a legislação tributária dos países diferir uma das outras, os contribuintes cada vez mais 

fazem uso das assimetrias nas legislações dos países para pagar menos tributos.  

Constatou-se que algumas das normas jurídicas adotadas em decorrência de política 

fiscal para se evitar a dupla tributação geravam lacunas. Os contribuintes (principalmente 

empresas multinacionais) aproveitavam-se dessas lacunas para eliminar ou reduzir 

significativamente sua tributação. Para melhor compreender tais práticas, bem como 

                                                 
13 CASTAGNÈDE, Bernard. Précis de fiscalité Internationale. 3. éd. Paris: PUF, 2010, p. 19-21. 
14 AULT, Hugh J. Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax Principles. In: Tax 
Notes Int’l. June 17, 2013, p. 1195. 
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permitir que essas estratégias fossem neutralizadas, foram elaborados alguns estudos pela 

OCDE. Um desses estudos consistiu em trabalho sobre as estruturas e instrumentos 

híbridos utilizados para reduzir a base tributável dos contribuintes15. 

Inúmeros e bastante criativos são os mecanismos utilizados pelas multinacionais 

para reduzir a carga tributária a que estão sujeitas. Alguns dos quais encontram-se em uma 

zona cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade da conduta. Auxiliadas por grandes 

empresas de auditoria e consultoria e assessoradas por escritórios de advocacia de renome, 

esses mecanismos vão desde simples instrumentos financeiros (e.g. empréstimos) para 

aumentar a despesa dedutível de juros em jurisdição cuja tributação seja elevada, até 

planejamentos complexos que visam a eliminar, por completo, a residência fiscal do 

contribuinte, valendo-se dos diferentes critérios utilizados pelos países para tanto.  

Em geral, as estratégias utilizadas pelos grupos multinacionais para reduzir a carga 

tributária sobre seu lucro envolvem, em alguma medida, uma ou mais das seguintes 

condutas: (1) minimização dos lucros tributáveis no país de fonte: evitando que o país 

de fonte tenha jurisdição para tributar determinado rendimento ou criando mecanismos que 

permitam a redução da base tributária (e.g. dedução de pagamentos para partes 

relacionadas a título de juros ou royalties); (2) redução ou eliminação da tributação na 

fonte: especialmente pela utilização das regras contidas nos tratados e do denominado 

treaty shopping; (3) redução ou eliminação da tributação pela jurisdição recebedora 

desses pagamentos: por meio da transferência desses lucros para subsidiárias localizadas 

em paraísos fiscais ou jurisdições com tributação reduzida; e (4) não tributação pela 

empresa matriz: por meio da não aplicação das regras CFCs16.  

A seguir, um quadro exemplificativo de como funcionam essas condutas no 

contexto dos grupos multinacionais: 

 

 

 

 

                                                 
15 OECD. Hybrid Mismatch Arrangements: Policy and Compliance Issues. Paris: OECD Publishing, 
2012. 
16 AULT, Hugh J. Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax Principles. In: Tax 
Notes International. June 17, 2013, p. 1198. 
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(*) quadro adaptado a partir de apresentação do curso “Rethinking International Tax Law”, da Universidade de Leiden. 

 

Em conclusão, o problema da erosão da base tributável não é novidade. Ainda que 

inicialmente a Liga das Nações (e os organismos que a sucederam) tivessem focado em 

mecanismos contra a dupla tributação para facilitar o comércio internacional, já existia 

uma certa preocupação com a dupla não tributação, que é uma das causas da erosão da 

base tributável. Mas, esse problema parece ter se agravado, sobretudo nos últimos anos, em 

razão da crise econômica que assolou vários países17.  

A intensificação do comportamento de alguns contribuintes também é apontada 

como um dos fatores que agravou o problema da erosão da base tributável, servindo de 

pano de fundo para o Projeto BEPS da OCDE/G20. Alguns desses casos ganharam 

notoriedade em virtude do renome das empresas envolvidas e da “agressividade” de seu 

perfil, chamando a atenção para questões relacionadas à moralidade desses 

comportamentos e à responsabilidade social corporativa, conforme será analisado a seguir. 

                                                 
17 Sobre o papel da crise econômico-financeira no agravamento do problema da erosão da base tributável que 
deu ensejo ao Projeto BEPS da OCDE/G20, importante transcrever as palavras de Pasquale Pistone: 
“[v]arious contingencies have contributed to establish a positive international framework for the OECD to set 
this specific initiative in motion. The global financial crisis certainly made it more urgent for a large number 
of OECD member countries to enhance the effectiveness of tax systems on internationally mobile factors and 
to address more seriously the definition of the boundaries for legitimate international tax planning of 
multinational enterprises […]”. (PISTONE, Pasquale. Coordinating the Action of Regional and Global 
Players during the Shift from Bilateralism to Multilateralism in International Tax Law. In: World Tax 
Journal, february, 2014, p. 6). 
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1.2.  Os precedentes de erosão da base tributável no contexto mundial e a 

discussão envolvendo a moralidade e a responsabilidade social 

corporativa 

 

Nos últimos anos, verificou-se que algumas empresas (especialmente 

multinacionais) tornaram-se mais agressivas em relação a seus planejamentos tributários. 

Casos como o da Vodafone, da Google, da Apple e do McDonald’s ganharam bastante 

notoriedade na mídia, em razão da reduzida carga tributária global a que estavam sujeitas 

essas empresas por força das estratégias tributárias por elas utilizadas18.  

A Vodafone, empresa de telefonia britânica, não pagou nenhuma libra de imposto 

sobre a renda ao governo da Grã-Bretanha no ano de 2013. Isso se deu pelo segundo ano 

consecutivo, apesar da empresa ter um faturamento de aproximadamente £ 5 bilhões e um 

lucro operacional de £ 294 milhões, de acordo com os resultados apresentados em suas 

demonstrações financeiras19. Isso ocorreu, em parte, em razão da estrutura desenvolvida 

pelo grupo, que utilizava empresas com regime fiscal favorecido. 

A Google, por sua vez, pagou somente € 6,5 milhões a título de imposto de renda 

das pessoas jurídicas (impôt sur les sociétés) na França em 2012. E somente £ 11,6 milhões 

ao governo britânico. Esses valores são considerados baixos se comparados ao que deveria 

ter sido pago se todos os rendimentos decorrentes de suas atividades nesses locais tivessem 

sido incluídos em sua base tributável. Entretanto, a base tributável em tais países não 

considerou as receitas de publicidade, uma das principais fontes de receita da empresa. 

Essas receitas eram faturadas diretamente por sua sede europeia localizada na Irlanda20-21.   

                                                 
18 Casos como os da Amazon, Starbucks e Microsoft são também paradigmáticos em relação às estratégias 
tributárias das grandes empresas multinacionais. Para uma análise mais detalhada desses e outros casos, bem 
assim do funcionamento das estruturas utilizadas, conferir: PANAYI, Cristiana HJI. Advanced Issues in 
International and European Tax Law. Oxford: Hart Publishing, 2015, p. 11-22. 
19 Conforme notícia publicada na versão eletrônica do jornal inglês The Independent, de 07 jun. 2013. 
Disponível em: ˂http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/vodafone-pays-no-uk-corporation-tax-
for-second-year-running-despite-earning-5-billion-in-sales-8650027.html˃. Acesso em: 12 jun. 2016.  
20 Conforme notícia publicada na versão eletrônica do jornal francês Le Figaro, de 01 out. 2013. Disponível 
em: ˂http://www.lefigaro.fr/societes/2013/10/01/20005-20131001ARTFIG00447-google-france-a-paye-65-
millions-d-euros-d-impot-sur-les-societes-en-2012.php˃. Acesso em: 20 jun. 2016.  
21 A respeito da estrutura da Google (Europa), bastante esclarecedora a audiência no Comitê de Orçamento da 
Câmara dos Comuns do Parlamento inglês: REINO UNIDO. House of Commons. Public Accounts 
Committee Hearing on Taxation of Multinational Corporations. 16 mai. 2013. Disponível em: 
˂http://www.bbc.co.uk/democracylive/house-of-commons-22555459>. Acesso em: 12 jun. 2015. 
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A Apple parece ter praticado conduta bastante semelhante, tendo sido objeto de 

investigação por uma das comissões do Senado norte-americano. De acordo com um 

memorando da referida comissão, a Apple utilizou-se de uma série de estruturas para 

desviar uma parcela de seus lucros dos EUA para a Irlanda, onde possuía um regime 

tributário favorecido, sujeitando-se a uma alíquota de imposto de renda de menos de 2%. 

Outra estratégia utilizada foi desviar parcela substancial de seus lucros para uma de suas 

subsidiárias. Apesar dessa subsidiária ter obtido no passado lucro líquido de US$ 30 

bilhões, não pagou qualquer valor a título de imposto sobre a renda, a pretexto de não ter 

residência em nenhum país22.   

O McDonald’s foi igualmente alvo de críticas. Relatório elaborado por um 

consórcio de sindicatos censurou o esquema de planejamento tributário agressivo e a 

otimização da carga tributária da empresa, instigando as autoridades da Comissão Europeia 

a investigar a estrutura tributária de sua divisão europeia. Este documento relatou que o 

McDonald’s teria transferido a propriedade intelectual e os direitos de franquia na Europa 

para uma subsidiária em Luxemburgo. Com pouco mais de uma dezena de funcionários e 

receita de mais de € 3,7 bilhões a título de royalties (sujeitos à tributação efetiva de apenas 

1,4%), o McDonald’s teria deixado de pagar mais de € 1 bilhão em tributos em 5 anos23. 

A ampla cobertura desses casos na mídia chamou a atenção da população em geral 

para o fato de as empresas multinacionais não estarem pagando a parcela de tributo que 

lhes seria devida. A transmissão das audiências dos altos executivos dessas multinacionais 

e o questionamento das estratégias tributárias por elas utilizadas nas comissões do 

Parlamento inglês e do Congresso dos Estados Unidos (especialmente em meio à crise 

financeira) aumentou ainda mais o senso de indignação da população. Esse sentimento 

resultou em protestos e boicotes aos produtos dessas empresas24. 

Além do mais, fez surgir a discussão acerca da ética e moralidade de tais 

comportamentos. Os planejamentos tributários passaram a ser questionados não mais 

somente sob a ótica da legalidade, mas também sob a ótica de sua moralidade. Em 

                                                 
22 Conforme memorando endereçado aos membros do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado 
norte-americano, datado de 21 de maio de 2013, que tem como assunto “Offshore Profit Shifting and the U.S. 
Tax Code – Part 2 (Apple Inc.)”. Disponível em: ˂www.levin.senate.gov/download/exhibit1a_profit 
shiftingmemo_apple˃. Acesso em: 18 jun. 2015. 
23 EPSU, EFFAT, SEIU and War on Want. Unahappy Meal: €1 Billion in Tax Avoidance on the Menu at 
McDonald’s. Brussels, February, 2015, p. 1-26. Disponível em: ˂www.notaxfraud.eu˃. Acesso em: 12 jun. 
2015.  
24 CORWIN, Manal S. Sense and Sensibility: The Policy and Politics of BEPS. In: Tax Notes International. 
October 6, 2014, p. 134-135. 
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audiência realizada em maio/2013 com o vice-presidente de vendas e operações da Google 

(Europa), Matt Brittin, a Presidente do Comitê de Orçamento do Parlamento inglês, 

Margaret Hodge, expressamente acusou a Google de praticar “comportamento antiético” 

por utilizar estrutura na Irlanda para efetuar transações na Grã-Bretanha25. 

De igual modo, o comportamento dessas empresas levantou questões relacionadas à 

responsabilidade social corporativa das empresas. Em especial, daquelas empresas 

envolvidas em estratégias fiscais consideradas agressivas. A responsabilidade social 

corporativa de uma empresa estaria relacionada a uma série de fatores, entre os quais, os 

impactos econômicos, sociais e ambientais de suas condutas. O pagamento de tributos seria 

uma das formas de se mensurar a responsabilidade social das empresas, na medida em que 

o dinheiro proveniente dos tributos é utilizado para financiar “bens públicos”26. 

Trazer a discussão desses comportamentos para o campo da moralidade e da 

responsabilidade social corporativa parece não ser suficiente para resolver a questão. Como 

destacam Michael Devereux, Judith Freedman e John Vella, a simplificação do debate e a 

procura por vilãos não ajudam a resolver o problema subjacente a essas práticas. Ainda que 

algumas empresas se sensibilizem com as reações negativas dos cidadãos, empresas com 

perfil mais agressivo não são afetadas de nenhuma forma. Daí porque seria necessária uma 

análise abrangente do problema da erosão da base da tributável27.  

Seja como for, a sociedade e os governantes se deram conta de que os países 

perdem uma boa parte de suas receitas tributárias em decorrência de planejamentos 

tributários dos contribuintes Os exemplos que ganharam repercussão na mídia, somados a 

alguns estudos realizados a respeito, serviram como evidência para demonstrar que, de 

fato, existe um descompasso entre o país em que os negócios são efetivamente realizados 

(e.g. em que se verifica o faturamento e a folha de pagamentos das empresas) e o país em 

que os lucros são obtidos para fins tributários. Esse descompasso precisaria ser corrigido, 

                                                 
25 REINO UNIDO. Public Accounts Committee Hearing on Taxation of Multinational Corporations. 16 
mai. 2013. Disponível em: ˂http://www.bbc.co.uk/democracylive/house-of-commons-22555459>. Acesso 
em: 12 jun. 2015. 
26 Sobre a questão da relação dos planejamentos tributários agressivos com a responsabilidade social 
corporativa, conferir: PANAYI, Cristiana HJI. Advanced Issues in International and European Tax Law. 
Oxford: Hart Publishing, 2015, p. 28-40; e AVI-YONAH. Reuven S. Corporate Social Responsibility and 
Strategic Tax Behaviors. In: Law and Economics Working Papers. University of Michigan Law School, 
2016. Disponível em: <http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 
1066&context=law_econ_archive>. Acesso em: 13 set. 2016.    
27 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. Tax Avoidance. In: Review of DOTAS 
and the tax avoidance landscape. Paper 1. Centre for Business Taxation, 2012, p. 2. Disponível em: 
<http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Reports/TA_3_12_12.pdf
>. Acesso em: 16 out. 2016. 
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pois implica uma série de efeitos negativos para a economia. 

Em síntese, o fato de grandes empresas multinacionais como Google, Apple, 

Vodafone e McDonald’s pagarem pouco ou nenhum tributo sobre a renda chamou a 

atenção da mídia para questões relativas à moralidade e à responsabilidade social 

corporativa. Além disso, constatou-se que esses comportamentos resultam em perda 

significativa de receitas tributárias para os países (notadamente em momentos de crise 

econômica), bem como possuem uma série de outros efeitos deletérios. Uma análise 

pormenorizada desses efeitos será realizada a seguir. 

 

1.3.  Os efeitos deletérios da erosão da base tributável 

 

A erosão da base tributável e a transferência de lucros para jurisdições com baixa 

ou nenhuma tributação pode acarretar uma série de efeitos negativos para a economia. 

Especula-se que alguns desses efeitos sejam: (a) a perda de arrecadação por parte dos 

países onde essa erosão ocorre; (b) distúrbios na competitividade das empresas locais 

frente às empresas multinacionais; (c) o aumento de outros tributos; (d) o desestímulo ao 

recolhimento voluntário de tributos; e (e) a ineficiência na alocação de recursos. 

O principal efeito da erosão da base tributável e a transferência de lucros para 

jurisdições com baixa ou nenhuma carga tributária certamente é a perda da arrecadação. 

Sobretudo, no que diz respeito aos tributos incidentes sobre a renda das pessoas jurídicas 

(“corporate income taxes”). Esses tributos constituem importante fonte de receitas estatais, 

representando, aproximadamente, 10% da arrecadação total e 3% do PIB dos países28.  

Embora seja difícil avaliar com precisão o impacto para os cofres públicos da 

erosão da base tributável e transferência de lucros para jurisdições com baixa ou nenhuma 

tributação, estima-se que esse comportamento acarrete perda da ordem de 4% a 10% da 

arrecadação global decorrente dos tributos sobre a renda das pessoas jurídicas (entre US$ 

100 e US$ 200 bilhões anuais). Esse percentual pode ser ainda maior nos países em 

desenvolvimento, onde existiria uma maior dependência em relação a esses tributos29. 

                                                 
28 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 15. 
29 OECD. Explanatory Statement. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, p. 4. Disponível em: <www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf>. Acesso em: 23 
set. 2016.  
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A erosão da base tributável e transferência de lucros pode afetar também a 

competitividade das empresas. Como a redução da tributação impacta diretamente o custo, 

permite que as empresas sujeitas a menor tributação pratiquem um preço mais 

competitivo30. Esse comportamento asseguraria uma vantagem competitiva das empresas 

(normalmente multinacionais) em relação às empresas locais que atuam no mesmo ramo de 

atividade, porém operam somente no mercado interno e não fazem uso dessas estratégias. 

Outro possível efeito da erosão da base tributável e transferência de lucros é o 

aumento de outros tributos. Os Estados precisam de recursos financeiros para desempenhar 

suas funções (e.g. prover segurança pública, saúde, educação, etc.). Havendo redução de 

uma fonte de recursos, o governo possivelmente buscará novas fontes de custeio para suas 

despesas. Isso pode ocorrer por meio do aumento dos tributos já existentes ou pela criação 

de novos tributos – se indiretos, reforçam a discussão sobre a regressividade da tributação.  

A erosão da base tributável pode também impactar o recolhimento voluntário de 

tributos, trazendo à tona questões relacionadas à justiça e à equidade. Se os demais 

contribuintes pensarem que as grandes multinacionais podem legalmente evitar o 

pagamento da parcela da tributação a que estariam normalmente sujeitas pela utilização de 

estratégias tributárias, isso certamente os desestimulará a recolher suas respectivas parcelas 

de tributo, gerando um verdadeiro caos para as finanças públicas. 

A prática da erosão da base tributável e transferência de lucros para jurisdições com 

menor carga tributária pode afetar, também, a eficiência na alocação de recursos 

financeiros. Esse comportamento distorce eventuais decisões de investimento em um ou 

outro país. Ao invés da decisão acerca de onde investir basear-se tão somente no mercado 

consumidor e no retorno financeiro da atividade independentemente da tributação, ela é 

baseada fundamentalmente no retorno financeiro após a incidência de tributos31.  

Essa é uma das razões pelas quais, na prática, ocorre a interposição de empresas em 

paraísos fiscais como plataforma para investimentos em outros locais: grande parte dos 

                                                 
30 Sobre os efeitos dos planejamentos tributários (e não propriamente da erosão da base tributável e 
transferência de lucros) sobre a concorrência, conferir: VASCONCELLOS, Roberto França. Planejamento 
Tributário: Elisão Versus Evasão Fiscal: Relação Entre o Direito Tributário e o Direito Privado. In: 
PISCITELLI, Tathiane. (Coord.). O Direito Tributário na prática dos Tribunais Superiores: Sistema 
Tributário Nacional e Código Tributário Nacional em debate. São Paulo: Saraiva/FGV, 2013, p. 317-
320. 
31 De acordo com Dammika Dharmapala, uma diferença de 10% entre a alíquota da matriz (e.g. 35%) e sua 
subsidiária (e.g. 25%) aumentaria o rendimento declarado da subsidiária em aproximadamente 8% (de 
$100.000 para $108.000). (DHARMAPALA, Dhammika. Base Erosion and Profit Shifiting: A Simple 
Conceptual Framework. In: Coarse-Sandor Institute for Law and Economics. Working Paper n. 703, p. 2. 
Disponível em: <http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>. Acesso em: 23 jun. 2015). 
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investimentos estrangeiros são efetuados por países ou jurisdições consideradas como 

paraísos fiscais ou jurisdições com baixa tributação. Prova disso é que dados fornecidos 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) demonstram que parcela significativa dos 

investimentos estrangeiros diretos é efetuada por intermédio de pequenas ilhas do Caribe e 

do Pacífico Sul. Para se ter uma ideia, em 2010, Barbados, Bermudas e Ilhas Virgens 

Britânicas receberam mais investimentos que Alemanha ou Japão32.  

No Brasil, a situação não é diferente. Analisando dados sobre investimento 

estrangeiro direto do Banco Central do Brasil, constata-se que, ao contrário do que se 

poderia esperar, no ano de 2008, os países que mais investiram no Brasil, além dos EUA 

(US$ 6,9 bilhões), foram Luxemburgo (US$ 5,9 bilhões) e Holanda (US$ 4,6 bilhões). Por 

incrível que pereça, esses países investiram mais no Brasil do que Espanha (US$ 3,7 

bilhões), França (US$ 2,8 bilhões) ou mesmo Japão (US$ 4,09 bilhões). Por sua vez, nesse 

mesmo ano, as Ilhas Caiman (US$ 1,5 bilhões) investiram mais no Brasil do que a 

Alemanha (US$ 1,03 bilhões)33. 

Em conclusão, os mecanismos de erosão da base tributável e transferência de lucros 

afetam sobretudo a arrecadação relacionada à tributação da renda das pessoas jurídicas. 

Porém, podem impactar também a competitividade das empresas locais frente às 

multinacionais, o recolhimento voluntário de tributos, causar aumento de outros tributos 

para suprir eventual déficit, bem como afetar a eficiência na alocação de investimentos.  

 

1.4.    Os mecanismos existentes para combater a erosão da base tributável 

 

Ao longo dos anos, os países desenvolveram diferentes mecanismos para combater 

a erosão da base tributável e transferência de lucros. Os mecanismos atualmente existentes 

para combater a erosão da base tributável, em regra, não diferem daqueles para combater 

os comportamentos evasivos e planejamentos tributários abusivos34. Em geral, também não 

existem diferenças significativas entre os mecanismos utilizados para combater 

comportamentos domésticos e transfonteriços.  

                                                 
32 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 17-18. 
33 Conforme dados do Banco Central do Brasil sobre investimento estrangeiro direto por país de origem dos 
recursos. Disponível em: ˂http://www.bcb.gov.br/rex/ied/port/ingressos/htms/index3.asp?idpai=INVEDIR˃. 
Acesso em: 12 out. 2015. 
34 Uma análise das diferenças conceituais dessas figuras será efetuada no item 2.1 deste trabalho. 
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Esses mecanismos podem ser divididos em, pelo menos, quatro principais 

categorias: (a) o acirramento das autuações fiscais e discussões no âmbito do contencioso 

administrativo e judicial; (b) a utilização de doutrinas/teorias que amparam a 

desconsideração de “planejamentos tributários” considerados abusivos; (c) alterações 

legislativas; e (d) medidas administrativas35. Esses mecanismos não são excludentes uns 

dos outros. 

Uma primeira alternativa à disposição das autoridades tributárias para combater a 

erosão da base tributável por parte dos contribuintes é incrementar as autuações. Essa 

alternativa serve para os casos em que existe embasamento legal para questionar o 

comportamento do contribuinte. Havendo impugnação do lançamento por parte do 

contribuinte, seguiria a discussão administrativa (e até judicial) da sua validade.  

De fato, o contencioso exerce um papel importante na definição dos limites do 

planejamento tributário. Entretanto, essa alternativa, por vezes, pode não ser a mais 

adequada para conter a utilização de estruturas elisivas e planejamentos tributários 

abusivos. Além de ser cara, é demorada e o seu resultado bastante incerto36. Sobretudo em 

vista da dúvida sobre a aplicabilidade, no caso concreto, das diversas teorias existentes. 

Uma segunda alternativa, que normalmente pode ser conjugada com a primeira, 

seria a utilização de teorias (doutrinas) que amparam a desconsideração dos planejamentos 

tributários considerados abusivos. Essas teorias variam de país a país. Em alguns casos, já 

teriam sido, inclusive, incorporadas no ordenamento jurídico por meio de alterações 

legislativas posteriores ao desenvolvimento da teoria.    

Os países de direito consuetudinário desenvolveram a doutrina da substância sobre 

a forma (“substance-over-form doctrine”) e a doutrina da substância econômica 

(“economic substance doctrine”). Os países de tradição romano-germânica, por sua vez, 

adotaram as regras de abuso de direito (“abuse of law rule”). Existiria hoje uma tendência 

de miscigenação das diferentes abordagens37. 

                                                 
35 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. Tax Avoidance. In: Review of DOTAS 
and the tax avoidance landscape. Paper 1. Centre for Business Taxation, 2012, p. 17-20. Disponível em: 
<http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Reports/TA_3_12_12.pd>. 
Acesso em: 16 out. 2016. 
36 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. Tax Avoidance. In: Review of DOTAS 
and the tax avoidance landscape. Paper 1. Centre for Business Taxation, 2012, p. 17-20. Disponível em: 
<http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Reports/TA_3_12_12.pdf
>. Acesso em: 16 out. 2016. 
37 AVI-YONAH, Reuven S.; SARTORI, Nicola; MARIAN, Omri. Global perspectives on income tax law. 
New York: Oxford University Press, 2011, p. 103. 
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Relata-se que a doutrina da substância sobre a forma teria surgido nos Estados 

Unidos quando do julgamento do caso “Gregory v. Helvering”, em 1935. Nesse 

emblemático caso, o contribuinte detinha ações em uma determinada companhia. Essa 

companhia possuía ativos que poderiam ser pagos como dividendos. Os dividendos, 

entretanto, teriam tratamento de rendimentos comuns (“ordinary income”) 38.  

Em linhas gerais, o contribuinte teria efetuado uma série de transações – inclusive a 

criação de uma nova empresa, a qual posteriormente seria dissolvida e liquidada, com a 

distribuição de todo o seu ativo para o seu acionista. O propósito dessa estrutura era 

caracterizar a transferência de ações como “reorganização” societária, para que os valores 

recebidos fossem tratados como ganho de capital, ao invés de rendimentos comuns39. 

A forma jurídica adotada pelo contribuinte visava ocultar sua real intenção – não de 

efetuar uma reorganização societária propriamente dita, mas de transferir parte das ações 

da empresa da qual era titular sem a incidência do tributo (em realidade, com tributação 

que lhe seria mais favorável). Para tanto, criou uma outra companhia, que deixou de existir 

tão logo consumada a operação40.  

A Suprema Corte norte-americana entendeu que a estrutura empregada pelo 

contribuinte não poderia subsistir. Ainda que em conformidade com a letra da lei, a 

operação não estaria de acordo com a intenção do legislador. A corte entendeu tratar-se de 

“uma forma elaborada e tortuosa de transmissão de ações disfarçada de reorganização” e 

que “entender de outra forma seria exaltar o artifício acima da realidade”41. 

Em síntese, a doutrina da substância sobre a forma, como o próprio nome indica, 

                                                 
38 BANKMAN, Joseph; SHAVIRO, Daniel N.; STARK, Kirk J. Federal Income Taxation. 16. ed. New 
York: Wolters Kluwer Law & Business, 2012, p. 691. 
39 A estrutura implementada pelo contribuinte pode ser melhor compreendida a partir da transcrição de parte 
do caso: “[p]etitioner was the owner of all the stock of United Mortgage Corporation. That corporation held 
among its assets 1,000 shares of the Monitor Securities Corporation […]. To that end, she caused the Averill 
Corporation to be organized under the laws of Delaware on September 18, 1928. Three days later, the United 
Mortgage Corporation transferred to the Averill Corporation the 1,000 shares of Monitor stock, for which all 
the shares of the Averill Corporation were issued to the petitioner. On September 24, the Averill Corporation 
was dissolved, and liquidated by distributing all its assets, namely, the Monitor shares, to the petitioner. No 
other business was ever transacted or intended to be transacted by the company […]”. (Gregory v. Helvering 
293 U.S. 465 (1935). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/293/465/case.html>. 
Acesso em: 18 jul. 2016). 
40 ROLIM, João Dácio. Normas antielisivas tributárias: texto atualizado com a Lei Complementar nº 
104, de 10 de janeiro de 2001. São Paulo: Dialética, 2001, p. 142-143. 
41 “[t]he whole undertaking, though conducted according to the terms of subdivision (B), was in fact an 
elaborate and devious form of conveyance masquerading as a corporate reorganization, and nothing else […]. 
To hold otherwise would be to exalt artifice above reality and to deprive the statutory provision in question of 
all serious purpose”. (Gregory v. Helvering 293 U.S. 465 (1935). Disponível em: 
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/293/465/case.html>. Acesso em: 18 jul. 2016). 
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consiste em desconsiderar atos jurídicos não usuais e complexos, os quais nenhum 

contribuinte sensato teria praticado não fosse a esperança de obter determinado benefício 

tributário. A doutrina estabelece, assim, a prevalência do conteúdo dos atos praticados pelo 

contribuinte, a despeito da forma jurídica por ele adotada.  

Os Estados Unidos, de tradição consuetudinária, também desenvolveram a doutrina 

da substância econômica (“economic substance doctrine”) para desconsiderar 

planejamentos tributários considerados abusivos. Considera-se que uma transação não 

possui substância econômica quando efetuada, exclusiva ou principalmente, com o 

propósito de evitar o pagamento de tributos42. 

A aplicação da doutrina da substância econômica sempre foi muito controvertida. 

De um lado, há quem sustente que essa doutrina dá muita discricionariedade para as cortes 

e as autoridades tributárias. De outro, há quem entenda que a aplicação de uma teoria como 

essa seria um mal necessário para evitar abusos por parte dos contribuintes. 

A despeito de algumas tentativas fracassadas de codificação da teoria da substância 

econômica43, finalmente, em 2010, essa teoria foi, enfim, codificada nos Estados Unidos. 

Um de seus propósitos teria sido esclarecer em quais situações haveria “substância 

econômica”, bem como dar um tratamento mais uniforme à sua aplicação pelas diferentes 

cortes do país44.  

De acordo com a legislação norte-americana, uma transação possui substância 

econômica quando, cumulativamente: (1) modificar significativamente a posição 

econômica do contribuinte (além dos efeitos da tributação sobre a renda); e (2) o 

contribuinte tiver um propósito substancial para praticar a transação (além dos efeitos da 

tributação sobre a renda)45. 

                                                 
42 “[t]he Comissioner often resorts to ‘lack of economic substance’ as a way of making the point that the 
transactions in question were entered into solely or chiefly for the purpose of avoiding taxes”. 
(CHIRELSTEIN, Marvin A.; ZELENAK, Lawrence. Federal income taxation. 13. ed. Saint Paul: 
Foundation Press, 2015, p. 511-513). 
43 Sobre as tentativas de codificação da doutrina da substância econômica nos EUA, em especial no período 
de 03 jan. 2003 a 03 jan. 2005, conferir: GRAVELLE, Jane. Anti-tax-shelter and other revenue-raising 
tax proposals in the 108th Congress. Washignton: Senado, 2005, p. 8. Disponível em: 
<heinonline.org/HOL/Licencse> Berkeley Law Library. Acesso em: 07 out. 2016. 
44 PRATT, Katherine; GRIFFITH, Thomas; BANKMAN, Joseph. Federal Income Tax. 7. ed. New York: 
Wolters Kluwer Law and Business, 2014, p. 351. 
45 Clarification of Economic Substance: “(1) Application of doctrine: In case of any transaction to which the 
economic substance doctrine is relevant, such transaction shall be treated as having economic substance only 
if (A) the transaction changes in a meaningful way (apart from Federal income tax effects) the taxpayer’s 
economic position; and (B) the taxpayer has a substantial purpose (apart from Federal income tax effects) for 
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A legislação esclarece que, caso o contribuinte pratique uma transação na 

expectativa de obtenção de lucro futuro, essa transação somente terá substância econômica 

quando o valor presente do lucro contábil esperado pelo contribuinte em decorrência da 

transação for substancial em relação ao valor presente do benefício tributário obtido46.  

A codificação da substância econômica trouxe diretrizes para juízes e autoridades 

tributárias, reduzindo incertezas quanto ao alcance da doutrina. No entanto, remanescem 

alguns pontos em aberto, tal como, o quanto de lucro contábil deve haver em relação ao 

valor presente do benefício tributário para que o propósito da transação seja considerado 

“substancial”47.  

No Reino Unido, ao contrário, prevaleceu durante muitos anos o entendimento 

manifestado no caso “Duke of Westminister v. Inland Revenue Comissioners”, de 1936. O 

caso envolvia a caracterização dos valores pagos em decorrência de contrato de prestação 

de serviços como salário ou não, para dedutibilidade do imposto de renda48. 

De acordo com a Câmara dos Lordes, todo contribuinte teria direito de organizar 

seus negócios da maneira que lhe fosse mais vantajosa do ponto de vista fiscal. Caso 

tivesse sucesso, independentemente da opinião das autoridades fiscais ou dos demais 

contribuintes, não poderia ser obrigado a ter que pagar mais tributo49. 

Devereux, Freedman e Vella destacam que, a despeito desse entendimento nunca 

ter sido efetivamente superado, foi temperado a partir do julgamento do caso “Ramsay v. 

IRC”, em 1981. Os contribuintes continuariam tendo direito de organizar seus negócios de 

acordo com as leis, porém conforme sua interpretação dada pelas cortes50. 

                                                                                                                                                    
entering into such transaction”. (EUA. Internal Revenue Code. Section 7701 (o)). Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/7701>. Acesso em: 08 out. 2016).  
46 CHIRELSTEIN, Marvin A.; ZELENAK, Lawrence. Federal income taxation. 13. ed. St. Paul: 
Foundation Press, 2015, p. 512-513. 
47 PRATT, Katherine; GRIFFITH, Thomas; BANKMAN, Joseph. Federal Income Tax. 7. ed. New York: 
Wolters Kluwer Law and Business, 2014, p. 351. 
48 ROLIM, João Dácio. Normas antielisivas tributárias: texto atualizado com a Lei Complementar nº 
104, de 10 de janeiro de 2001. São Paulo: Dialética, 2001, p. 142-143. 
49 De acordo com trecho do voto do Lord Tomlin: “[e]very man is entitled if he can to order his affairs so as 
that the tax attaching under the appropriate Acts is less than it otherwise would be. If he succeeds in ordering 
them so as to secure this result, then however unappreciative the Commissioners of Inland Revenue or his 
fellow taxpayers may be of his ingenuity, he cannot be compelled to pay an increased tax”. (IRC v. Duke of 
Westminster, A.C. 1 (1936), p. 14). Disponível em: 
<http://commonlaw.uottawa.ca/15/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4113>. 
Acesso em: 16 out. 2016). 
50 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. Tax Avoidance. In: Review of DOTAS 
and the tax avoidance landscape. Paper 1. Centre for Business Taxation, 2012, p. 12-13. Disponível em: 
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Uma terceira alternativa seria efetuar alterações na legislação. Nesse aspecto, 

alguns países desenvolveram o que se denomina de normas antielisvas. As normas 

antielisivas podem ser: (1) normas gerais antielisivas (também denomidadas “general anti-

avoidance rules” ou “GAARs”); e (2) normas antielisivas específicas (também 

denominadas “specific anti-avoidance rules” ou “SAARs”)51-52. 

As normas gerais antielisivas (GAARs) são normas que conferem uma maior 

discricionariedade à administração tributária, permitindo ao fisco desconsiderar a forma do 

ato jurídico praticado com propósito tributário em busca do imposto eventualmente elidido 

pelo contribuinte53. Por vezes, essas normas resultam da codificação de alguma das teorias 

analisadas anteriormente. 

Embora as características das regras gerais antielisivas (chamadas também de 

antiabusivas por algumas legislações)54 variem de país para país, Reuven Avi-Yonah e 

Almir Pichhadze destacam que elas normalmente envolvem os seguintes elementos: (a) 

uma transação ou conjunto de transações praticadas com o único ou principal propósito 

elisivo; e (b) o efeito elisivo da transação viola o propósito e o objeto da legislação 

aplicável55.  

As regras antielisivas específicas (SAARs), por sua vez, são regras detalhadas 

normalmente introduzidas para colmatar uma lacuna específica utilizada por parte dos 

                                                                                                                                                    
<http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Reports/TA_3_12_12.pdf
>. Acesso em: 16 out. 2016. 
51 ROSENBLATT, Paulo. General anti-avoidance rules for major developing countries. Amsterdam: 
Wolters Kluwer, 2015, p 2.  
52 Uma terceira categoria de norma antielisiva é trazida pela doutrina: as regras antielisvas segmentadas 
(“targeted anti-avoidance rules” ou “TAARs”). Essas regras seriam parecidas com as GAARs em alguns 
aspectos, porém aplicar-se-iam a áreas específicas da legislação tributária, atacando transações com 
características particulares. (DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. Tax Avoidance. 
In: Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 1. Centre for Business Taxation, 2012, p. 
18. Disponível em: <http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications 
/Reports/TA_3_12_12.pdf>. Acesso em: 16 out. 2016). 
53 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão: Rotas Nacionais e Internacionais do Planejamento 
Tributário. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 9. 
54 Sobre a recente GAAR (“general anti-abusive rules”) britânica, conferir: FREEDMAN, Judith. General 
Anti-Avoidance Rules (GAARs) – a Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS Tax World? The UK 
GAAR. In: Legal Research Paper Series, 2016, p. 3-4. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2769554>. Acesso em: 16 out. 2016. 
55 AVI-YONAH, Reuven S.; PICHHADZE, Almir. GAARs and the Nexus between Statutory Interpretation 
and Legislative Drafting: Lessons for the U.S from Canada. In: Accounting Economics and Law – A 
Convivium, v. 6, 2016, p. 10.  Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract 
_id=2666716>. Acesso em 16 out. 2016. 
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contribuintes56. Tratam-se de regras que se aplicam em circunstâncias determinadas e cujo 

propósito é vedar o eventual benefício tributário (e.g. compensação de prejuízo, dedução 

ou amortização) que poderia ser aproveitado caso a regra não existisse. 

 Uma das principais vantagens das regras antielisivas específicas é que elas trazem 

segurança jurídica e previsibilidade para os contribuintes. Os contribuintes sabem, de 

antemão, exatamente qual o tratamento tributário será dado pelas autoridades fiscais a 

determinada transação. Outra vantagem é que elas podem ser utilizadas tanto para evitar 

práticas abusivas como práticas que seriam legítimas, mas que impactam na arrecadação. 

Porém, as SAARs implicam algumas desvantagens: (1) aumentam a complexidade 

do sistema tributário e o custo de conformidade das obrigações tributárias; (2) não 

abrangem transações parecidas com a mesma ratio, incentivando a criatividade dos 

contribuintes; e (3) fazem com que as autoridades tributárias estejam sempre “brincando de 

gato e rato”, tentando descobrir práticas, para então propor medidas proibitivas57. 

Bankman, Shaviro e Stark destacam que a escolha sobre qual mecanismo utilizar 

para combater esses comportamentos parece retomar antiga discussão acerca das regras 

versus princípios. As regras dão orientações claras e precisas, mas são muitas vezes 

inadequadas para situações futuras imprevisíveis. Os princípios, por sua vez, são intuitivos 

e flexíveis, mas inevitavelmente vagos gerando uma certa insegurança58.   

A Alemanha, por sua vez, desenvolveu a teoria do abuso de forma jurídica (ou 

“abuso das estruturações”). Essa teoria foi positivada com a Lei de Adaptação Tributária 

de 1934, que reformou o Código Tributário de 1919, incluindo dispositivo prevendo que a 

obrigação tributária não poderia ser diminuída ou contornada pelo abuso de forma59. 

                                                 
56 Sobre as regras antielisivas específicas, também denominadas cláusulas antielisivas específicas, conferir: 
BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Limites Normativos. São Paulo: Noeses, 2016, p. 
233-235. 
57 Michael Devereux, Judith Freedman e John Vella se referem a essa modalidade como “legislação 
detalhada específica” e trazem ainda outras desvantagens, tais como: (1) possíveis consequências 
inesperadas, criando novas oportunidades a serem exploradas pelos contribuintes; e (2) eventual interpretação 
de que as transações eventualmente praticadas antes do advento da norma antielisiva específica eram válidas. 
(DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. Tax Avoidance. In: Review of DOTAS 
and the tax avoidance landscape. Paper 1. Centre for Business Taxation, 2012, p. 12-13. Disponível em: 
<http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Reports/TA_3_12_12.pdf
>. Acesso em: 16 out. 2016). 
58 BANKMAN, Joseph; SHAVIRO, Daniel N.; STARK, Kirk J. Federal Income Taxation. 16. ed. New 
York: Wolters Kluwer Law & Business, 2012, p. 540. 
59 Para uma análise pormenorizada da introdução da teoria do abuso das formas jurídicas no direito tributário 
alemão e sua evolução, conferir: ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser 
criminoso? In: PRETO. Raquel Alves (Coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em 
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Posteriormente, com o advento do Código Tributário de 1977, foi introduzido o 

famoso artigo (ou parágrafo) 42, segundo o qual quando “ocorrer abuso [de formas 

jurídicas], a pretensão do imposto surgirá como se para os fenômenos econômicos tivesse 

sido adotada a forma jurídica adequada”60.  

Esse dispositivo foi novamente alterado em 2007. Essa alteração teria ocorrido para 

assegurar maior clareza às disposições, bem como incorporar entendimentos 

jurisprudenciais61. Conforme a nova redação, haveria abuso quando fosse escolhida uma 

estruturação jurídica inadequada, que leve a uma vantagem fiscal não prevista em lei62.  

A quarta alternativa seria desenvolver iniciativas administrativas de 

conscientização e incentivo ao cumprimento das obrigações tributárias pelos 

contribuintes63. Medidas de conscientização podem ser adotadas para explicar aos cidadãos 

sobre a importância do pagamento do tributo para a sociedade64. Esse tipo de medida 

também pode ser utilizado para explicar o impacto de práticas erosivas da base tributária 

na reputação das empresas e seus diretores. 

Paralelamente ou conjuntamente às medidas de conscientização, podem ser 

adotadas medidas de incentivo. As empresas são estimuladas a adotar comportamentos 

mais conservadores em relação aos seus “planejamentos tributários” e a divulgar 

informações (ainda que não obrigatórias). Em troca, são enquadradas como sendo de baixo 

risco para a administração fiscal, reduzindo a probabilidade de eventuais fiscalizações. 

                                                                                                                                                    
homenagem ao professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 681-684; e TORRES, Ricardo 
Lobo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 27-31. 
60 NOGUEIRA, Ruy Barbosa et. al. Novo Código Tributário Alemão. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Forense/IBDT, 1978, p. 17. 
61 De acordo com a nova redação: “1. (1) A lei tributária não pode ser contornada através do abuso da forma 
jurídica. (2) Se o fato gerador de uma regra de uma lei tributária específica servir para evitar a elisão, então 
deverá determinar as consequências jurídicas daquela prescrição. (3) Se não, surgirá a pretensão tributária 
pelo abuso no sentido do parágrafo 2º, como se para os fenômenos econômicos tivesse sido adotada a forma 
jurídica adequada. 2. (1) Há abuso quando for escolhida uma forma jurídica inadequada que resulte para o 
contribuinte ou um terceiro, numa vantagem não prevista em lei, em comparação com a forma adequada. (2) 
Isto não se aplica se o contribuinte comprovar o fundamento não tributário da escolha da forma, significativo 
de acordo com o quadro geral das circunstâncias”. (tradução livre do artigo 42 do Código Tributário alemão 
[AO] extraída de: TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 30-31). 
62 ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. Raquel 
Alves (Coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao professor Alcides Jorge 
Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 683. 
63 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. Tax Avoidance. In: Review of DOTAS 
and the tax avoidance landscape. Paper 1. Centre for Business Taxation, 2012, p. 20. Disponível em: 
<http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Reports/TA_3_12_12.pdf
>. Acesso em: 16 out. 2016. 
64 Sobre algumas das medidas adotadas nesse sentido, conferir: OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A 
transação em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin/IBDT, 2015, p. 44-46.  
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Essas medidas são chamadas cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias65. 

Em conclusão, os países desenvolveram ao longo dos anos diferentes mecanismos 

para combater os comportamentos dos contribuintes que causam erosão da base tributária. 

Esses mecanismos vão desde o incremento das autuações e acirramento da discussão no 

contencioso, a aplicação de teorias para desconsiderar planejamentos tributários 

considerados abusivos, normas gerais antielisivas (que por vezes codificam teorias já 

consolidadas), normas antielisivas específicas e até mesmo iniciativas para conscientizar e 

incentivar os contribuintes a adotar comportamentos mais conservadores.  

Recentemente, porém, chegou-se à conclusão de que o combate à erosão da base 

tributável seria um problema global. Somente uma estratégia conjunta dos países permitiria 

reduzir e/ou eliminar essas práticas, sem que isso implicasse eventual dupla tributação 

(hipótese cogitada no caso de adoção de medidas unilaterais pelos países). Propôs-se um 

conjunto de medidas a serem implementadas a partir da cooperação dos diferentes países, 

para suprir as lacunas e corrigir as normas desatualizadas de tributação internacional.   

Iniciava-se, assim, o Projeto BEPS da OCDE/G20, cujos detalhes serão 

examinados no próximo item. 

 

1.5.  A evolução do Projeto BEPS da OCDE/G20 e suas múltiplas ações 

 

A evolução do Projeto BEPS da OCDE/G20 pode ser cronologicamente dividida 

em fases: (1) o início da elaboração do projeto: que vai do início das tratativas do G20 até a 

publicação dos relatórios da OCDE sobre o problema da erosão da base tributável e o 

plano de ação; (2) o desenvolvimento do projeto: onde foram minuciosamente discutidas e 

debatidas soluções que fossem viáveis para cada um dos problemas anteriormente 

identificados; (3) a conclusão do projeto: com a apresentação dos relatórios finais; e (4) a 

fase pós-BEPS: onde se discutem medidas para implementação das conclusões do projeto.  

 

 

 

                                                 
65 Sobre a cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias (também denominada “cooperative 
compliance”), conferir item 2.2.4 deste trabalho. 
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  1.5.1. O início da elaboração do projeto 

 

O debate acerca da erosão da base tributária deixou de ser apenas um objetivo 

econômico e passou também a ser um objetivo político dos vários países afetados. Na 

reunião dos líderes dos países membros do G20, que ocorreu em Los Cabos, no México, 

em 18 e 19 de junho de 2012, ressaltou-se a necessidade de se combater a erosão da base 

tributável e a transferência de lucros para o exterior, tendo havido interesse no trabalho que 

estava sendo desenvolvido pela OCDE66. Posteriormente, em comunicado pronunciado na 

reunião dos Ministros de Finanças dos países membros do G20, em 05 e 06 de novembro 

de 2012, deu-se as boas-vindas ao trabalho que a OCDE estava elaborando sobre o assunto. 

O relatório da OCDE acerca da erosão da base tributável e a transferência de lucros 

de uma jurisdição para outra, denominado “Adressing Base Erosion and Profit Shifiting”, 

de fevereiro de 2013, foi um marco fundamental para o início da cooperação entre os 

diversos países. Essa cooperação tinha por objetivo lutar contra as estratégias agressivas 

dos contribuintes (sobretudo, empresas multinacionais) para reduzir e até mesmo eliminar 

o pagamento de tributo sobre a renda das pessoas jurídicas. Esse relatório trouxe uma 

análise compreensiva das diversas causas do problema e das principais consequências 

decorrentes desse gênero de práticas67. 

Esse relatório identificou ainda alguns pontos chaves de pressão relacionados à 

redução da base tributável das empresas, destacando: (1) a utilização de instrumentos e 

entidades híbridas como forma de se valer da arbitragem tributária68; (2) a aplicação de 

conceitos contidos nos tratados para lucros decorrentes da venda de mercadorias e 

prestação de serviços online; (3) o tratamento tributário das transações financeiras 

intragrupo; (4) as regras de preços de transferência, em especial, aquelas aplicáveis aos 

bens intangíveis; (5) a efetividade das normas antielisivas; e (6) os regimes preferenciais 

                                                 
66 De acordo com o item 48 da Declaração dos líderes do G20, em reunião em Los Cabos, México, nos dias 
18 e 19 de junho de 2012: “[w]e reiterate the need to prevent base erosion and profit shifting and we will 
follow with attention the ongoing work of the OECD in this area”. Disponível em: ˂https://g20.org/about-
g20/past-summits/2012-los-cabos/˃. Acesso em: 23 jun. 2015. 
67 Para análise de algumas das causas do problema da erosão da base tributável e transferência de lucros, 
conferir item 1.1 deste trabalho. Por sua vez, para análise de algumas das principais consequências, conferir 
item 1.3. 
68 Arbitragem tributária no sentido de mecanismo utilizado pelo contribuinte para se aproveitar da diferença 
no tratamento tributário eventualmente existente em duas ou mais jurisdições, de maneira a minimizar a 
incidência de tributos. Não confundir com a arbitragem tributária no sentido de forma alternativa de 
resolução de conflitos em matéria tributária. 
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danosos69. 

A partir desse relatório, a discussão acerca do BEPS passou a ganhar mais 

relevância para os governantes e os contribuintes, provocando uma mudança de postura, 

mesmo antes da divulgação do Plano de Ação pela OCDE, alguns meses depois. Países que 

passaram a ser o centro das atenções nos esquemas de planejamento tributário 

internacional anteciparam-se e anunciaram mudanças legislativas de forma a inibir práticas 

relacionadas à erosão da base tributável e transferência de lucros pelas empresas 

multinacionais. A Irlanda, que ficou conhecida pelo seu papel no caso Apple, anunciou que 

as empresas constituídas em seu território não mais poderiam ser consideradas como não 

tendo residência em lugar nenhum. Por sua vez, a Suíça – bastante conhecida por seu 

segredo bancário – celebrou o Acordo Multilateral para Assistência Administrativa Mútua 

em Matéria Tributária70.  

 Posteriormente, por solicitação dos Ministros de Finanças do G20, a OCDE 

lançou, em julho de 2013, um Plano de Ação para combater a erosão da base tributável e a 

transferência de lucros para jurisdições com baixa ou nenhuma tributação (“Action Plan on 

Base Erosion and Profit Shifting”). Esse plano identificou algumas ações específicas que 

precisariam ser tomadas para combater as estratégias utilizadas por parte dos contribuintes. 

Estipulou-se que as diversas ações deveriam ser concluídas no prazo de 18 a 24 meses, em 

um cronograma progressivo que teria como prazo final para a conclusão de todos os 

trabalhos e apresentação da versão final dos relatórios o mês de dezembro/2015. 

No total, foram 15 (quinze) ações identificadas pelo Plano de Ação para combater a 

erosão da base tributável: (1) dar tratamento tributário adequado à economia digital; (2) 

neutralizar os efeitos dos instrumentos híbridos; (3) fortalecer as regras CFC; (4) limitar a 

erosão da base tributável via dedução de juros e outras formas de pagamento; (5) combater 

as práticas tributárias danosas; (6) prevenir o abuso dos tratados; (7) combater as formas de 

se evitar o status de estabelecimento permanente; (8, 9 e 10) alinhar as regras de preços de 

transferência à criação de valor; (11) estabelecer metodologias para a coleta de dados sobre 

o BEPS; (12) requerer a divulgação dos planejamentos tributários agressivos; (13) 

reexaminar a documentação de preços de transferência; (14) dar maior efetividade aos 

                                                 
69 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 47-48. A esse 
respeito, conferir também: AULT, Hugh J. Some Reflections on the OECD and the Sources of International 
Tax Principles. In: Tax Notes International. June 17, 2013, p. 1196-1199. 
70 VANN, Richard. Policy Forum: The Policy Underpinnings of the BEPS Project – Preserving the 
International Corporate Income Tax? In: Canadian Tax Journal/Revue Fiscale Canadienne, 2014, 62:2, p. 
434. 
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mecanismos de resolução de controvérsias; e (15) desenvolver um instrumento 

multilateral71. 

Em linhas gerais, as 15 Ações podem ser divididas em três principais eixos ou 

categorias: (i) ações que visam aprimorar e trazer coerência para a legislação doméstica 

dos países (e.g. regras que tratam de lucros auferidos no exterior e normas que tratam dos 

arranjos híbridos); (ii) ações que restabelecem o equilíbrio entre tributação e substância 

(e.g. normas para evitar o uso abusivo dos tratados, regras de preços de transferência); e 

(iii) ações que buscam melhorar a transparência (regras de divulgação obrigatória de 

esquemas, arranjos e transações e o relatório país a país).  

Esse Plano de Ação foi endossado pelos Ministros de Finanças e Presidentes dos 

Bancos Centrais dos países membros do G20 em reunião ocorrida em Moscou, também em 

julho de 2013. Além disso, também foi aprovado pela reunião dos chefes de Estado dos 

países membros do G20 em reunião ocorrida em São Petersburgo, em setembro de 201372. 

Tratava-se, pela primeira vez, de uma ação conjunta em matéria tributária, que colocava 

em um mesmo patamar de igualdade países membros e não membros da OCDE e do G20. 

 

 1.5.2. O desenvolvimento do projeto 

 

A partir da divulgação do Plano de Ação, a OCDE, responsável por liderar o 

projeto, agiu de forma sistemática em relação a cada uma das ações. Primeiro, apresentou 

uma minuta de relatório para cada uma das ações, destacando as principais questões a 

serem analisadas. Após, essas minutas foram divulgadas para comentários dos vários 

interessados com prazo previamente estabelecido. Em seguida, houve uma audiência 

pública para a discussão das minutas e dos comentários. Por fim, os relatórios finais sobre 

                                                 
71 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013. 
72 De acordo com o item 50 da Declaração dos líderes do G20, em reunião em São Petersburgo, Rússia, nos 
dias 5 e 6 de setembro de 2013: “[i]n 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 […]. 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 […]. We look forward to regular 
reporting on the development of proposals and recommendations to tackle the 15 issues identified in the 
Action Plan […]”.  Disponível em:  <https://g20.org/wp-
content/uploads/2014/12/Saint_Petersburg_Declaration_ENG_0.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2015. 



 

33

as diversas ações foram publicados, conforme o cronograma previamente estabelecido.  

Tais iniciativas tiveram por objetivo ampliar a discussão, ouvindo não somente os 

representantes de países desenvolvidos, como também de países em desenvolvimento.  A 

abertura desse fórum de discussão para os membros do G20, permitiu a participação dos 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul)73. Procurou-se, também, incluir os 

paraísos fiscais. A ideia era abranger ao máximo as preocupações e interesses (por vezes 

conflitantes) de países com diferentes níveis de desenvolvimento e, assim, dar maior 

legitimidade para suas eventuais conclusões. 

Paralelamente, procurou-se aumentar o diálogo com os membros da sociedade civil 

interessados nas eventuais medidas de combate à erosão da base tributável e transferência 

de lucros: empresas multinacionais, instituições financeiras, órgãos representativos de 

setores da economia, confederações de indústria, empresas de auditoria e consultoria 

tributária, escritórios de advocacia, empresas de contabilidade, associações e institutos 

voltados para o estudo do direito tributário internacional, professores, pesquisadores, etc. 

Apesar de não pertencer à OCDE, o Brasil aceitou o convite para participar 

ativamente do projeto envolvendo o BEPS na qualidade de associado, em igual status com 

os demais membros do G2074. Questão que se colocava, todavia, não somente em relação à 

participação do Brasil como também dos demais não-membros da OCDE, era saber se, 

apesar de poderem participar das reuniões e apresentar seus pontos de vista sobre os temas 

que envolviam o Projeto BEPS, teriam eles efetivamente direito de voto ou influência 

suficiente capaz de bloquear aquelas alterações que porventura não concordassem75.  

Evidentemente, a Receita Federal do Brasil (RFB) possui alguns posicionamentos 

particulares, bastante diferentes da comunidade internacional em alguns aspectos (e.g. 

preços de transferência, qualificação dos serviços nas convenções para evitar a dupla 

tributação), o que certamente implicaria em ressalvas em relação a algumas das possíveis 

conclusões sobre o tema. No entanto, a RFB comprometeu-se a engajar esforços para 

                                                 
73 AULT, Hugh J. Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax Principles. In: Tax 
Notes International. June 17, 2013, p. 1196. 
74 A Nota/PGFN/COF nº 799/2013 analisou a minuta de carta do Senhor Ministro da Fazenda ao Secretário-
Geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), informando a aceitação da 
participação do Brasil no projeto sobre Erosão de Base de Cálculo e Deslocamento de Lucro (“Project on 
Base Erosion and Profit Shifting”) condicionando o pagamento da contribuição exigida à autorização legal. 
(BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nota/PGFN/COF nº 799/2013.  Brasília: PGFN. 
Disponível em: <dados.pgfn.fazenda.gov.br/storage/f/2013-08-16T013738/7992013_58c4_arquivo.doc>. 
Acesso em: 20 jun. 2015). 
75 AULT, Hugh J. Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax Principles. In: Tax 
Notes Int’l. June 17, 2013, p. 1199. 
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implementar eventuais recomendações que pudessem resultar do Plano de Ação traçado 

pela OCDE. Tais e quais recomendações deverão ser adotadas dependerá de uma análise 

vis-à-vis seus interesses e a legislação interna. 

Da mesma forma, parcela dos contribuintes e representantes de alguns setores da 

economia parece bastante reticente em relação a quais recomendações venham a ser 

adotadas pelas autoridades brasileiras. Possuem receio de que as autoridades fiscais 

escolham tão somente aquelas recomendações que melhor se adequem ao interesse 

(arrecadatório) do país. Temem pela utilização do Projeto BEPS como pretexto para, 

interpretando o texto dos relatórios fora de seu contexto (que é evitar a erosão da base 

tributável e transferência de lucros), impor obrigações mais pesadas aos contribuintes. 

No início de 2014, o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE apresentou 4 (quatro) 

minutas de relatório, detalhando quais os principais aspectos e desafios em relação a cada 

uma das respectivas ações: (1) relatório sobre a documentação fiscal para fins de preços de 

transferência de cada país; (2) relatório sobre os mecanismos de prevenção do abuso dos 

tratados; (3) relatório sobre estruturas híbridas; e (4) relatório sobre a economia digital. 

Tais relatórios foram em seguida abertos para comentários e posterior discussão pelos 

interessados, sendo realizadas nos meses seguintes inúmeras consultas públicas.  

Em setembro de 2014, foram apresentados sete relatórios – dois na versão final: (1) 

como abordar os desafios tributários da economia digital e (2) desenvolvendo um 

instrumento multilateral para modificar as convenções bilaterais – um, em versão interina: 

(3) combatendo práticas tributárias prejudiciais com mais eficiência considerando a 

transparência e a substância – e quatro em versão preliminar: (4) neutralizando os efeitos 

das estruturas híbridas; (5) prevenindo a concessão de benefícios dos tratados em 

circunstâncias inapropriadas; (6) diretrizes sobre preços de transferência em relação aos 

intangíveis; e (7) diretrizes sobre a documentação de preços de transferência.  

Segundo a OCDE, a ideia de divulgar parte desses relatórios em versão preliminar 

– ao contrário do que havia planejado inicialmente quando da divulgação do Plano de Ação 

em 2013 – seria para permitir a sua adaptação e o seu aperfeiçoamento quando da 

finalização dos demais relatórios previstos para o final de 2015. Algumas das ações 

previstas para se encerrar em 2014 estariam intrinsecamente relacionadas com outras 

previstas para 2015. Dessa forma, os relatórios poderiam vir a ser impactados 

significativamente pelas decisões tomadas em relação às ações programadas para serem 
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entregues naquele ano76. 

Juntamente com eles, a OCDE divulgou uma nota explicativa contextualizando o 

Projeto BEPS, bem como salientando as principais conclusões e recomendações de cada 

uma das ações entregues até então. Em resumo, tal nota reafirmou a necessidade de 

medidas coordenadas em âmbito internacional para combater a erosão da base tributável, 

porém destacou a soberania tributária dos países para implementá-las de diferentes 

maneiras, desde que essas medidas não violassem os compromissos internacionais por eles 

assumidos. Além disso, essa nota reiterou os passos seguintes que seriam tomados no 

âmbito do Projeto BEPS77.  

Em seguida, esses relatórios foram apresentados para os Ministros de Finanças do 

G20, em setembro de 2014 (e para os seus líderes, em novembro de 2014, em reunião em 

Brisbane, na Austrália). Os líderes do G20 manifestaram entusiasmo em relação ao 

progresso significativo dos trabalhos apresentados pela OCDE sobre o BEPS. Além do 

mais, pediram à OCDE que envidasse esforços para aumentar a participação e engajamento 

dos países em desenvolvimento, como forma de ampliar ainda mais o diálogo e ouvir suas 

preocupações sobre o tema78. Desde o início do projeto, mais de 80 países em 

desenvolvimento não membros da OCDE/G20 foram consultados79. 

Para tanto, a OCDE adotou uma estratégia composta de três frentes diferentes: (1) 

participação direta no Comitê de Política Fiscal e nas reuniões dos grupos de trabalho que 

discutiram as ações do BEPS; (2) consultas regionais, principalmente para aqueles países 

de baixa renda sem condições de participar diretamente no projeto; e (3) uma espécie de 

“kit de ferramentas” para aumentar a capacidade de alguns governos para implementar as 

recomendações do BEPS (e.g. relatórios e modelos de legislação). Algumas organizações 

                                                 
76 Nesse sentido, conferir informação disponível no sítio da OCDE sobre os relatórios de 2014 em: 
<http://www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables.htm>. Acesso em: 25 out. 2014. 
77 OECD. Explanatory Statement. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2014, p. 3. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables-explanatory-
statement.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015. 
78 De acordo com o item 13 do Comunicado dos líderes do G20, em reunião em Brisbane, Austrália, nos dias 
15 e 16 de novembro de 2014: “[w]e welcome the significant progress on the G20/OECD Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) Action Plan to modernise international tax rules. We are committed to finalising this 
work in 2015, including transparency of taxpayer-specific rulings found to constitute harmful tax practices 
[…]. We welcome deeper engagement of developing countries in the BEPS project to address their concerns. 
We will work with them to build their tax administration capacity and implement AEOI. We welcome further 
collaboration by our tax authorities on cross-border compliance activities”. Disponível em: 
<https://g20.org/about-g20/past-summits/2014-brisbane/>. Acesso em: 23 jun. 2015. 
79 Entre eles, destacam-se: Albânia, Bangladesh, Croácia, Geórgia, Jamaica, Quênia, Marrocos, Nigéria, 
Peru, Filipinas, Senegal, Tunísia e Vietnã. Tais países participaram diretamente das reuniões do Comitê de 
Política Fiscal e dos grupos de trabalho que discutiram as ações do Projeto BEPS.   
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regionais de administrações fiscais foram também convidadas a participar diretamente das 

reuniões: foi o caso do Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT) e do 

Fórum das Administrações Fiscais Africanas (ATAF)80. 

Em resumo, os países em desenvolvimento expressaram algumas preocupações 

específicas em relação à erosão da base tributável, notadamente em relação: (a) aos 

pagamentos excessivos por serviços técnicos e juros sobre empréstimos; (b) às dificuldades 

na obtenção de informações para fiscalizar e combater questões relacionadas ao BEPS; (c) 

aos incentivos fiscais regionais para atrair investimento que podem levar a uma race to the 

bottom; (d) a algumas técnicas utilizadas pelos contribuintes que alteram o direito de o país 

de fonte tributar o ganho de capital; (e) às dificuldade envolvendo intangíveis, em especial, 

quanto à determinação da real natureza de transações envolvendo esse tipo de bens81. 

Paralelamente, as Nações Unidas também passaram a atuar em favor dos interesses 

dos países em desenvolvimento em questões atinentes ao BEPS. Em outubro de 2013, foi 

criado um subcomitê para tratar de assuntos relacionados à erosão da base tributável e 

transferência de lucros (“Subcommittee on Base Erosion and Profit Shifiting”). Um de seus 

objetivos era acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito da OCDE e levar as 

preocupações e experiências desses países para os grupos de trabalho do Projeto BEPS82.  

Foram encaminhados questionários para os países em desenvolvimento para 

identificar suas principais preocupações em relação ao Projeto BEPS. A partir de suas 

respostas, constatou-se que não somente algumas questões relevantes para os países em 

desenvolvimento não estavam sendo debatidas, como também que os instrumentos 

propostos pela OCDE não levavam em consideração a realidade daqueles países83. Foram, 

então, encomendados estudos sobre as principais preocupações dos países em 

desenvolvimento em relação ao BEPS e realizadas reuniões para discussão e apresentação 

                                                 
80 OECD. The BEPS Project and Developing Countries: from Consultation to Participation. OECD. 
BEPS Project, 2014. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/strategy-deepening-developing-country-
engagement.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015. 
81 Sobre as principais preocupações envolvendo o BEPS por parte dos países em desenvolvimento, conferir 
também a ata da Reunião especial sobre cooperação internacional tributária do Conselho Econômico e Social 
em Nova York, em 22 de abril de 2015. Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015 
/02/ICTM2015_ConceptNote.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2015 e Webcast 3: Update on BEPS Project (25 mai. 
2014). Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/beps-webcasts.htm>. Acesso em: 19 jun. 2015. 
82 Conforme informações disponíveis no sítio do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 
Nações Unidas. Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/tax-committee/tc-subcommitte-beps.html>. 
Acesso em: 24 jun. 2015. 
83 UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Special meeting on international tax cooperation. 
New York, 22 April, 2015. Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/02/ 
ICTM2015_ConceptNote.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2015. 
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das conclusões com prazo para publicação desse trabalho em meados de 201584. 

Em resposta a questionamento formulado pelo “Subcommittee on Base Erosion and 

Profit Shifiting” acerca dos possíveis impactos relacionados à erosão da base tributável e 

transferência de lucros e das principais ações do Projeto BEPS da OCDE/G20 para o 

Brasil, a RFB incluiu a Ação 12 entre aquelas consideradas mais importantes. Além disso, 

a administração tributária federal brasileira ressaltou também a importância do 

aperfeiçoamento de ferramentas que permitam a melhor análise de risco para identificar 

práticas abusivas, de maneira a minimizar seus efeitos negativos sobre a arrecadação85. 

Ainda no final de 2014, o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE apresentou mais 

oito minutas de relatório: (1) relatório sobre a prevenção do status de estabelecimento 

permanente; (2) relatório sobre preços de transferência relacionados aos serviços de baixo 

valor agregado; (3) relatório sobre preços de transferência envolvendo transações com 

commodities; (4)  relatório sobre a utilização do método da divisão de lucros para fins de 

preços de transferência envolvendo cadeia de valor global; (5) relatório sobre novos 

elementos às diretrizes da OCDE sobre tributação sobre valor agregado e tributação sobre 

vendas; (6) relatório sobre a dedução de juros e outros pagamentos financeiros; (7) 

relatório sobre a forma de tornar mais efetivos os mecanismos de resolução de 

controvérsias; e (8) relatório sobre a inclusão de riscos, recaracterização e outras medidas 

especiais em relação às diretrizes de preços de transferência. Tais relatórios foram em 

seguida abertos para comentários e posterior discussão pelos interessados, sendo realizadas 

consultas públicas nos mesmos moldes do que ocorreu com a primeira série de minutas.  

Em fevereiro de 2015, a OCDE apresentou os avanços do Projeto BEPS durante 

reunião dos Ministros de Finanças do G20, em Istambul, na Turquia. Nessa reunião, 

destacou-se a necessidade de algumas medidas para implementação do Projeto BEPS: (a) 

um instrumento multilateral para otimizar a aplicação das medidas relacionadas com as 

convenções para evitar a dupla tributação; (b) um pacote para implementação dos 

relatórios país a país; e (c) a definição de critérios para determinar se os regimes 

preferenciais de tributação para propriedade intelectual (“patent boxes”) eram ou não 

                                                 
84 Acerca da formação do Subcomitê para tratar da erosão da base tributável e transferência de lucros no 
âmbito do Comitê de Experts em matéria de cooperação tributária das Nações Unidas e seus integrantes, bem 
como dos principais tópicos objeto de estudo no seio desse Subcomitê, conferir: ARNOLD, Brian J. Report 
on the Tenth Session of the United Nations Committee of Experts on International Cooperation. In: Bulletin 
for International Taxation. Amsterdam: IBFD. March 2015, p. 135-136. 
85 UNITED NATIONS. Subcommittee on Base Erosion and Profit Shifting Issues for Developing 
Countries: Comments from Brazil. Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/tax/Beps/ 
CommentsBrazil_BEPS.pdf >. Acesso em: 20 jan. 2016. 
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danosos. Por fim, reiterou-se ainda, nessa reunião, o comprometimento da OCDE de 

apresentar os relatórios remanescentes na reunião dos líderes do G20 seguinte86.  

A OCDE seguiu na mesma linha nos meses subsequentes: publicação de minutas 

dos relatórios e da versão final, a medida que as discussões iam avançando e os relatórios 

ficando prontos. Entre esses relatórios, destaca-se a divulgação da minuta do relatório que 

tratava da divulgação obrigatória de planejamentos tributários agressivos ou abusivos, 

objeto da Ação 12, em março de 2015. No período entre a divulgação das minutas para 

discussão e os relatórios finais, foram realizadas diversas audiências públicas para discutir 

as conclusões preliminares de alguns desses relatórios e os comentários recebidos da 

sociedade civil. No total, foram vinte e três minutas para discussão, mais de 12.000 páginas 

de comentários, onze consultas públicas, além de diversas atualizações sobre o projeto87.  

 

 1.5.3. A conclusão do projeto 

 

Finalmente, em 5 de outubro de 2015, a OCDE apresentou um pacote contendo os 

relatórios finais do Projeto BEPS da OCDE/G20, para o que deveria ser uma reforma 

abrangente, coerente e coordenada das regras de tributação internacional: (1) abordando os 

desafios tributários da economia digital; (2) neutralizando os efeitos dos arranjos híbridos; 

(3) elaborando regras efetivas de tributação dos lucros auferidos no exterior; (4) limitando 

a erosão da base envolvendo a dedução de juros e outros pagamentos financeiros; (5) 

combatendo as práticas tributárias prejudiciais mais efetivamente; (6) prevenindo a 

concessão de benefícios dos tratados em circunstâncias inapropriadas; (7) impedindo a 

utilização fraudulenta do status de estabelecimento permanente; (8-10) alinhando os 

resultados de preços de transferência com a criação de valor; (11) mensurando e 

monitorando o BEPS; (12)  regras de divulgação obrigatória; (13) documentação de preços 

de transferência e relatório país a país; (14) tornando os mecanismos de resolução de 

                                                 
86 OECD. Secretary General Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Paris: 
OECD Publishing, 2015. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-
finance-ministers-february-2015.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2016. 
87 OECD. Explanatory Statement. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, p. 5. Disponível em: <www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf>. Acesso em: 23 
set. 2016.  
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controvérsias mais efetivos; e (15) desenvolvendo um instrumento multilateral88.  

Além dos treze relatórios (três das ações que envolviam preços de transferência 

foram consolidadas em um único relatório), houve também a publicação de um documento 

explicativo contendo o resumo das conclusões de cada uma das ações (“Explanatory 

Statement”)89. Também foi realizada uma coletiva de imprensa, com a participação dos 

principais dirigentes do projeto no âmbito do Comitê de Políticas Fiscais da OCDE, para 

explicar os resultados dos diferentes relatórios. Esses relatórios foram apresentados, em 10 

de outubro de 2015, aos Ministros de Finanças do G20, em Lima, Peru e, posteriormente, 

em 15-16 de novembro de 2015, aos líderes do G20, em Antália, também na Turquia. 

As conclusões foram aprovadas por todos os participantes. Evidentemente, nem 

todas as ações resultaram em um mesmo nível de comprometimento dos países. Em razão 

disso, os relatórios finais do “Pacote BEPS” podem ser divididos em quatro categorias: (1) 

padrões mínimos: onde o risco de um efeito colateral decorrente da não observância de um 

país exigiu que fosse estabelecido um modelo mínimo a ser seguido por todos; (2) padrões 

a serem observados: como no caso de preço de transferência e convenções para evitar a 

dupla tributação; (3) abordagens comuns e melhores práticas: por envolver apenas a 

legislação interna dos países e não representarem risco de efeito colateral, os países 

estariam livres para adotá-las ou não conforme sua conveniência; e (4) relatórios analíticos 

com recomendações: como no caso da economia digital e instrumento multilateral.    

Uma das principais críticas ao Projeto BEPS da OCDE/G20 foi de que o projeto 

teve início e se desenvolveu a partir de um conjunto de suposições. Uma dessas suposições 

consistia justamente no grau de erosão da base tributável e transferência de lucros para 

jurisdições com baixa tributação. Essa suposição deveria ter sido testada antes do início 

dos trabalhos para tentar buscar soluções para esses problemas90. Talvez por conta disso a 

OCDE tenha feito questão de apresentar, quando da entrega dos relatórios finais, uma 

estimativa da magnitude do problema. A nota explicativa que acompanhou os relatórios 

finais destacou as conclusões da Ação 11, que estimou a perda da arrecadação em razão da 

erosão da base tributável em aproximadamente 4% a 10% da arrecadação global dos 

                                                 
88 Os relatórios finais, bem como as minutas e comentários encontram-se disponíveis no sítio da OECD: 
<www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.html>. Acesso em: 23 set. 2016. 
89 OECD. Explanatory Statement. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing. Disponível em: <www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf>. Acesso em: 23 set. 
2016. 
90 BAKER, Philip. Foreword. In: PANAYI, Cristiana HJI. Advanced Issues in International and European 
Tax Law. Oxford: Hart Publishing, 2015, p. viii. 
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tributos sobre a renda das pessoas jurídicas (i.e. de US$ 100 a US$ 200 bilhões anuais)91. 

O Projeto BEPS da OCDE/G20 levou aproximadamente dois anos para ser 

concluído. Esse projeto envolveu países membros da OCDE e do G20 em pé de igualdade. 

Além disso, contou com a participação direta de vários países em desenvolvimento e 

indireta de diversos outros por meio de organismos regionais (e.g. ATAF, CIAT, 

CREDAF). Ao final, foram treze relatórios com o que precisa ser mudado e como deve 

ocorrer cada mudança específica. Possivelmente, em razão dos vários interesses 

envolvidos, a força de cada uma das conclusões dos relatórios variou a depender da ação, 

indo desde padrões mínimos (grau mais forte) até meras recomendações (sem força 

obrigatória). Acabava, assim, mais uma fase do projeto. 

 

 1.5.4. A fase pós-BEPS 

 

A entrega dos relatórios finais deu início a uma nova fase do Projeto BEPS da 

OCDE/G20 (“a fase pós-BEPS”). As conclusões trazidas nos relatórios finais parecem ter 

sido apenas ideias, resultado de ampla discussão no âmbito da comunidade internacional 

com a participação dos mais variados atores. Restaria, então, colocá-las em prática. Para 

tanto, seria necessário encontrar mecanismos aptos a auxiliar nessa tarefa, bem assim 

superar eventuais obstáculos que porventura apareçam. 

Essa nova fase tem como principais desafios: (1) a implementação das medidas por 

meio de alterações legislativas e/ou de um instrumento multilateral que permita 

implementar todas as mudanças relativas aos tratados por meio de um único instrumento; 

(2) a colocação em prática de um sistema de monitoramento; e (3) a finalização de 

trabalhos técnicos sobre determinadas matérias específicas. 

O sucesso do Projeto BEPS depende da implementação de suas medidas. Várias 

das propostas resultantes do projeto pressupõem alterações na legislação doméstica dos 

países. Os parlamentares possuem, assim, um papel fundamental. Devem se atentar para a 

coerência dessas normas, para não causar novas assimetrias. Outras propostas, por sua vez, 

                                                 
91 OECD. Explanatory Statement. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, p. 4. Disponível em: <www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf>. Acesso em: 23 
set. 2016.  
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dependem de alterações nos respectivos acordos para evitar a dupla tributação92. 

Paralelamente, continuaram os trabalhos para o desenvolvimento de um 

instrumento multilateral. A OCDE justificou a continuidade do estudo alegando que se 

tratava de uma nova etapa. A Ação 15 tinha por objeto analisar a viabilidade de as 

alterações necessárias nos dispositivos das convenções bilaterais serem efetuadas por meio 

de um instrumento a ser firmado por diversos países. Essa nova etapa teria por objetivo 

verificar como fazê-lo e qual seria a redação dos dispositivos desse acordo multilateral. 

Para tanto, foi formado um grupo “ad hoc” para participar de uma negociação conjunta. A 

reunião inaugural desse grupo ocorreu em maio/2016 e a rodada de negociações que 

culminou na minuta de um acordo multilateral em novembro/201693. A ideia seria assinar 

esse instrumento em meados de 2017. 

O sistema de monitoramento, por sua vez, parece ter sido inspirado em sistema 

análogo criado no âmbito do fórum global sobre transparência e troca de informações em 

matéria tributária94. Seu objetivo é verificar e auxiliar a implementação, sobretudo das 

ações onde se acordou um padrão mínimo. O monitoramento das medidas implementadas 

pelos países para combater a erosão da base tributável e transferência de lucros pode 

auxiliar na redução de malentendidos e eventuais controvérsias entre os governos95.  

Recentemente, em 30 de junho de 2016, foi realizada, em Kyoto, no Japão, a 

primeira reunião visando à implementação das conclusões dos relatórios finais do Projeto 

BEPS da OCDE/G20. Diversas organizações internacionais, organismos regionais, bem 

como inúmeros países – representando vários graus de desenvolvimento – participaram, 

inclusive o Brasil. A ideia é assegurar a implementação de padrões mínimos resultantes do 

Projeto BEPS (e.g. em relação às práticas fiscais danosas, abuso dos tratados, o relatório 

                                                 
92 SAINT-AMANS, Pascal; RUSSO, Raffaele. The BEPS Package: Promise Kept. In: Bulletin for 
International Taxation. Amsterdam: IBFD, April 2016, p. 241. 
93 Para maiores informações sobre o conteúdo desse acordo multilateral, conferir sua minuta que se encontra 
disponível em:  <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-
measures-to-prevent-beps.htm>. Acesso em: 23 dez. 2016.  
94 O fórum global sobre transparência e troca de informações em matéria tributária é uma continuação do 
fórum criado no início dos anos 2000 para enfrentar os riscos para o cumprimento das obrigações tributárias 
representado pelas denominadas “jurisdições não cooperativas”. O fórum conta atualmente com 135 
membros e é o principal responsável pela implementação dos padrões internacionais de transparência e troca 
de informações em matéria tributária por meio de um sistema de monitoramento entre pares (“peer review 
proccess”). Para saber mais sobre esse fórum e sobre o monitoramento para a implementação do padrão 
internacional de transparência e troca de informações, ver: Global Forum on Transparency and Exchange of 
Information for Tax Purposes. Disponível em: <www.oecd.org/tax/transparency>. Acesso em: 30 set. 2016. 
95 SAINT-AMANS, Pascal; RUSSO, Raffaele. The BEPS Package: Promise Kept. In: Bulletin for 
International Taxation. Amsterdam: IBFD, April 2016, p. 241. 
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país a país e os mecanismos de solução de controvérsias). 

Por fim, continuam também alguns trabalhos técnicos sobre determinadas matérias 

específicas. A título exemplificativo apenas, pode-se citar os trabalhos que se encontram 

em andamento sobre as novas regras para a atribuição de lucros para o estabelecimento 

permanente, em vista das mudanças propostas na sua definição96.  

Enfim, mesmo após o decurso do prazo inicialmente fixado para sua conclusão, o 

Projeto BEPS da OCDE/G20 continua em plena atividade, sendo ainda difícil avaliar seu 

impacto nas legislações dos diferentes países, tampouco seu término em definitivo. Trata-

se de projeto em constante evolução. A cada dia que passa, surgem novidades: uma série 

de medidas são planejadas e outras tantas efetivamente implementadas. Um dos maiores 

desafios para os profissionais que atuam na área do direito tributário (em particular, do 

direito tributário internacional) é manter-se atualizado sobre as repercussões do projeto.    

Em conclusão, o Projeto BEPS tem extrema importância no cenário mundial. Trata-

se de um divisor de águas na relação entre os países: da competição fiscal em âmbito 

mundial, para uma possível cooperação internacional para combater a erosão da base 

tributável e transferência de lucros para jurisdições com tratamento tributário mais 

favorável. Reflete uma mudança de preocupação de países e organismos internacionais: 

então centrada na dupla tributação dos rendimentos para abranger também a dupla não 

tributação desses rendimentos que causa efeitos deletérios na economia dos países. 

Em matéria de tributação internacional (e, em vários aspectos, também nacional), 

trata-se de um dos principais assuntos nos últimos anos, por envolver uma série de medidas 

que podem impactar significativamente na tributação e na forma como as empresas 

estruturam seus negócios em âmbito global. Por essa razão, mesmo após sua conclusão, 

empresas e integrantes das administrações tributárias dos diferentes países permanecem 

apreensivas em relação aos impactos de tal projeto na legislação de seus respectivos países 

e em seus negócios.  

Especificamente em relação à Ação 12 do Projeto BEPS, que trata da divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários, registre-se que vários países já implementaram 

essas regras e outros tantos consideram introduzir em suas legislações a divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários. As recomendações contidas no relatório final da 

                                                 
96 SAINT-AMANS, Pascal; RUSSO, Raffaele. The BEPS Package: Promise Kept. In: Bulletin for 
International Taxation. Amsterdam: IBFD, April 2016, p. 241. 
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referida ação são importante referência para os países. Os detalhes dessa ação e o conteúdo 

de suas recomendações serão analisados em detalhe no próximo capítulo. 

Finalmente, importante efetuar um esclarecimento: ainda que as regras de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários transcendam o Projeto BEPS, já tendo 

sido implementadas por diversos países anos antes de a OCDE e o G20 iniciarem o estudo 

do conjunto de medidas para combater a erosão da base tributária, parece relevante a 

análise do projeto como um todo. A contextualização acerca do Projeto BEPS da 

OCDE/G20 e suas múltiplas ações permite verificar em que medida as recomendações 

propostas no âmbito da Ação 12 do referido projeto relacionam-se com os problemas de 

erosão da base tributável e transferência de lucros.  

 

1.6. Síntese conclusiva do capítulo 

 

1) O problema da erosão da base tributável não é novo no cenário jurídico 

internacional. Ainda que inicialmente o foco tenha sido os mecanismos contra a dupla 

tributação, já existia algum tipo de preocupação em relação à dupla não tributação. Nos 

últimos anos, porém, o problema ganhou ainda mais importância em razão: (a) da 

concorrência fiscal entre os países; e (b) da intensificação da globalização somada às 

regras desatualizadas de tributação internacional. 

2) Algumas empresas multinacionais parecem ter se tornado mais agressivas em 

relação a seus planejamentos tributários. Exemplos desses comportamentos foram 

recentemente expostos na mídia. O fato de empresas como Google, Apple, Vodafone e 

McDonald’s pagarem pouco ou nenhum tributo sobre a renda em razão de práticas que 

causam a erosão da base tributável chamou a atenção para questões relativas à moralidade 

e à responsabilidade social corporativa das empresas.  

3) A erosão da base tributável e transferência de lucros pode acarretar uma série de 

efeitos negativos para a economia, tais como: (a) a perda de arrecadação para os países em 

que ocorre a erosão; (b) a distorção na competitividade das empresas locais frente às 

multinacionais; (c) o desestímulo ao recolhimento voluntário de tributos; (d) o aumento de 

outros tributos para suprir a carência de recursos estatais; e (e) a ineficiência na alocação 

de investimentos. 
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4)  A OCDE, capitaneada pelo G20, entendeu que os mecanismos desenvolvidos 

até então pelos países (e.g. acirramento das autuações e contencioso, normas antielisivas 

específicas, iniciativas de conscientização dos contribuintes) não eram suficientes para 

combater eficazmente a erosão da base tributária, havendo necessidade de uma estratégia 

conjunta dos países: iniciava-se, assim, o Projeto BEPS da OCDE/G20. 

5) O Projeto BEPS da OCDE/G20 levou dois anos para ser concluído e envolveu 

vários países, com diferentes níveis de desenvolvimento, bem assim diversos integrantes 

da sociedade civil. O projeto reflete uma preocupação com a coerência, a substância e a 

transparência A transparência foi, inclusive, uma das preocupações manifestadas pelos 

países em desenvolvimento em relação ao Projeto BEPS da OCDE/G20.  

6) A contextualização acerca do Projeto BEPS da OCDE/G20 e suas múltiplas 

ações permitirá verificar em que medida as recomendações propostas no âmbito da Ação 

12 do referido projeto, cujo propósito era elaborar recomendações para implementar e/ou 

aprimorar as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários, relacionam-se 

com os problemas de erosão da base tributável e transferência de lucros. Essa Ação será 

examinada em detalhes no próximo capítulo.  
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 CAPÍTULO II – A DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 

PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS AGRESSIVOS E A AÇÃO 12 DO 

PROJETO BEPS DA OCDE/G20 

 

 Conforme examinado no Capítulo I, o Projeto BEPS da OCDE/G20 ganhou 

contornos mais definidos com o relatório que cuidou do problema da erosão da base 

tributável e transferência de lucros e com o Plano de Ação identificando 15 medidas para 

combater a erosão da base tributável e transferência de lucros. Entre essas medidas, 

encontrava-se a Ação 12, cujo objeto era “requer a divulgação de informações sobre 

planejamentos tributários agressivos”. 

Embora o título da Ação 12 refira-se à divulgação de informações sobre 

planejamentos tributários agressivos, a descrição da ação compreendia o desenvolvimento 

de recomendações concernentes à elaboração de regras de divulgação obrigatória de 

transações, arranjos ou estruturas agressivas ou abusivas com base nas experiências de 

outros países. Um de seus enfoques era os esquemas de planejamento tributário 

internacional97. 

Os planejamentos tributários normalmente apresentam dois principais desafios para 

as autoridades tributárias: (1) sua identificação – muitas vezes, o fisco sequer sabe estar 

diante de um planejamento tributário com o objetivo de reduzir a carga tributária do 

contribuinte; e (2) dificuldades envolvendo sua eventual desconsideração pelo fisco (e.g. 

seja pela utilização de uma norma geral antielisiva ou uma teoria/doutrina específica)98. 

 A Ação 12 do Projeto BEPS inseriu-se entre as medidas do projeto que buscavam a 

melhoria na transparência. As regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários vêm exatamente no sentido de permitir a melhor identificação pelas autoridades 

tributárias das operações e estruturas utilizadas pelos contribuintes, eliminando a 

assimetria de informações existente e permitindo apontar os planejamentos tributários ditos 

                                                 
97 “Action 12 – require taxpayers to disclose their aggressive tax planning: [d]evelop recommendations 
regarding the design of mandatory disclosure rules for aggressive or abusive transactions, arrangements, or 
structures [...] drawing on experiences of the increasing number of countries that have such rules [...]. One 
focus will be international tax schemes, where the work will explore using a wide definition of ‘tax benefit’ 
in order to capture such transactions [...]”. (OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 
OECD Publishing, 2013, p. 22). 
98 Nesse sentido, conferir: GRAVELLE, Jane. Anti-tax-shelter and other revenue-raising tax proposals in 
the 108th Congress. Washington: Senado, 2005, p. 8. Disponível em: <heinonline.org/HOL/Licencse>. 
Berkeley Law Library. Acesso em: 07 out. 2016. 
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“agressivos”.  

 Desta forma, parece adequado iniciar o estudo da divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários agressivos analisando: (1) a dificuldade de se definir 

planejamento tributário “agressivo”; (2) o contexto em que a divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários foi desenvolvida; (3) as diferenças existentes em relação a outras 

iniciativas para melhorar a transparência; (4) os objetivos, elementos e princípios básicos 

das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários; e, por fim, (5) as 

recomendações do relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20. 

 

2.1.  A dificuldade de se definir o que seja um “planejamento tributário 

agressivo” 

 

O Projeto BEPS da OCDE/G20 teve como propósito eliminar a erosão da base 

tributável e transferência de lucros das empresas (em sua maior parte, multinacionais) de 

jurisdições com carga tributária elevada para jurisdições com baixa ou nenhuma tributação. 

A prática da erosão da base tributável ocorre por meio de mecanismos e estratégias que se 

encontram em uma zona cinzenta entre a licitude e a ilicitude.  

As empresas se justificam dizendo que não fazem nada de ilegal: possuem o direito 

de organizar seus negócios para pagar menos tributos. Justificam suas atuações na política 

fiscal incoerente dos países, que deixam lacunas nas suas legislações, incentivando as 

estratégias de erosão da base tributável99. A questão, portanto, é saber se tais 

comportamentos praticados por essas empresas seriam ilícitos ou ilegítimos.  

Uma das questões mais difíceis do direito tributário contemporâneo é justamente 

aquela que trata dos limites do planejamento tributário100. A tensão entre o dever de pagar 

tributos e a criatividade dos contribuintes para se furtar ao seu pagamento é permanente101. 

                                                 
99 Outros argumentos podem também ser suscitados para justificar práticas de erosão da base tributável pelas 
empresas, entre os quais: (1) a elevada carga tributária a que estão sujeitas; (2) a complexidade da legislação 
tributária, que dificulta a sua compreensão pelos contribuintes; (3) o elevado nível de corrupção em alguns 
governos, que acabam por desviar parte dos recursos pagos a título de tributo, para citar apenas alguns. Esses 
argumentos, entretanto, aplicam-se indistintamente para condutas evasivas e planejamentos tributários 
(abusivos ou não). Uma distinção acerca dessas figuras jurídicas será efetuada logo adiante. 
100 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012, p. 1. 
101 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão: Rotas Nacionais e Internacionais do Planejamento 
Tributário. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 1. 
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Essa tensão tangencia variadas categorias do que alguns denominam de comportamentos 

tributários estratégicos (“strategic tax behaviors”)102.  

Em especial, merecem destaque as seguintes categorias referenciadas pela doutrina: 

evasão fiscal, elisão fiscal e planejamento tributário abusivo103. A extensão e o conteúdo de 

cada um desses conceitos são matérias frequentemente debatidas na doutrina nacional e 

estrangeira104. Desta forma, para efeitos metodológicos apenas, e buscando utilizar 

terminologias da doutrina brasileira, adotamos os seguintes conceitos:  

 

Evasão Elisão / Planejamento 
Tributário  

Planejamento Tributário 
Abusivo / Elusão 

Economia de tributos 
por meio de atos e 
negócios jurídicos que, 
em conjunto ou 
isoladamente, são 
ilícitos. 

Economia de tributos por 
meio de atos e negócios 
jurídicos, que, em conjunto 
ou isoladamente, são 
lícitos. 

Economia de tributos por meio 
de atos e negócios jurídicos 
que, aparentemente, são lícitos, 
porém contrários, em alguma 
medida, ao ordenamento 
jurídico. 

Há violação a uma 
norma de natureza fiscal, 
em contrariedade à 
obrigação de pagar 
tributo. 

Não há violação ao 
ordenamento. 

Há vícios nos atos e negócios 
jurídicos passíveis de apuração 
por meio da interpretação das 
normas aplicáveis e na 
qualificação da materialidade 
concreta. Ocorre o falseamento 
da ocorrência do antecedente 
da norma tributária principal. 

*105  

                                                 
102 AVI-YONAH, Reuven S.; SARTORI, Nicola; MARIAN, Omri. Global perspectives on income tax law. 
New York: Oxford University Press, 2011, p. 101. 
103 Importante um registro: não se pretende aqui fazer uma análise detalhada e precisa desses institutos que 
tanto têm gerado polêmica não somente na doutrina e jurisprudência brasileira, como também estrangeira. A 
ideia é tão somente tentar delinear os institutos, de maneira a permitir compreender o alcance das regras de 
divulgação obrigatória de planejamentos tributários. 
104 Para uma análise aprofundada da discussão envolvendo a evasão fiscal, a elisão fiscal e o planejamento 
tributário, conferir as seguintes obras: DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e evasão fiscal. 2. ed. São 
Paulo: Bushatsky, 1977; HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão: Rotas Nacionais e Internacionais do 
Planejamento Tributário. São Paulo: Saraiva, 1997; YAMASHITA, Douglas. Elisão e Evasão de 
tributos: planejamento tributário – limites à luz do abuso do direito e da fraude à lei. São Paulo: Lex, 
2005; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Evasão e elisão fiscal: o parágrafo único do art. 116, CTN, e o 
direito comparado. Forense: Rio de Janeiro, 2006; NISHIOKA, Alexandre Naoki. Planejamento fiscal e 
elusão tributária na constituição e gestão de sociedades: os limites da requalificação dos atos e negócios 
jurídicos pela administração. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, 2010; VASCONCELLOS, Roberto França. Planejamento Tributário: Elisão Versus Evasão Fiscal: 
Relação Entre o Direito Tributário e o Direito Privado. In: PISCITELLI, Tathiane. (Coord.). O Direito 
Tributário na prática dos Tribunais Superiores: Sistema Tributário Nacional e Código Tributário 
Nacional em debate. São Paulo: Saraiva/FGV, 2013, p. 297-340; ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o 
planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. Raquel Alves (Coord.). Tributação brasileira em 
evolução: estudos em homenagem ao professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 675-698; 
e BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Limites Normativos. São Paulo: Noeses, 2016. 
105 Quadro adaptado a partir das conclusões retiradas de: ANDRADE, Leonardo Aguirra. Estruturação 
elusiva de atos e negócios jurídicos no direito tributário brasileiro: limites ao planejamento tributário. 
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Em que pesem as definições acima trazerem uma distinção clara e precisa entre os 

institutos, a linha divisória entre eles, por vezes, não é tão nítida quanto parece. Algumas 

práticas encontram-se em uma zona cinzenta. Mesmo após exame detalhado de uma 

transação, às vezes, não é fácil encaixá-la em uma ou outra figura. Tanto isso é verdade 

que é comum as próprias cortes divergirem quanto ao seu tratamento. 

Recentemente, a aceitabilidade de um comportamento tributário passou a ser 

definida não mais com base nos antigos conceitos de evasão, elisão fiscal e planejamento 

tributário abusivo, mas com base no conceito de “planejamento tributário agressivo”. Esse 

conceito baseia-se não mais na legalidade do comportamento do contribuinte, mas 

sobretudo na sua legitimidade106. 

A doutrina relata que a expressão “planejamento tributário agressivo” teve origem 

nos EUA. O termo teria sido utilizado para referir-se à modalidade de planejamento 

caracterizado pela concepção de estruturas e esquemas que se encontravam conforme a 

letra da lei, mas em dissonância com o espírito e o propósito da legislação tributária107. 

O termo “planejamento tributário agressivo” ganhou relevância em razão da 

necessidade de se encontrar uma resposta adequada para os comportamentos tributários 

dos contribuintes, em princípio legais, mas que colocavam em risco as finanças dos países. 

Notadamente a partir da recente crise financeira que assolou o mundo.  

Esse termo passou a ser frequentemente utilizado pela OCDE e pela União 

Europeia. Especialmente – porém não exclusivamente – no contexto da divulgação de 

informações e da cooperação para o cumprimento das obrigações tributárias (“cooperative 

compliance”), sendo um dos pilares do Projeto BEPS da OCDE/G20108. 

No âmbito da OCDE, o termo “planejamento tributário agressivo” começou a ser 

utilizado nos trabalhos do “Forum on Tax Administrations” (FTA) criado em 2002109. 

                                                                                                                                                    
Versão parcial da dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
2014, p. 13. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-11022015-134547/pt-
br.php>. Acesso em: 16 set. 2016. 
106 PANAYI, Cristiana HJI. Is Aggressive Tax Planning Socially Irresponsible? In: Intertax, v. 43, Issue 10, 
2015, p. 545. 
107 CARRERO, José Manuel Calderón; SEARA, Alberto Quintas. The Concept of “Aggressive Tax 
Planning” Launched by the OECD and the EU Comission in the BEPS Era: Redefining the Border between 
Legitimate and Illegitimate Tax Planning. In: Intertax, v. 44, Issue 3, p. 209. 
108 DOURADO, Ana Paula. Aggressive Tax Planning in EU Law and in the Light of BEPS: The EC 
Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6. In: Intertax, v. 43, issue 1, 2015, 
p. 42. 
109 BAKER, Philip. The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes. In: Intertax, v. 43, 
issue 1, 2015, p. 85. 
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Entretanto, a Declaração de Seul de 2006, que concluiu pela necessidade de estudo sobre 

os intermediários, teria optado por “arranjos inaceitáveis de minimização tributária”110. 

Posteriormente, quando do relatório “Study into the Role of Tax Intermediaries”, 

em 2008, concluiu-se que não seria apropriado ou viável encontrar uma definição para o 

termo “arranjos inaceitáveis para minimização tributária”, em razão das diferentes 

legislações. Preferiu-se tratá-los, então, como “planejamentos tributários agressivos” 111. 

O termo “planejamento tributário agressivo” aparece inúmeras vezes no relatório, 

que tem por finalidade analisar o papel dos intermediários tributários na formulação e na 

promoção desses esquemas, bem como os mecanismos que as administrações tributárias 

podem utilizar para combater a sua utilização indistinta pelos contribuintes112. 

A despeito de não conceituar o termo, o relatório traz algumas diretrizes sobre sua 

abrangência. Segundo o relatório, o termo “planejamento tributário agressivo” envolveria 

duas áreas de preocupação: (1) esquemas que se utilizam de brechas na legislação para 

obter um resultado tributário não contemplado pelo legislador; e (2) a não divulgação da 

existência de controvérsia acerca da conformidade desses esquemas com a legislação113. 

A tentativa de delinear diretrizes acerca dos planejamentos tributários agressivos 

foi posteriormente reproduzida em diferentes documentos no âmbito da OCDE sem 

qualquer registro de seu aperfeiçoamento. O relatório “Building Transparent Tax 

Compliance by Banks”, de 2009, resultado do Fórum das Administrações Tributárias, por 

exemplo, replicou ipsis litteris as diretrizes anteriores114. 

Não obstante a ausência de definição para o termo “planejamento tributário 

agressivo”, esse relatório enumerou alguns de seus elementos: (1) ausência de justificação 

comercial; (2) fluxo circular de recursos; (3) benefício tributário desproporcional ao 

                                                 
110 OECD. Final Seoul Declaration. Third Meeting of the OECD Forum on Tax Administration: 14-15 
September 2006, p. 4. Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/administration/37415572.pdf>. Acesso em: 
19 jul. 2016. 
111 OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris: OECD Publishing, 2008, p. 10-11. 
112 Em busca realizada pelo termo “aggressive tax planning”, foram encontradas 99 ocorrências no relatório. 
(OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris: OECD Publishing, 2008). 
113 De acordo com o relatório, o termo planejamento tributário agressivo refere-se a duas áreas de 
preocupação para as autoridades tributárias: “[p]lanning involving a tax position that is tenable but has 
unintended and unexpected tax revenue consequences. Revenue bodies’ concerns relate to the risk that tax 
legislation can be misused to achieve results which were not foreseen by the legislators […]. Taking a 
position that is favourable to the taxpayer without openly disclosing that there is uncertainty whether 
significant matters in the tax return accord with the law. Revenue bodies concerns relate to the risk that 
taxpayers will not disclose their view on the uncertainty or risk taken in relation to grey areas of law”. 
(OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris: OECD Publishing, 2008, p. 10-11). 
114 OECD. Building Transparent Tax Compliance by Banks. Paris: OECD Publishing, 2009, p. 24. 
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benefício econômico; (4) partes com papel secundário; e (5) estruturas complexas para 

gerar benefício tributário sem relação com a atividade comercial115.  

O termo “planejamento tributário agressivo” ganhou relevância maior a partir do 

Projeto BEPS da OCDE/G20. O relatório publicado em 2013, que deu substância ao 

projeto e trouxe as diretrizes de como abordar a erosão da base tributária e transferência de 

lucros, referiu-se inúmeras vezes à necessidade de os países cooperarem entre si para 

combater os “planejamentos tributários agressivos”116.  

No âmbito da União Europeia, por sua vez, o termo “planejamento tributário 

agressivo” parece ter ganhado uma conotação um pouco distinta. O termo se refere a 

práticas que tiram proveito dos aspectos técnicos de um sistema fiscal ou das assimetrias 

das legislações de dois ou vários países, a fim de reduzir as obrigações tributárias, podendo 

assumir diferentes formas, tais como: a dupla dedução ou a dupla não tributação117. 

Carrero e Seara destacam que a principal característica do conceito de 

planejamento tributário agressivo trazido pela Recomendação da Comissão da União 

Europeia reside no fato de que os arranjos utilizados pelos contribuintes implicam redução 

da carga tributária, independentemente da abusividade ou não da conduta118. 

A abusividade da conduta foi um dos critérios desenvolvidos pela Corte de Justiça 

da União Europeia (CJUE) como parâmetro para analisar a legitimidade de um 

planejamento tributário pelos contribuintes, possuindo contornos diferentes em se tratando 

de tributação direta ou indireta119. 

                                                 
115 OECD. Building Transparent Tax Compliance by Banks. Paris: OECD Publishing, 2009, p. 24-25. 
116 Em busca realizada pelo termo “co-ordinated approach”, “co-ordinated actions”, “co-ordinated strategies” 
ou “co-ordinated policies” foram encontradas 8 ocorrências no relatório. (OECD. Addressing Base Erosion 
and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013). 
117 Conforme Recomendação da Comissão da União Europeia (2012/772/UE), de 6 de dezembro de 2012, 
relativa ao planejamento fiscal agressivo: “[a]tualmente, alguns contribuintes [...] tiram partido das 
assimetrias existentes nas legislações nacionais para garantir que certas categorias de rendimento 
permaneçam isentas [...] ou para tirar partido das diferenças nas taxas de tributação. Este problema é 
designado por planeamento fiscal agressivo [...]. Esta prática reduz as obrigações fiscais através de 
mecanismos que, apesar de estritamente legais, contrariam o espírito da lei - lacunas jurídicas. O 
planeamento fiscal agressivo assume muitas formas e as suas consequências incluem as duplas deduções (por 
exemplo, a mesma perda é deduzida tanto no Estado da fonte como no Estado de residência) e a dupla não 
tributação (por exemplo, rendimentos não tributados no Estado da fonte são isentos de imposto no Estado de 
residência). Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:21_ 
1&from=PT&isLegissum=true>. Acesso em: 04 out. 2016. 
118 CARRERO, José Manuel Calderón; SEARA, Alberto Quintas. The Concept of “Aggressive Tax 
Planning” Launched by the OECD and the EU Comission in the BEPS Era: Redefining the Border between 
Legitimate and Illegitimate Tax Planning. In: Intertax, v. 44, Issue 3, p. 214. 
119 DOURADO, Ana Paula. Aggressive Tax Planning in EU Law and in the Light of BEPS: The EC 
Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6. In: Intertax, v. 43, issue 1, 2015, 
p. 44. 
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Assim, uma das possíveis consequências desse novo conceito seria de que inúmeras 

estruturas consideradas atualmente como planejamento tributário agressivo, de acordo com 

o conceito da Comissão da União Europeia, já teriam sido (ou ainda seriam) consideradas 

legitimamente válidas pela Corte de Justiça da União Europeia120. 

Como se observa, o termo “planejamento tributário agressivo” parece ter 

conotações ligeiramente distintas no âmbito da OCDE (incluindo o Projeto BEPS) e da 

União Europeia. Seja como for, um elemento parece comum a ambos: o aproveitamento de 

lacunas por parte dos contribuintes para obter um resultado tributário não contemplado 

pelo legislador. 

Esse entendimento parece ser compartilhado também por Cristiana Panayi, para 

quem o termo “planejamento tributário agressivo” abrangeria os arranjos tributários que 

respeitam a letra da lei (que muitas vezes deixam brechas não intencionais), mas que dão 

ensejo a uma tributação efetiva bastante reduzida121. 

Vale registrar que a Grã-Bretanha publicou, em 2015, um documento contendo 

propostas para o aperfeiçoamento do cumprimento das obrigações tributárias pelos grandes 

contribuintes. Entre essas propostas, encontrava-se a de um código de conduta para 

tributação dos grandes contribuintes (“Code of Practice on Taxation for Large Business”). 

Esse código de conduta é de adoção voluntária. Contém o comportamento esperado 

dos grandes contribuintes em relação a questões de natureza tributária. Um de seus 

objetivos é justamente definir padrões a serem adotados por esses contribuintes quanto à 

sua posição em relação ao planejamento tributário122. 

O código define “planejamento tributário agressivo” como aquele que distorce as 

regras do sistema tributário para obter vantagem fiscal não pretendida pelo parlamento. 

Normalmente, envolve transações artificiais que tenham reduzido ou nenhum propósito 

extrafiscal, que operam em consonância com a letra da lei, mas não com seu espírito123. 

                                                 
120 CARRERO, José Manuel Calderón; SEARA, Alberto Quintas. The Concept of “Aggressive Tax 
Planning” Launched by the OECD and the EU Comission in the BEPS Era: Redefining the Border between 
Legitimate and Illegitimate Tax Planning. In: Intertax, v. 44, Issue 3, p. 215. 
121 PANAYI, Cristiana HJI. Is Aggressive Tax Planning Socially Irresponsible? In: Intertax, v. 43, Issue 10, 
2015, p. 545. 
122 HMRC. Improving Large Business Tax Compliance: Consultation document. HM Revenue and 
Customs, 2015, p. 16. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system 
/uploads/attachment_data/file/447313/Improving _Large_Business_Tax_Compliance.pdf>. Acesso em: 20 
jul. 2016. 
123 “Tax avoidance or aggressive tax planning involves bending the rules of the tax system to gain a tax 
advantage that the Parliament never intended. It often involves contrived, artificial transactions that serve 
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A necessidade de as empresas respeitarem o espírito da lei já havia sido incluída no 

relatório “OECD Guidelines for Multinational Enterprise”, em 2011.  De acordo com essas 

diretrizes, as empresas deveriam respeitar não somente a letra como também o espírito das 

leis tributárias, postura que abrangeria distinguir e seguir a intenção do legislador124. 

Uma das críticas em relação à análise da conformidade de uma transação com o 

“espírito da lei” para se definir o planejamento tributário agressivo é de que essa expressão 

é extremamente subjetiva. Receia-se que sua aplicação levaria a intermináveis discussões 

em relação à abrangência de seu conceito, legalidade e segurança jurídica125. 

Outro receio é de que, ao definir determinado planejamento tributário como 

legítimo ou não, fazendo-se referência à “intenção do parlamento”, os contribuintes sejam 

obrigados a seguir a lei, não tal qual ela existe, mas de acordo com aquilo que as 

autoridades fiscais (órgão do Poder Executivo) gostariam que ela fosse126.  

Ana Paula Dourado esclarece que o conceito de “planejamento tributário agressivo” 

é vago. Envolve o aproveitamento de oportunidades existentes na legislação doméstica dos 

países com redução da carga tributária. Entretanto, esse conceito é bastante amplo, 

abrangendo situações de evasão, elisão (e planejamento tributário)127. 

Enfim, o termo “planejamento tributário agressivo” é frequentemente criticado pela 

doutrina por se tratar de um conceito vago e subjetivo, sem delimitações precisas. 

Ademais, por se tratar de um conceito não jurídico, há quem sustente que essa expressão 

seria mais adequada como diretriz para a política tributária dos respectivos países128.  

                                                                                                                                                    
little or no purpose other than to produce a tax advantage. It involves operating within the letter – but not the 
spirit of the law”. (HMRC. Improving Large Business Tax Compliance: Consultation document. HM 
Revenue and Customs, 2015, p. 38. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system 
/uploads/attachment_data/file/447313/Improving _Large_Business_Tax_Compliance.pdf>. Acesso em: 20 
jul. 2016). 
124 OECD. OECD Guidelines for Multinational Enterprise. Paris: OECD Publishing, 2011, p. 60. 
125 CARRERO, José Manuel Calderón; SEARA, Alberto Quintas. The Concept of “Aggressive Tax 
Planning” Launched by the OECD and the EU Comission in the BEPS Era: Redefining the Border between 
Legitimate and Illegitimate Tax Planning. In: Intertax, v. 44, Issue 3, p. 215. 
126 VELLA, John; FREEDMAN, Judith. Response to Consultation Document “Improving Large Business 
Tax Compliance”. In: Policy Paper Series. Oxford University Centre for Business Taxation, 2015, p. 11. 
Disponível em: <http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/ 
Policy_Papers /response-to-hmrc-consultation-a.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2016. 
127 DOURADO, Ana Paulo. Direito Fiscal: Lições. Coimbra: Almedina, 2016, p. 288. No mesmo sentido, 
conferir também: XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 287-288. 
128 Nesse sentido, destacam-se: DOURADO, Ana Paula. Aggressive Tax Planning in EU Law and in the 
Light of BEPS: The EC Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6. In: 
Intertax, v. 43, issue 1, 2015, p. 43; e CARRERO, José Manuel Calderón; SEARA, Alberto Quintas. The 
Concept of “Aggressive Tax Planning” Launched by the OECD and the EU Comission in the BEPS Era: 
Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax Planning. In: Intertax, v. 44, Issue 3, p. 210. 
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Não obstante sua imprecisão, a utilização da expressão “planejamento tributário 

agressivo” no âmbito do Projeto BEPS é compreensível. O adjetivo “agressivo” visa dar 

uma conotação negativa a determinadas estruturas adotadas pelos contribuintes. O termo 

seria propositalmente vago para deixar margem de liberdade para os países definirem quais 

estruturas devem ser combatidas em seus ordenamentos jurídicos. 

Registre-se que as medidas propostas no âmbito do referido projeto não visam 

combater tão somente a ilegalidade ou abusividade dos comportamentos tributários. Tem o 

propósito de combater a erosão da base tributável e transferência de lucros: comportamento 

que, em princípio, pode ser lícito e não abusivo.  

Esse justamente o caso da Ação 12 do Projeto BEPS, que visa obrigar os 

contribuintes a divulgar seus “arranjos de planejamento tributário agressivo”129. Um de 

seus propósitos, como se verá oportunamente, é obter informações para a rápida adoção de 

medidas legislativas. A definição de tais e quais arranjos de planejamento tributário devem 

ser divulgados fica a critério da legislação interna de cada país. 

Em conclusão, nos últimos anos, a legitimidade dos comportamentos dos 

contribuintes passou a ser analisada não mais com base nas clássicas figuras da evasão, 

elisão fiscal ou mesmo na abusividade dos planejamentos tributários, mas sim na sua 

agressividade. O termo “planejamento tributário agressivo” já vinha sendo utilizado no 

âmbito da OCDE e da União Europeia, mas ganhou força com o Projeto BEPS.  

A despeito da ausência de conceituação do termo “planejamento tributário 

agressivo” e das diferentes conotações que lhe são dadas, parece haver consenso em 

relação a uma de suas características: a utilização de lacunas na legislação por parte dos 

contribuintes para obter um resultado tributário favorável não contemplado pelo legislador 

(os arranjos considerados agressivos respeitariam a letra, mas não o espírito da lei). 

A análise da legitimidade do comportamento do contribuinte com base em sua 

conformidade com a intenção do legislador é objeto de críticas. Entretanto, compreende-se 

a utilização do adjetivo “agressivo” para qualificar o planejamento tributário alvo do 

Projeto BEPS, pois que suas ações visam combater a erosão da base tributável, que pode 

decorrer de comportamentos, em princípio, lícitos e não necessariamente abusivos.  

Esse justamente o caso da Ação 12 do Projeto BEPS, cujo objetivo é obrigar os 

contribuintes a divulgar seus arranjos de planejamento tributário agressivo. Para fins dessa 

                                                 
129 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shift. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 22. 
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ação, parece ser irrelevante se as estruturas, arranjos e transações praticadas são ou não 

abusivas. O que se pretende é obter informações sobre elas para, eventualmente, tomar 

alguma medida como, por exemplo, a propositura de uma norma antielisiva específica.  

As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários não surgiram do 

dia para a noite, sendo resultado de uma sucessão de iniciativas em nível mundial, 

notadamente a partir do início desse século. O exato contexto em que essas regras se 

desenvolveram será analisado em mais detalhes no item a seguir. Essa análise é 

importante, também, para o exame da relação dessas regras com as demais iniciativas. 

   

2.2. O contexto do desenvolvimento das regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários 

 

A preocupação do Projeto BEPS com os planejamentos tributários agressivos e a 

proposta da Ação 12 para sua divulgação não são uma novidade. A inquietude das 

autoridades tributárias em nível global em relação aos planejamentos tributários 

considerados agressivos e a proposta de sua divulgação obrigatória para as autoridades 

fiscais remontam a trabalhos anteriores realizados no âmbito da OCDE. 

Nesse contexto, merecem destaque as seguintes etapas: (1) a criação do Fórum das 

Administrações Tributárias e a Declaração de Seul; (2) o estudo sobre os intermediários 

tributários e o desenvolvimento do que se denominou de “relação aprimorada”; (3) as 

iniciativas de divulgação e transparência para combater os planejamentos tributários; e (4) 

a cooperação para o cumprimento das obrigações tributárias. 

  

2.2.1. A criação do Fórum das Administrações Tributárias e a 

Declaração de Seul 

 

O Fórum das Administrações Tributárias (“Forum on Tax Administration” ou 

simplesmente “FTA”) foi criado em 2002, no âmbito da OCDE, em um contexto em que 
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as administrações fiscais se deparavam com planejamentos tributários cada vez mais 

complexos, exercendo papel importante no combate a essas estruturas em nível global 130.  

O Fórum das Administrações Tributárias reúne dirigentes das administrações 

tributárias de países membros e de alguns países não membros da OCDE. Tem como 

propósito identificar, discutir e influenciar tendências, bem como desenvolver novas ideias 

para aprimorar as administrações tributárias ao redor do mundo131. 

Em setembro de 2006, os dirigentes de autoridades tributárias de trinta e cinco 

países que compõem o Fórum se reuniram em Seul, Coréia do Sul. A reunião teve como 

propósito compartilhar preocupações e trocar experiências para lidar com os desafios a 

serem enfrentados pelas administrações tributárias no século XXI.  

A declaração final dessa reunião (conhecida por “Declaração de Seul”) constatou a 

necessidade de se abordar o papel dos intermediários tributários (e.g. escritórios de 

advocacia, bancos e outras instituições) na promoção de estratégias de minimização 

tributária, o que viria a ser efetuado com o estudo sobre os intermediários tributários132.  

A constatação da necessidade de se efetuar um estudo sobre os intermediários 

tributários possivelmente baseou-se em estudo anterior, realizado em 2004, pelo Senado, 

norte-americano, que efetuou uma análise detalhada da indústria dos tax shelters nos EUA, 

com ênfase para o papel dos contadores, advogados e profissionais do setor financeiro133. 

Finalmente, a Declaração de Seul destacou, ainda, a necessidade de aprimoramento 

dos trabalhos até então realizados, sugerindo o desenvolvimento de um diretório de 

planejamentos tributários considerados agressivos que permitisse identificar tendências e 

medidas para combater esses esquemas134-135. A formação desse diretório encontra-se na 

origem do combate aos planejamentos tributários considerados agressivos136. 

                                                 
130 OWENS, Jeffrey. Tax Administrators, Taxpayers and Their Advisors: Can the Dynamics of the 
Relationship Be Changed. In: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, September 2012, p. 
516. 
131 Conforme informações obtidas no sítio da OCDE. Atualmente, o Fórum das Administrações Tributárias é 
composto por dirigentes de administrações tributárias de 45 (quarenta e cinco) países, incluindo membros e 
não membros da OCDE. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/home>. 
Acesso em: 09 out. 2015.  
132 ENDEN, Eelco van der; BRONZEWSKA, Katarzyna. The concept of Cooperative Compliance. In: 
Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, October 2014, p. 568. 
133 EUA. Senate. Committee on Governmental Affairs. Tax shelter industry: the role of accountants, 
lawyers, and financial professionals, v. 1, 2004. Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-
108shrg91043/pdf/CHRG-108shrg91043.pdf>. Acesso em: 23 out. 2016. 
134 OECD. Final Seoul Declaration. Third Meeting of the OECD Forum on Tax Administration, 14-15 
September 2006, p. 4. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/administration/37463807.pdf>. Acesso em: 
19 jul. 2016. De acordo com trecho da ata da reunião: “[i]n this context, we identified four areas in which we 



 

56

Em síntese, o Fórum das Administrações Tributárias exerceu papel importante na 

luta contra as estruturas de minimização da carga tributária. A Declaração de Seul, emitida 

em 2006, no âmbito desse fórum, constatou não somente a necessidade de um estudo 

aprofundado sobre os intermediários tributários como também de elaboração de um 

diretório de planejamentos tributários agressivos. 

 

2.2.2. O estudo sobre os intermediários tributários e o 

desenvolvimento da relação aprimorada 

 

Em decorrência da Declaração de Seul, foi formado um Grupo de Estudo liderado 

pelo fisco do Reino Unido (HM Revenue & Customs) e o Secretariado da OCDE com a 

participação de outras autoridades tributárias integrantes do Fórum das Administrações 

Tributárias. O objeto de estudo desse grupo, que inicialmente compreendia somente o 

papel dos intermediários nos planejamentos tributários agressivos, evoluiu para abranger 

também a relação entre autoridades fiscais, contribuintes e intermediários tributários.  

Em reunião do Fórum das Administrações Tributárias, em janeiro de 2008, na 

Cidade do Cabo, África do Sul, o Grupo de Estudo divulgou o relatório “Study into the 

role of tax intermediaries” encomendado anos antes. Esse relatório continha alguns dos 

principais aspectos relacionados aos intermediários tributários e recomendações de como 

as administrações tributárias dos países poderiam atuar para desencorajar a atuação desses 

intermediários no desenvolvimento e oferta de esquemas de planejamento tributário137.  

Em linhas gerais, referido relatório concluiu que: (1) determinados intermediários 

tributários desenvolviam e promoviam planejamentos tributários agressivos; (2) algumas 

                                                                                                                                                    
will intensify existing work or initiate new work under the auspices of the OECD: (i) Further developing the 
directory of aggressive tax planning schemes so as to identify trends and measures to counter such schemes 
[...]”. 
135 De acordo com Philip Baker, o diretório conteria informações sobre os esquemas de planejamento 
tributário, como foram detectados e quais as medidas estão sendo tomadas para combatê-los. Entretanto, não 
conteria qualquer informação específica sobre os contribuintes envolvidos. (BAKER, Philip. The BEPS 
Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes. In: Intertax, v. 43, issue 1, 2015, p. 86). 
136 Atualmente, esse diretório é composto por informações sobre mais de 400 planejamentos tributários 
agressivos armazenados em uma base de dados confidenciais mantida pelo subgrupo de países que fazem 
parte do Grupo de Trabalho 11 da Comissão de Assuntos Fiscais da OCDE (WP11/CFA), cujo foco dos 
trabalhos é justamente os planejamentos tributários agressivos. Esse Grupo de Trabalho ficou encarregado de 
desenvolver recomendações em relação aos arranjos híbridos (Ação 2); lucros auferidos por controladas no 
exterior (Ação 3); dedutibilidade de juros (Ação 4); e divulgação obrigatória de arranjos, esquemas e 
estruturas tributárias (Ação 12). Disponível em: <www.oecd.org/tax/aggressive>. Acesso em: 03 out. 2016. 
137 OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris: OECD Publishing, 2008. 
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autoridades tributárias já se utilizavam de mecanismos para desencorajar o envolvimento 

dos intermediários em planejamentos tributários agressivos (e.g. a divulgação obrigatória 

de planejamentos tributários); (3) a obtenção de informações atuais, confiáveis e relevantes 

em relação aos contribuintes permitiria uma melhor gestão de risco por parte do fisco; e (4) 

para obter essas informações, as autoridades tributárias deveriam estabelecer uma relação 

de cooperação e confiança com os contribuintes e intermediários tributários138.  

O relatório dava conta, ainda, de algumas medidas utilizadas pelas administrações 

tributárias para dissuadir o envolvimento dos intermediários em planejamentos tributários, 

tais como: o registro e regulação dos intermediários tributários pelas autoridades fiscais; a 

celebração de uma espécie de termo de ajustamento de conduta, em que os intermediários 

se comprometeriam a cessar a prática de condutas potencialmente ilegais; a divulgação 

antecipada de esquemas de planejamento tributário para as autoridades; e a aplicação de 

penalidades pecuniárias e outras sanções de natureza não pecuniária139. 

Em relação à divulgação antecipada de esquemas de planejamento tributário – 

assim considerada aquela que ocorre antes da apresentação da declaração do respectivo 

tributo pelo contribuinte – o relatório arrolava uma série de vantagens de tal prática, em 

especial, vantagens para as autoridades fiscais. A principal delas seria a redução do tempo 

entre a adoção de eventual esquema pelos contribuintes e o seu conhecimento pelas 

autoridades tributárias. O pronto conhecimento desses esquemas permitiria uma resposta 

rápida das autoridades fiscais (e.g. medidas legislativas ou até mesmo judiciais)140.  

A célere resposta das autoridades fazendárias em relação aos esquemas de 

planejamento tributário adotados pelos contribuintes reduziria consideravelmente o prazo 

de comercialização dos planejamentos tributários pelos intermediários tributários (e.g. 

escritórios de advocacia, empresas de consultoria, instituições financeiras). Igualmente, 

diminuiria também o período em que o contribuinte poderia gozar do benefício tributário 

decorrente desses planejamentos, na medida em que eventuais lacunas na legislação 

poderiam ser rapidamente preenchidas e as assimetrias legislativas eliminadas. 

                                                 
138 OECD. 4th Meeting of the OECD Forum on Tax Administration, 10-11 January 2008, Cape Town 
Communiqué 11 January 2008, p. 2-3. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/ctp/administration/39886621.pdf>. Acesso em: 09 out. 2015. 
139 Entre as sanções de natureza não pecuniária mencionadas encontravam-se a possibilidade de obtenção de 
decisão judicial para obrigar a cessação da promoção do esquema ou arranjo tributário pelo intermediário e a 
suspensão do exercício da atividade profissional em virtude de violação das regras do Código de Conduta da 
respectiva profissão. (OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris: OECD Publishing, 2008, p. 
20). 
140 OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris: OECD Publishing, 2008, p. 19. 



 

58

O relatório dava conta de que, à época de sua elaboração, a divulgação antecipada 

de planejamentos tributários agressivos já era utilizada por alguns países (a exemplo dos 

Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá e da África do Sul). O relatório mencionava, 

ainda, que a experiência desses países era bastante positiva. Os países que teriam adotado o 

regime de divulgação obrigatória de planejamentos tributários teriam constatado um efeito 

dissuasivo na atratividade desses esquemas141.  

Os regimes de divulgação antecipada de planejamentos tributários então existentes 

nesses países possuíam uma similaridade: a obrigação de divulgação dos planejamentos 

tributários recaia principalmente sobre os intermediários tributários e não sobre os 

contribuintes. Essa opção refletia uma mudança de abordagem, na medida em que 

priorizaria coibir a oferta de planejamentos tributários (estabelecendo obrigações aos 

intermediários), ao invés de sua demanda (os contribuintes que deles utilizam-se). 

O relatório “Study into the role of tax intermediaries” pode ser considerado um 

divisor de águas nas relações entre fisco e contribuintes. Incitava as autoridades fiscais a 

desenvolver uma melhora na relação com os contribuintes por meio de mecanismos de 

cooperação e confiança mútua. A essa nova relação denominou-se “relação aprimorada” 

(“enhanced relationship”), para distingui-la da relação de confronto então existente entre 

fisco e contribuintes, também denominada de “relação básica”. 

A diferença entre elas seria grande: (1) na relação básica: (1a) os contribuintes 

somente apresentariam informações ao fisco em virtude de uma obrigação legal; (1b) as 

informações divulgadas ao fisco seriam bastante limitadas; e (1c) existiria pouco nível de 

confiança dos contribuintes em relação ao fisco; (2) na relação aprimorada: (2a) era 

estabelecida uma relação de confiança mútua; (2b) existiria maior transparência e ampla 

divulgação de informações por parte dos contribuintes; e (2c) o fisco possuiria maior 

conhecimento dos negócios dos contribuintes e seria mais aberto ao diálogo142. 

Em síntese, esse relatório foi muito importante. Além de propor uma mudança de 

paradigma nas relações entre fisco e contribuintes, sugerindo maior transparência e 

confiança mútua, tratou de forma minuciosa da divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários, trazendo relatos da experiência de alguns países que já haviam introduzido esse 

regime e recomendações para sua adoção pelos demais países. 
                                                 
141 OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris: OECD Publishing, 2008, p. 19. 
142 OWENS, Jeffrey. Tax Administrators, Taxpayers and Their Advisors: Can the Dynamics of the 
Relationship Be Changed. In: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, September 2012, p. 
516. 
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2.2.3. As iniciativas de divulgação e transparência para combater os 

planejamentos tributários agressivos 

 

Alguns anos mais tarde, em fevereiro de 2011, a OCDE publicou o relatório 

“Tackling agressive tax planning through improved transparency and disclosure: report 

on disclosure initiatives” 143. Esse relatório reafirmou a importância, para as administrações 

tributárias, da rápida obtenção de informações relativas aos contribuintes e analisou a 

experiência de alguns países na utilização de medidas de transparência para combater os 

planejamentos tributários considerados agressivos.  

 O referido relatório destacou uma série de estratégias para permitir a identificação 

de planejamentos tributários agressivos pelas autoridades tributárias, entre as quais: (1) 

regras que obrigavam a divulgação antecipada de planejamentos tributários; (2) a 

declaração acessória de planejamentos tributários agressivos relevantes; (3) a utilização de 

questionários; (4) os programas de cooperação para cumprimento de obrigações tributárias; 

(5) os regimes de ruling; e (6) a aplicação de penalidades relacionadas às regras de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários agressivos144. 

 Especificamente em relação ao regime de divulgação obrigatória antecipada de 

planejamentos tributários, o relatório dava conta, ainda, de que o âmbito de aplicação desse 

regime dependeria de algumas questões a serem abordadas pelos países. Os regimes 

deveriam, assim, especificar “quem” deveria apresentar as informações, “o que” deveria 

ser divulgado, bem como “quando” deveria haver a apresentação das informações. Os 

regimes deveriam, também, estabelecer as consequências da divulgação dessas 

informações para os contribuintes, bem como eventuais penalidades pela sua não 

divulgação145. 

 Enfim, o relatório “Tackling agressive tax planning through improved transparency 

and disclosure: report on disclosure initiatives” trouxe ainda um panorama das iniciativas 

                                                 
143 OECD. Tackling aggressive tax planning through disclosure and transparency: report on disclosure 
initiatives. Paris: OECD Publishing, 2011. 
144 BAKER, Philip. The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes. In: Intertax, v. 43, 
issue 1, 2015, p. 87. 
145 OECD. Tackling aggressive tax planning through disclosure and transparency: report on disclosure 
initiatives. Paris: OECD Publishing, 2011, p. 14. 
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para identificação de planejamentos tributários adotadas em diversos países146 – inclusive 

regras que obrigam a divulgação desses esquemas. Também recomendou a revisão das 

regras existentes com o propósito de que elas se adequassem às necessidades e 

particularidades de cada país147. 

 

2.2.4. A cooperação para o cumprimento das obrigações tributárias 

 

 Em 2013, a OCDE deu continuidade ao estudo original sobre os intermediários 

tributários, aprimorando-o no relatório “Cooperative Compliance: A framework, from 

enhanced Relationship to Cooperative Compliance”. Esse relatório tratou da relação entre 

fisco e contribuinte não mais sob o viés de uma relação aprimorada, mas sim de uma 

cooperação para o cumprimento das obrigações tributárias (“cooperative compliance”)148.  

Uma das explicações para a mudança de nome era a de que a nomenclatura 

“relação aprimorada” possuiria uma conotação negativa. A uma, porque suscitava 

discussão em relação à igualdade de tratamento dos contribuintes149: aqueles contribuintes 

parte dessa relação aprimorada teriam um tratamento mais favorecido do que os demais 

contribuintes. A duas, porque sugeria a existência de uma relação básica com 

características negativas: uma “relação piorada” (“worsen relationship”)150.  

Optou-se assim pelo nome cooperação para o cumprimento das obrigações 

tributárias (“cooperative compliance”). Esse nome foi escolhido por compreender não 

somente a necessidade de cooperação entre as partes envolvidas (autoridades tributárias e 

contribuintes), como também seu objetivo (estratégia das autoridades fiscais para gestão de 

risco para o cumprimento das obrigações tributárias: pagamento de tributos)151.  

                                                 
146 O quadro comparativo contendo as regras que impõem a divulgação antecipada dos planejamentos 
tributários incluía os seguintes países: Canadá (regime existente), Canadá (regime proposto), Irlanda, 
Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. (OECD. Tackling aggressive tax planning through disclosure 
and transparency: report on disclosure initiatives. Paris: OECD Publishing, 2011, p. 20). 
147 BAKER, Philip. The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes. In: Intertax, v. 43, 
issue 1, 2015, p. 86. 
148 A despeito da versão em português do relatório referir-se ao termo “cooperative compliance” como 
conformidade cooperativa, optou-se nesse trabalho por tratá-la como “cooperação para o cumprimento da 
obrigação tributária”, por entender que esse termo melhor identifica a iniciativa. 
149 OECD. Co-operative compliance: a framework – from enhanced relationship to co-operative 
compliance. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 14. 
150 ENDEN, Eelco van der; BRONZEWSKA, Katarzyna. The concept of Cooperative Compliance. In: 
Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, October 2014, p. 567. 
151 OECD. Co-operative compliance: a framework – from enhanced relationship to co-operative 
compliance. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 14. 
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A estratégia para gestão de riscos por parte das administrações tributárias ocorre da 

seguinte maneira: com base nas informações fornecidas pelos contribuintes, as autoridades 

tributárias analisam uma série de indicadores que revelam a estratégia fiscal dos 

contribuintes. Essa análise permite a categorização dos contribuintes em diferentes grupos 

conforme o risco fiscal identificado e foco nos contribuintes que apresentam maior risco152.  

 Os programas de cooperação para o cumprimento das obrigações tributárias 

baseiam-se, sobretudo, na: (1) confiança e transparência – com o fornecimento de 

informações fiscais compreensivas e abrangentes, ainda que seu fornecimento não seja 

obrigatório; e na (2) previsibilidade e certeza – segurança quanto ao tratamento tributário a 

ser dado pelas autoridades fiscais às transações dos contribuintes153.  

 Os contribuintes apresentam informações completas acerca das transações por eles 

efetuadas e de pontos considerados relevantes (“full disclosure”). Isso permite que as 

autoridades tenham uma ampla compreensão dos impactos tributários dessas transações154. 

Por outro lado, as autoridades fiscais auxiliam o contribuinte na aplicação da legislação 

tributária, o que lhes garante, de antemão, segurança acerca do posicionamento do fisco. 

 Os programas de cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias, no 

entanto, não estão isentos de críticas. Frequentemente, são levantadas questões envolvendo 

o desrespeito ao princípio da igualdade na escolha dos contribuintes suscetíveis de 

participar desses programas, bem como o fato de as autoridades fiscais exercerem uma 

certa pressão para que as empresas “optem” por ingressar nesses programas. 

 O relatório “Cooperative Compliance: A framework, from enhanced Relationship 

to Cooperative Compliance” esclareceu que diversos países já haviam implementado 

regimes de cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias quando de sua 

elaboração155. Todavia, não existiria um modelo único de cooperação para o cumprimento 

                                                 
152 CARRERO, José Manuel Calderón; SEARA, Alberto Quintas. The Concept of “Aggressive Tax 
Planning” Launched by the OECD and the EU Comission in the BEPS Era: Redefining the Border between 
Legitimate and Illegitimate Tax Planning. In: Intertax, v. 44, Issue 3, p. 209. 
153 ENDEN, Eelco van der; BRONZEWSKA, Katarzyna. The concept of Cooperative Compliance. In: 
Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, October 2014, p. 568. 
154 MANCA, Mauro. The New Italian Cooperative Compliance Regime. In: European Taxation. 
Amsterdam: IBFD, April 2016, 154. Nesse sentido também: OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 
12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 
2015, p. 14. 
155 Para verificar quais países haviam implementado regimes de cooperação para cumprimento de obrigações 
tributárias (“cooperative compliance”), conferir: OECD. Co-operative compliance: a framework – from 
enhanced relationship to co-operative compliance. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 20-23. 
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de obrigações tributárias. Cada país teria desenvolvido uma versão desse modelo, com 

ênfase em elementos distintos ou com uma abordagem diferente156.  

Em conclusão, a divulgação obrigatória de planejamentos tributários agressivos 

decorre de uma preocupação das autoridades fiscais com essa prática. Remonta a trabalhos 

anteriores do Fórum das Administrações Tributárias no âmbito da OCDE. Surge no 

contexto de uma relação aprimorada (posteriormente renomeada para “cooperação para o 

cumprimento de obrigações tributárias”), que pressupõe maior transparência e ampla 

divulgação de informações. Porém, distingue-se das demais iniciativas para melhorar a 

transparência utilizadas pelas respectivas administrações tributárias em alguns aspectos.  

A análise pormenorizada dessas outras iniciativas para melhorar a transparência, 

inclusive de suas semelhanças e diferenças em relação às regras de divulgação obrigatória 

de planejamentos tributários, parece relevante nesse momento. Sobretudo, porque a 

necessidade de introdução das regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários dependerá da existência e eficácia dessas outras iniciativas157.   

 

2.3. Diferenças entre as regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários e as demais iniciativas para melhorar a transparência 

 

A introdução de regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

depende de uma série de fatores. Entre eles, destacam-se eventuais outras iniciativas 

adotadas pelas respectivas administrações fiscais para a obtenção de informação dos 

contribuintes, tais como: (1) consultas; (2) obrigação adicional; (3) pesquisas e 

questionários; (4) divulgação voluntária; e (5) programas de cooperação para o 

cumprimento de obrigações tributárias. 

As consultas são normalmente utilizadas pelos contribuintes para saber o 

entendimento do fisco sobre a aplicação da lei à determinada transação ou em determinada 

circunstância. Uma de suas vantagens é que traz uma certa segurança jurídica ao 

                                                 
156 Por sua vez, para uma crítica dos programas implementados na Austrália, Países Baixos, Itália e Estados 
Unidos, conferir:  ENDEN, Eelco van der; BRONZEWSKA, Katarzyna. The concept of Cooperative 
Compliance. In: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, October 2014, p. 569-571. 
157 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 14. 
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contribuinte, na medida em que lhe permite saber o tratamento tributário a ser dado pela 

autoridade fiscal previamente à realização de uma transação.  

Entretanto, a utilidade da consulta como fonte de informação sobre planejamentos 

tributários pode ser limitada quando a administração não responder consultas sobre a 

aceitabilidade ou não de esquemas elisivos158. Ademais, por se tratar de um instrumento 

facultativo, o contribuinte pode não ter interesse em abrir informações sobre seus 

planejamentos tributários, preferindo mantê-los longe do conhecimento do fisco.  

A obrigação adicional, por sua vez, consiste em impor ao contribuinte a 

apresentação de informações de transações e investimentos específicos, bem assim suas 

consequências tributárias, juntamente com a declaração do respectivo tributo. A obrigação 

adicional auxilia as autoridades tributárias na gestão de riscos e na eficácia de eventuais 

fiscalizações in loco dos contribuintes159. 

Dois são os principais problemas em relação a essa iniciativa: (2a) normalmente, o 

foco dessa iniciativa não são planejamentos tributários e esquemas elisivos; e (2b) a 

obtenção de informação conjuntamente com a declaração do respectivo tributo pode 

significar que a estrutura já se encontra implementada; o que reduziria sua aptidão para 

prevenir a perda de arrecadação em virtude de planejamentos tributários. 

Pesquisas e questionários são utilizados por algumas administrações para coletar 

informações em relação a determinados grupos de contribuintes. As respostas obtidas em 

pesquisas e questionários podem ser úteis para o aprimoramento da gestão de riscos das 

autoridades fiscais. Esse instrumento, quando dirigido adequadamente, é capaz de fornecer 

informações importantes acerca de esquemas de planejamento tributário. 

No entanto, a eficácia das pesquisas e questionários depende da boa vontade dos 

contribuintes em respondê-los ou do poder da administração de exigir que os contribuintes 

respondam às perguntas efetuadas. Além disso, esse instrumento apenas abrange riscos 

previamente selecionados pelas autoridades tributárias, isto é, acerca dos quais a 

administração já tem conhecimento160. 

                                                 
158 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 20. 
159 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 21-22. 
160 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 21. 
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A divulgação voluntária geralmente é utilizada como instrumento para a redução 

de penalidades. O principal problema das iniciativas de divulgação voluntária de 

informações, como o próprio nome indica, é que elas são voluntárias. Os sujeitos passivos 

da obrigação tributária são incentivados a divulgar detalhes de seus esquemas de 

planejamento tributário. A adesão (ou não) a esses regimes, entretanto, dependerá da boa-

vontade dos contribuintes e das contrapartidas oferecidas pelas administrações tributárias.   

Os programas de cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias, já 

analisados oportunamente161, possuem algumas semelhanças com as regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários: ambos visam a melhoria da transparência, o 

aprimoramento da gestão de riscos e, em última instância, a conformidade dos 

contribuintes com suas obrigações tributárias162. 

Não obstante, as iniciativas de cooperação para cumprimento das obrigações 

tributárias se distinguem das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

em vários aspectos. A uma, porque os regimes de “cooperative compliance” baseiam-se 

em incentivos para que o contribuinte voluntariamente apresente informações tributárias 

completas e relevantes; o contribuinte tem, assim, a opção de aderir a determinada 

iniciativa e ter um tratamento específico: redução do custo de conformidade ou maior 

previsibilidade e certeza. As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários, 

por sua vez, cuidam de regras de cumprimento compulsório. A duas, porque o regime de 

cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias foca, sobretudo, nos grandes 

contribuintes, ao passo que as regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários, em princípio, aplicam-se a todos os tipos de contribuinte (grandes e pequenos). 

A três, porque as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários focam 

especificamente nas informações relativas a arranjos, usuários e fornecedores de 

planejamentos tributários163.  

Enfim, as iniciativas para melhorar a transparência analisadas acima são 

importantes fontes de informação sobre os comportamentos tributários dos contribuintes, 

que podem eventualmente ser utilizadas pelas administrações tributárias para identificar 

alguns planejamentos tributários. Não obstante, as regras de divulgação obrigatória de 

                                                 
161 Acerca dos programas de cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias, conferir item 2.2.4 
deste trabalho. 
162 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 15. 
163 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 21-23. 
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planejamentos tributários parecem um instrumento mais adequado para combater a 

utilização desses arranjos, na medida em que especificamente elaboradas para identificar 

arranjos que exploram vulnerabilidades e lacunas nos sistemas tributários.  

Para compreender melhor o funcionamento das regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários agressivos, entretanto, importante analisar algumas de suas 

principais características. Detalhes acerca dos seus objetivos, bem assim dos elementos e 

princípios básicos que essas regras devem observar para que sejam efetivas, serão 

analisados em tópico específico a seguir.   

  

2.4. Os objetivos, elementos e princípios básicos das regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários 

 

O Projeto BEPS da OCDE/G20 nasceu a partir da constatação de que as regras de 

tributação internacional atuais – elaboradas há quase um século – criam oportunidades de 

planejamento tributário que causam a erosão da base tributável e transferência de lucros 

para jurisdições com tributação reduzida. Essas práticas possuem efeitos deletérios, 

exigindo contramedidas por parte das autoridades tributárias. 

Entretanto, muitas vezes, as autoridades tributárias não detêm informações 

suficientes sobre as estratégias de planejamento tributário utilizadas pelos contribuintes164. 

Existe uma assimetria de informações entre fisco e contribuinte que faz com que as 

autoridades tributárias, por vezes, demorem anos para compreender algumas dessas 

estruturas e tomar medidas efetivas para combatê-las.  

As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários visam tentar 

equacionar essa assimetria de informações: obter informações completas e abrangentes 

sobre os arranjos tributários utilizados pelos contribuintes. Para que possa cumprir com 

seus objetivos, necessário que essas regras contenham determinados elementos e observem 

alguns princípios básicos, conforme se verá a seguir. 

O principal objetivo das regras de divulgação obrigatória de esquemas, arranjos e 

estruturas utilizadas para minimização da carga tributária é fornecer prontamente 

informações compreensivas e abrangentes sobre potenciais planejamentos tributários 

                                                 
164 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 23 
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agressivos, bem como permitir a rápida identificação pelas autoridades tributárias de 

promotores e usuários desses esquemas165. 

O aceso oportuno a esse tipo de informação permitiria: (1) uma maior precisão na 

gestão de riscos por parte da administração tributária (e.g. para determinar quais empresas 

devem ser fiscalizadas); e (2) a rápida adoção de medidas legislativas ou regulamentares 

para proteger suas receitas tributárias (e.g. a edição de normas antielisivas específicas 

vedando determinadas práticas adotadas pelos contribuintes). 

Esse objetivo já havia sido identificado em relatórios anteriores. As regras de 

divulgação obrigatória assemelhar-se-iam, nesse aspecto, a outras iniciativas propostas 

pelo Fórum das Administrações Tributárias como forma de melhorar a transparência. Em 

especial, esse propósito é também contemplado nos regimes de cooperação para 

cumprimento das obrigações tributárias analisado anteriormente. 

O objetivo secundário da divulgação obrigatória de planejamentos tributários é 

dissuadir a promoção e a utilização desses esquemas. Ao se exigir a divulgação dos 

esquemas, arranjos e estruturas de minimização tributária, coloca-se pressão no mercado 

de planejamento tributário reduzindo a possibilidade de sua utilização antes que tais 

estruturas sejam expressamente vedadas166. 

Importante registrar a esse respeito que, além de reduzir o período de sua 

comercialização, as estruturas eventualmente listadas pela administração tributária como 

sendo abusivas ficariam estigmatizadas. Como destaca Joshua Blank, algumas companhias 

adotam uma política mais conservadora de não utilizar transações listadas pelo fisco, ainda 

que existam argumentos defensáveis acerca de sua não abusividade167.  

O propósito secundário parece ser, de certa forma, uma novidade. As demais 

iniciativas propostas no âmbito do Fórum das Administrações Tributárias não 

contemplavam esse objetivo. Ao menos, não abertamente ou não com a mesma intensidade 

das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Sobretudo, quando essas 

regras são direcionadas aos promotores desses esquemas. 

                                                 
165 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 18. 
166 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 18. 
167 BLANK, Joshua D. Overcoming Overdisclosure: Toward Tax Shelter Detection. In: UCLA Law Review, 
v. 56, p. 1642. 
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As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários devem conter 

alguns elementos, a saber: quem é o destinatário da obrigação de divulgar; quais 

informações precisam ser divulgadas; quando a informação deve ser divulgada; que outras 

obrigações possuem usuários e promotores desses esquemas; quais as consequências da 

sua não divulgação; e como devem ser utilizadas as informações coletadas168. 

 Ademais, quando da elaboração de regras de divulgação obrigatória, é conveniente 

a observância de alguns princípios: (1) clareza e fácil compreensão; (2) equilíbrio entre 

custo de conformidade e benefícios da divulgação para o fisco; (3) efetividade nos 

objetivos de política tributária e identificação de planejamentos tributários; e (4) utilização 

efetiva das informações coletadas em decorrência da divulgação obrigatória169. 

 Primeiramente, as regras de divulgação obrigatória devem ser claras e de fácil 

compreensão. Esses atributos asseguram certeza e segurança em relação ao seu conteúdo, 

seu destinatário e ao momento em que a divulgação deve ser efetuada. A ausência de 

clareza pode acarretar a não divulgação da informação – e a consequente aplicação de 

penalidades – ou, alternativamente, a divulgação de informações irrelevantes. 

 Em segundo lugar, deve haver um equilíbrio entre o custo de conformidade que 

essas regras impõem para os contribuintes e o benefício obtido pelo fisco com a divulgação 

dessas transações. Obrigar os contribuintes a prestar informações desnecessárias (ou em 

duplicidade) aumenta o custo de conformidade para os contribuintes, sem que haja um 

ganho informativo para as autoridades fiscais. 

 As regras de divulgação obrigatória devem ser ainda efetivas nos objetivos de 

política tributária para as quais foram criadas. Devem ser elaboradas de forma a permitir a 

identificação dos planejamentos tributários agressivos, seus usuários e promotores. Em 

outras palavras, devem ser adequadas a reduzir a assimetria de informações existente entre 

contribuintes e fisco acerca dos planejamentos tributários agressivos. 

 Entretanto, não basta que as regras sejam aptas para a identificação de 

planejamentos tributários. Necessário que as autoridades tributárias consigam processar as 

informações recebidas adequadamente. Para tanto, importante: (1) o estabelecimento de 

                                                 
168 Para uma análise detalhada do conteúdo desses elementos, conferir: RIBEIRO, Ricardo Lodi. O dever de 
comunicar à Fazenda Pública o Planejamento Fiscal no Brasil. In: Revista Dialética de Direito Tributário, 
v. 242. São Paulo: Dialética, 2015, p. 98-99. 
169 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 19-20. 
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uma rotina de análise dessas informações; (2) a formação de uma equipe especializada 

dedicada a analisar essas informações e coordenar respostas a essas práticas170. 

Em síntese, a divulgação obrigatória de planejamentos tributários possui dois 

objetivos: (1) principal (informativo): reduzir a assimetria de informações entre fisco e 

contribuinte; e (2) secundário (dissuasivo); dissuadir a promoção e a utilização de 

esquemas elisivos. As regras de divulgação obrigatória devem indicar ainda uma série de 

elementos (e.g. quem deve divulgar, o que deve ser divulgado) e observar alguns princípios 

como clareza, efetividade na identificação de planejamentos tributários, etc. 

Para atingir tais objetivos, é importante que as regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários sejam elaboradas em conformidade com as particularidades e 

necessidades de cada país. Nesse sentido, com base na experiência de alguns países, e 

levando em consideração os elementos e princípios básicos dessas regras, o relatório final 

da Ação 12 do Projeto BEPS trouxe uma série de opções à disposição das administrações 

tributárias. Essas opções serão analisadas em mais detalhes a seguir.  

 

2.5. As recomendações do relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da 

OCDE/G20 

 

A Ação 12 do Projeto BEPS ficou sob a responsabilidade do Grupo de Trabalho nº 

11 da OCDE (responsável também pela Ação 2 sobre arranjos híbridos; Ação 3 sobre a 

tributação de lucros auferidos no exterior; e Ação 4 sobre a dedutibilidade de juros e outros 

pagamentos financeiros). Na linha do que ocorreu em relação às demais Ações, esse Grupo 

de Trabalho elaborou uma minuta em 31 de março de 2015 e a submeteu a comentários e à 

consulta pública, realizada em 11 de maio do mesmo ano. 

A minuta do relatório apresentada foi abrangente171. Dividida em diferentes 

capítulos, trazia uma introdução, um panorama geral das regras de divulgação obrigatória, 

opções para elaboração das regras de divulgação obrigatória e recomendações específicas 

para esquemas internacionais. Desde o início, reconheceu-se a necessidade de consistência 

                                                 
170 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 63-64. 
171 OECD. Public Discussion Draft BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules (31.mar.2015). 
Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-action-12-mandatory-disclosure-
rules.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
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de sua aplicação e, ao mesmo tempo, de ser sensível às necessidades e riscos particulares 

de cada país. Ao final, a minuta continha uma série de questões para consulta pública172.    

Representantes de empresas e de setores econômicos de vários países fizeram 

comentários em relação à minuta do relatório. No total, foram quase trezentas páginas de 

observações. Uma parte delas salientava que regras subjetivas geram insegurança para os 

contribuintes, sobretudo quando o seu descumprimento ficar sujeito a penalidades 

elevadas. Outra parte destacava o problema do custo de conformidade dessas regras e a 

necessidade de eliminação de informações em duplicidade. Foi ressaltada, ainda, a 

ausência de esclarecimento sobre se as regras de divulgação obrigatória deveriam se 

aplicar apenas para fins de imposto de renda ou também para outros tributos173. 

Durante a consulta pública, representantes das empresas reafirmaram preocupações 

já levantadas em seus comentários. Destacaram que regras de divulgação muito amplas 

dificultariam a gestão de riscos, em especial para países em desenvolvimento. Além disso, 

salientaram não haver necessidade de divulgar uma transação se informações relevantes 

sobre ela já estiverem à disposição das autoridades tributárias. Por fim, alguns participantes 

salientaram, ainda, que algumas medidas de cooperação para o cumprimento de obrigações 

tributárias poderiam ser utilizadas como alternativa para melhorar a transparência174. 

O relatório final da OCDE sobre o assunto levou em consideração a experiência de 

países que já possuíam regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

(EUA, Reino Unido, Canadá, Irlanda e outros), as quais passaram a servir como modelo 

para aqueles países que ainda não dispõem dessas regras e, eventualmente, queiram 

implementá-las. Também considerou alguns pontos específicos apontados nos comentários 

                                                 
172 Exemplos de algumas questões formuladas para consulta são: “1. As regras de divulgação obrigatória 
possuem algum outro impacto não cobertos neste capítulo?; [...]; 6. Existem outras características específicas 
não abrangidas pelos documentos e que precisariam ser consideradas? [...]; 12 Existem outros meios para 
identificação dos usuários dos esquemas além do número de identificação do usuário e lista de clientes? [...] 
19. O propósito e significado dos termos utilizados nesse capítulo são claros, se não, quais clarificações são 
necessárias? [...]”. (OECD. Public Discussion Draft BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules 
(31.mar.2015), p. 81-82. Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-action-12-
mandatory-disclosure-rules.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016). 
173 OECD. Comments received on Public Discussion draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure 
Rules (4.mai.2015). Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-
mandatory-disclosure-rules.pdf >. Acesso em: 28 jun. 2016. 
174 A consulta pública para discutir a minuta do relatório sobre a Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 
pôde ser visualizada online em: <https://www.oecd.org/ctp/aggressive/public-consultation-beps-action-12-
mandatory-disclosure-rules.htm>, porém não se encontra mais disponível, conforme acesso em: 27 out. 2016. 
Entretanto, um resumo das discussões levantadas na consulta pode ser obtido em: E&Y. OECD holds public 
consultation on BEPS Action 12 on mandatory disclosure rules. In: Global Tax Alert (15 May 2015). 
Disponível em: <http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-holds-public-
consultation-on-beps-action-12-on-mandatory-disclosure-rules>. Acesso em: 28 out. 2016. 



 

70

e/ou suscitados na consulta pública. Não obstante, em geral, a versão final do relatório 

parece não ter se afastado muito de sua versão preliminar submetida à discussão. 

Em linhas gerais, o relatório final da Ação 12 consistiu em: (1) um esboço de 

modelos de regra de divulgação obrigatória de planejamentos tributários que fossem 

flexíveis, de maneira a contemplar as necessidades específicas de cada país; (2) 

recomendações especiais para regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários internacionais; e (3) um modelo avançado de compartilhamento de informações 

utilizando a rede JITSIC175 como plataforma176. Por tratarem das principais conclusões do 

relatório, cada um desses itens será analisado separadamente, em detalhes, a seguir. 

 

2.5.1. Esboço de modelos de regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários  

  

Em linhas gerais, o relatório diferencia duas categorias de regimes de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários atualmente existentes: (1) o regime baseado na 

transação (“transaction-based approach”); e (2) o regime baseado no promotor 

(“promoter-based approach”).  A diferença entre eles seria a forma com que cada um 

identifica os esquemas e a natureza com que a obrigação de divulgação é imposta a 

contribuintes e promotores177.  

O regime baseado na transação foca na identificação das transações consideradas 

mais importantes pela administração fiscal. Normalmente, esse regime impõe a obrigação 

de divulgação tanto a promotores quanto a contribuintes. Esse regime, geralmente, utiliza 

características específicas (e.g. prejuízos, jurisdição com tributação favorecida, conversão 

de uma espécie de rendimento em outro com tratamento tributário mais vantajoso). 

                                                 
175 O JITSIC consiste em uma força tarefa conjunta internacional para compartilhamento de inteligência e 
colaboração formada por administrações tributárias de 36 países. O objetivo dessa força tarefa é desenvolver 
mecanismos efetivos e eficientes para combater a elisão fiscal (tax avoidance). Essa força tarefa oferece uma 
plataforma que permite a seus membros colaborarem ativamente – no âmbito das convenções bilaterais e 
multilaterais, assim como dos acordos para troca de informações – compartilhando experiências, fontes de 
informações e conhecimento para combater questões comuns. Para maiores detalhes sobre o funcionamento, 
bem como os membros do JITSIC, conferir as informações sobre o Fórum das Administrações Tributárias no 
sítio eletrônico da OCDE. Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-
administration/ftajitsicnetwork.htm>. Acesso em: 28 out. 2016. 
176 OECD. BEPS Package Final Report. BEPS webcast #8: Lauch of 2015 BEPS reports. Disponível em: 
<https://youtu.be/AFtUOMVmovk>. Acesso em: 28 out. 2016. 
177 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 32. 
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Já o regime baseado no promotor, como o seu próprio nome indica, tem como alvo 

os promotores de planejamentos tributários (ou consultores). Esse regime, normalmente, 

impõe a responsabilidade pela divulgação das transações aos promotores ou consultores 

desses esquemas. Para tanto, usualmente, utiliza características genéricas (e.g. 

confidencialidade, honorários de êxito, produtos padronizados) com o objetivo de evitar a 

comercialização desses esquemas. 

Entretanto, o próprio relatório destaca que a diferença entre os mencionados 

regimes não é significativa. Nenhum país adota um ou outro regime em sua integralidade, 

contendo elementos de cada um dos regimes178. Ademais, ressalta que os objetivos, 

características e os resultados dos regimes são bastante similares. Destaca, também, que 

seria interessante que os países mesclassem características de um e outro regime. 

O relatório oferece duas opções em relação à pessoa responsável pela divulgação 

das informações: (1) promotor e contribuinte; ou (2) promotor ou contribuinte. Ambas 

impõem algum tipo de obrigação aos promotores. Duas são as razões para isso: a pessoa 

que elabora esses esquemas, normalmente, possui mais informações sobre o seu 

funcionamento; e é uma tentativa de desestimular o desenvolvimento desses esquemas. 

A opção por um regime em que promotor e contribuinte tenham que divulgar 

informações tem a vantagem de influenciar não somente a oferta como também a demanda 

por esses esquemas. Entretanto, possui a desvantagem de aumentar o custo de 

conformidade das obrigações tributárias para os contribuintes (e até mesmo para a 

administração tributária, na medida em que o volume de informações recebidas será 

maior)179.  

Além disso, a obrigatoriedade de divulgação por ambos – promotor e contribuinte –

permite que as autoridades tributárias efetuem a comparação das informações, de maneira 

a verificar sua precisão. Na prática, as minúcias desse regime e as consequências de 

eventual divulgação por apenas um dos responsáveis varia de país a país: podendo (ou não) 

exonerar a outra parte de eventual multa pelo descumprimento da obrigação180. 

                                                 
178 Nesse mesmo sentido, porém analisando a minuta para a discussão, conferir: PANAYI, Cristiana HJI. 
Advanced Issues in International and European Tax Law. Oxford: Hart Publishing, 2015, p. 135. 
179 Acerca do custo de conformidade das obrigações tributárias no Brasil, conferir item 4.3.2 deste trabalho. 
180 “[...] in Canada, with the proper election, the disclosure by one of the parties can satisfy the obligation of 
each party whereas, in the United States, taxpayers must provide information about specified transactions in 
their returns regardless of whether the promoter has previously disclosed the transaction. Equally, in the 
United States, the obligation of a promoter, who is a material advisor, to provide information about 
reportable transactions will not be satisfied by a taxpayer’s disclosure of the same”. (OECD. Mandatory 
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A outra opção é o regime em que o promotor ou o contribuinte é responsável pela 

divulgação da informação. Nesse regime, a obrigação de divulgação, em princípio, recai 

sobre o promotor dos esquemas de planejamento tributário. Excepcionalmente, porém, essa 

obrigação será dos próprios contribuintes (usuários desses esquemas). Isso normalmente 

ocorre por razões de ordem prática ou jurídica. 

Três são as hipóteses trazidas pelo relatório: (1) quando o promotor não for 

residente: em virtude da dificuldade de fazer com que a obrigação seja efetivamente 

cumprida; (2) quando não houver promotor:  isto é, o arranjo for desenvolvido pelos 

próprios funcionários da empresa; ou (3) quando o promotor alegar sigilo profissional: 

impossibilidade de divulgar informações obtidas em razão da profissão (e.g. advogados)181. 

O relatório faz ainda considerações acerca dos esquemas e arranjos que devem ser 

divulgados às autoridades fazendárias. Esclarece que as transações sujeitas à divulgação, 

em regra, são aquelas que preenchem as características estabelecidas na legislação interna 

de cada país (os denominados “hallmarks”). Relata, porém, a possibilidade de os países 

utilizarem filtros para limitar as informações182. 

Esses filtros podem ser de duas naturezas: (1) um filtro amplo: aquele mais comum 

é o que estabelece que somente precisam ser divulgadas aquelas transações cujo principal 

propósito seja obter uma vantagem tributária (“main benefit test”); (2) um filtro monetário: 

que afasta a obrigação de divulgação de transações cujo valor não supere um determinado 

valor (“de minimis filter”). Os filtros podem funcionar alternativa ou conjuntamente.  

A utilização de filtros traz algumas vantagens, em especial: (1) elimina informações 

desnecessárias e irrelevantes; (2) foca nas transações com motivos tributários susceptíveis 

de impor maiores riscos para a arrecadação e para a administração tributária; e (3) reduz o 

custo de conformidade para contribuintes (e até mesmo para a administração tributária, que 

terá menos informações para gerir e analisar).   

Em contrapartida, a escolha de um filtro como “esquema cujo principal propósito 

seja obter um benefício tributário” pode gerar incertezas sobre se determinada transação 

está ou não sujeita à divulgação. A escolha de um filtro monetário, por sua vez, pode fazer 

                                                                                                                                                    
Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. 
Paris: OECD Publishing, 2015, p. 33). 
181 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 34. 
182 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 36-37. 
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com que os planejamentos tributários sejam inicialmente testados em transações de baixo 

valor, o que acarretaria no atraso da divulgação da transação às autoridades tributárias. 

O relatório conclui que não haveria necessidade de fixar um filtro monetário 

cumulativamente com um filtro como o “esquema cujo principal propósito seja obter um 

benefício tributário”, na medida em que este último já seria suficiente para atacar 

transações projetadas para gerar benefício fiscal. Por outro lado, considera que um filtro 

monetário conjuntamente com uma característica específica seria bastante eficiente183. 

Baseando-se nos regimes de divulgação obrigatória atualmente existentes, o 

relatório diferencia duas características utilizadas para identificar os arranjos de 

planejamento tributário: (1) genéricas: características comuns aos esquemas elisivos em 

geral; e (2) específicas: características que decorrem de uma determinada vulnerabilidade 

do sistema tributário do país em questão184.  

As características genéricas visam combater esquemas que podem ser facilmente 

replicados em outros arranjos elisivos e comercializados em massa (e.g. contratos com 

cláusula de confidencialidade, honorários de êxito, arranjos com proteção contratual e 

arranjos ou produtos tributários padronizados). Essas características podem ser concebidas 

de duas maneiras: (1a) hipotética; ou (1b) objetiva. 

A concepção de uma característica genérica de forma hipotética, como o próprio 

nome indica, baseia-se em hipóteses/suposições. Analisa-se se poderia ser esperado ou se 

seria razoável que um promotor ou contribuinte agisse de determinada forma diante de 

uma situação especificada na legislação. A formulação das características de maneira 

hipotética evita com que o contribuinte/promotor se esquive de sua obrigação por meio de 

ajustes nos arranjos de planejamento tributário. 

A concepção de uma característica genérica de forma objetiva, por sua vez, baseia-

se em atos concretos. Analisa-se se um promotor/contribuinte, de fato, efetuou uma 

transação com as características previstas na legislação. A utilização de um critério 

objetivo garante maior segurança quanto ao dever de divulgar determinada transação (para 

os promotores e contribuintes, como também para a administração tributária). 

                                                 
183 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 38-39. 
184 Sobre a descrição, exemplos e modelos dessas características nos atuais regimes de divulgação 
obrigatória, conferir: OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 39-48. 
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As características específicas, por sua vez, visam combater transações particulares 

ou com elementos particulares que são objeto de preocupação da administração tributária 

em relação ao sistema tributário de seu país. Levam em consideração as lacunas 

normalmente exploradas pelos arranjos elisivos em determinado país (e.g. prejuízos fiscais, 

arranjos envolvendo arrendamento, arranjos envolvendo instrumentos híbridos). 

O relatório traz ainda duas opções a partir de quando um esquema deve ser 

divulgado: (1) o momento de sua disponibilização: recomendada para as hipóteses em que 

a obrigação recaia sobre o promotor, para maximizar o efeito dissuasivo da divulgação 

obrigatória; e (2) a sua efetiva implementação: recomendada para os casos em que a 

divulgação recaia sobre o usuário do arranjo, em razão da dificuldade de se identificar 

objetivamente outro evento para tanto185. 

Além da obrigação de divulgação do arranjo elisivo propriamente dito, o relatório 

destaca ainda outras medidas que podem ser úteis a esses regimes: (1) a utilização de 

números de referência; e (2) a obrigação de os promotores entregarem uma lista de clientes 

às autoridades fiscais. Essas medidas podem ser utilizadas cumulativa ou alternativamente. 

Ambas têm o propósito de identificar os usuários dos arranjos elisivos e auxiliariam 

também a quantificar eventual perda na arrecadação em decorrência de sua utilização186.  

A utilização do número de referência auxilia o fisco a avaliar o perfil do 

contribuinte, ajudando também na gestão de riscos. Normalmente, ocorre da seguinte 

maneira: (1a) o promotor (ou usuário) apresenta o arranjo às autoridades fiscais; (1b) as 

autoridades fiscais atribuem um número de referência ao arranjo e o informam ao promotor 

(ou usuário); (1c) o promotor fornece o número de referência aos usuários; e (1d) os 

usuários informam o número de referência em suas respectivas declarações tributárias. 

A obrigatoriedade de entrega de lista de clientes pode se dar: (2a) por meio de uma 

informação periódica: em que se exige que o promotor apresente uma lista de seus clientes 

(e.g. trimestralmente); ou (2b) a pedido das autoridades tributárias: não haveria obrigação 

de o promotor enviar uma lista com os dados de seus clientes periodicamente, mas deve 

manter essas informações em sua base de dados e entregá-las ao fisco, caso requerido.   

                                                 
185 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 51-52. 
186 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 53-56. 
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O relatório aborda também a questão da expectativa de confiança legítima da 

divulgação de arranjos elisivos, esclarecendo que: (1) o fato de uma transação estar sujeita 

à divulgação não significa necessariamente que ela envolva elisão fiscal; e (2) a mera 

divulgação da transação às autoridades fiscais não implica aceitação de sua validade para 

fins tributários. Por fim, recomenda que as autoridades sejam claras nesse sentido187. 

Prossegue tecendo considerações acerca de instrumentos para assegurar a 

efetividade das regras de divulgação obrigatória de arranjos elisivos, ressaltando dois 

principais mecanismos: (1) regras que sejam articuladas e claras; e (2) penalidades pelo 

descumprimento da obrigação de divulgação: (2a) monetárias; ou (2b) não monetárias. 

Deixa a critério dos países quais penalidades e a fixação dos respectivos valores. 

O relatório traz quatro situações para aplicação de penalidades monetárias: (1) não 

divulgação de um arranjo; (2) não fornecimento ou manutenção de lista de clientes; (3) não 

fornecimento de número de referência do arranjo; e (4) não declaração do número de 

referência pelo usuário. Destaca que os países podem levar em consideração para fixação 

da penalidade se o descumprimento se deu por negligência ou foi deliberado188. 

Sugere também algumas formas de penalidades não pecuniárias: (1) suspensão da 

eficácia do benefício tributário auferido em decorrência do esquema (e.g. Canadá); (2) 

impacto na boa-fé do contribuinte em caso de omissão de rendimentos; e (3) aumento do 

prazo para as autoridades tributárias contestarem o planejamento tributário e cobrarem 

eventuais diferenças (e.g. EUA em relação às transações listadas)189. 

Além disso, o relatório ressalta que as penalidades devem ser suficientes para 

dissuadir o descumprimento da obrigação; entretanto, não devem ser desproporcionais ou 

excessivamente onerosas. Finalmente, conclui que as penalidades pelo descumprimento da 

obrigação de divulgação normalmente relacionam-se com a declaração em si e não com as 

consequências tributárias decorrentes do arranjo subjacente190.  

Enfim, o relatório prossegue para tratar do conteúdo das informações que precisam 

ser apresentadas às autoridades tributárias. Destaca que essas informações devem ser aptas 

                                                 
187 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 56. 
188 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 57-58. 
189 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 59. 
190 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 59. 
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para que as autoridades fiscais compreendam como a transação funciona. Podem incluir a 

identificação do promotor e/ou usuários, a descrição do arranjo, o dispositivo legal no qual 

se baseia a vantagem fiscal, a descrição do benefício e o seu valor esperado191. 

Em síntese, o relatório final traz uma série de alternativas para os países. Essas 

alternativas vão desde quem deve efetuar a divulgação (e.g. promotor, usuário ou ambos), 

quais transações devem ser divulgadas (e.g. identificação por meio de características gerais 

ou específicas), até em que momento deve ocorrer sua divulgação (e.g. a partir de quando o 

esquema é colocado à disposição do usuário ou da sua efetiva implementação).  

Uma observação final parece importante: essa parte do relatório final denota que as 

regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários agressivos não têm 

necessariamente uma relação direta com o problema da erosão da base tributável e 

transferência de lucros que deu origem ao Projeto BEPS. Essas regras não têm por 

finalidade específica combater quaisquer das situações mencionadas no capítulo anterior. 

O discurso que deu origem ao Projeto BEPS da OCDE/G20 era de que as regras de 

tributação internacional se encontravam desatualizadas e exigiam uma postura de 

cooperação entre os países. Essa postura era necessária para evitar a perda de arrecadação e 

diversos outros efeitos negativos causados pela erosão da base tributável (e.g. perda de 

competitividade das empresas domésticas, ineficiência na alocação de recursos). 

A divulgação obrigatória de planejamentos tributários não se relaciona com os 

precedentes que deram origem ao projeto, nem vários desses outros efeitos. Em realidade, 

em princípio, relacionam-se apenas com a erosão da base (“BE”), mas não necessariamente 

com a transferência de lucros (“PS"). Nada impede, entretanto, que essas regras possam ser 

também utilizadas para prevenir a transferência de lucros em planejamentos internacionais.  

 

2.5.2. Recomendações especiais para regras de divulgação obrigatória 

de planejamentos tributários internacionais 

 

O relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS expõe que as regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários servem tanto para obter informações sobre 

transações, arranjos e estruturas nacionais quanto internacionais. Não obstante, relata que 
                                                 
191 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 60-62. 
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os países que já adotaram essas regras indicam que um número relativamente pequeno de 

informações apresentadas refere-se a arranjos envolvendo mais de um país192.  

Isso poderia indicar que as regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários existentes não seriam adequadas para estruturas internacionais. Em especial, 

porque, normalmente, os arranjos internacionais geram benefícios em mais de uma 

jurisdição. Desta forma, ainda que o benefício tributário em uma jurisdição possa ser 

irrelevante, o benefício tributário auferido em outra jurisdição pode ser significativo.  

A análise dos efeitos de um arranjo em um único país é insuficiente, na medida em 

que o exame dos benefícios tributários em uma única jurisdição pode deixar passar 

despercebidos os benefícios tributários da operação como um todo193. Somente a 

compreensão da estrutura internacional completa permitiria capturar o benefício tributário 

em sua integralidade. 

O documento sugere, assim, que as regras de divulgação obrigatória utilizem uma 

abordagem diferente para os arranjos de planejamento tributário internacional em relação 

àquela utilizada para os arranjos domésticos, sobretudo em relação: (1) à definição dos 

arranjos sujeitos à divulgação; (2) à identificação da pessoa que deve efetuar a divulgação; 

e (3) ao conteúdo das informações que devem ser divulgadas às autoridades tributárias. 

Em relação à definição dos arranjos sujeitos à divulgação, uma sugestão proposta 

pelo relatório seria a descrição dos efeitos de determinada transação (e.g. arranjos que 

permitam a depreciação de um bem em mais de uma jurisdição), ao invés da descrição dos 

mecanismos utilizados para a obtenção desses efeitos. Outra sugestão seria a eliminação de 

filtros (e.g. principal propósito), bastando que gere efeitos no exterior.  

O relatório final destaca que a definição de arranjo deve abarcar qualquer esquema, 

plano ou entendimento, bem como os passos e as transações que impactem o arranjo (e.g. 

na aquisição de uma sociedade, não somente a estrutura para a aquisição em si, como 

                                                 
192 OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 68. 
193 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. O Brasil face ao plano de Ação n. 12 do BEPS. In: GOMES, 
Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-BEPS: soluções 
globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia Digital. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016, v. 3, p. 42. 
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também aquela relativa ao financiamento para a aquisição). Entretanto, apenas aquelas 

transações que expliquem, direta ou indiretamente, o resultado tributário no exterior194. 

No que diz respeito à pessoa que deve efetuar a divulgação, o relatório final sugere, 

por razões de ordem prática – capacidade de fazer cumprir a lei195 – que a divulgação deve 

ser imposta aos contribuintes locais196 e/ou seus respectivos assessores (ainda que não 

tenham participação direta no resultado no exterior) e somente na medida em que esses 

esquemas impactem a tributação doméstica.  

O relatório destaca ainda que um arranjo somente deve estar sujeito à divulgação 

em uma jurisdição quando tiver um “impacto tributário material” naquela jurisdição. Terá 

impacto tributário quando reduzir a carga tributária naquela jurisdição. Por sua vez, esse 

impacto será material tão somente na medida em que for significativo quando comparado 

ao benefício econômico e/ou tributário do arranjo197. 

Outra preocupação diz respeito ao conteúdo das informações que devem ser 

divulgadas. É que os contribuintes (e promotores) locais podem, eventualmente, não ter 

como fornecer algumas informações, por desconhecer alguns elementos do planejamento 

tributário ou parte das suas consequências tributárias no exterior. Essa preocupação foi 

estressada por diversas vezes nos comentários à minuta do relatório198.  

O relatório final conclui que os contribuintes devem ser obrigados a divulgar um 

arranjo apenas quando fosse razoavelmente esperado que tivessem conhecimento de seus 

resultados no exterior. Espera-se que um contribuinte tenha conhecimento desses 

                                                 
194 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 72. 
195 Problema semelhante já havia sido identificado no passado em relação à tributação internacional de 
maneira geral. Para uma análise aprofundada, conferir: MARTHA, Rutsel Silvestre J. 
The jurisdiction to tax in international law: theory and practice of legislative fiscal jurisdiction. Boston: 
Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989. 
196 Considera-se como contribuinte local (“domestic taxpayer”) qualquer pessoa residente em jurisdição onde 
deve ocorrer a divulgação obrigatória de planejamentos tributários, bem como qualquer não residente que 
tenha obrigação de declarar imposto de renda com fonte ou nexo com a jurisdição em que a divulgação 
obrigatória deve ocorrer. (OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 73). 
197 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 73. 
198 OECD, Comments received on Public Discussion draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure 
Rules (4.mai.2015). Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-
mandatory-disclosure-rules.pdf >. Acesso em: 28 jun. 2016. 
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resultados quando as informações de seu conhecimento, posse ou controle forem 

suficientes para compreender a concepção da transação/arranjo e seus efeitos fiscais199. 

 O relatório distinguiu duas situações: (a) transações entre partes não relacionadas: 

onde não se exige que o contribuinte obtenha mais informações do que seria esperado obter 

no curso de uma transação comercial convencional; e (b) transações entre partes 

relacionadas: em que os contribuintes devem envidar esforços para requerer da outra parte 

informações sobre a transação e seus efeitos no exterior200. 

Nas transações entre partes relacionadas, o contribuinte deverá: (b1) questionar a 

outra parte se a transação resulta efeito contemplado no regime doméstico de divulgação 

obrigatória; e (b2) notificar as autoridades locais quando uma das seguintes situações 

ocorrer: (b2a) não lhe for fornecida a informação; (b2b) a informação fornecida for 

inadequada ou incompleta; ou (b2c) houver atraso injustificado em seu fornecimento. 

As informações sobre os planejamentos internacionais devem incluir os principais 

dispositivos da legislação estrangeira relevantes para a obtenção do resultado no exterior. 

Demais disso, na medida do possível, essas informações devem ser padronizadas, de 

maneira a minimizar os custos de conformidade decorrentes da sobreposição de regras 

impostas por diferentes jurisdições em relação ao mesmo arranjo201.  

 Em síntese, o relatório final trouxe recomendações especiais para planejamentos 

tributários internacionais. Principalmente em relação: (1) à definição dos arranjos sujeitos à 

divulgação (e.g. sugestão de que as regras descrevam os efeitos do arranjo); (2) à pessoa 

que deve divulgar a informação (e.g. contribuintes locais ainda que sem participação direta 

no resultado no exterior); e (3) ao conteúdo das informações (e.g. devem incluir 

dispositivos da legislação estrangeira relevantes para a obtenção do resultado no exterior). 

 

 

 

                                                 
199 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 73. 
200 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 70. 
201 Problema idêntico ocorre em relação à Ação 13 que trata do reexame da documentação sobre preços de 
transferência e do relatório país a país (“CbC rerport”). 
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2.5.3. Modelo avançado de compartilhamento de informações sobre 

planejamentos tributários utilizando a plataforma do JITSIC 

  

Desde o início, o Projeto BEPS da OCDE/G20 preocupou-se com a transparência e 

a abertura de informações202. Em realidade, essa preocupação transcende o Projeto BEPS e 

já vinha sendo objeto de diversas iniciativas em nível mundial. Várias foram as tentativas e 

as conquistas da OCDE para melhorar a transparência. A principal delas talvez tenha sido 

o aprimoramento da cooperação internacional para a troca de informações203.  

Essa preocupação se reflete em diversas das ações do Projeto BEPS da OCDE/G20: 

Ação 5, que trata do combate mais efetivo às práticas fiscais danosas, onde se discute a 

troca de informações sobre rulings; Ação 13, que cuida do reexame da documentação para 

fins de preços de transferência, onde se propôs a implementação de relatórios país a país; e 

Ação 12, que trata da divulgação de arranjos de planejamento tributário agressivo. 

No que diz respeito à divulgação dos planejamentos tributários agressivos, o Plano 

de Ação divulgado em 2013 previu que a Ação 12 envolvesse não somente recomendações 

específicas para os planejamentos tributários internacionais, como também contemplasse a 

elaboração e implementação de modelos avançados de compartilhamento de informações 

sobre “esquemas tributários internacionais” entre as administrações fiscais204. 

Importante registrar que a inquietação do Projeto BEPS da OCDE/G20 com o 

compartilhamento de informações sobre arranjos, transações e estruturas de minimização 

tributária entre as administrações fiscais não se restringiu aos planejamentos tributários 

internacionais. Uma das explicações seria a preocupação de que planejamentos tributários 

domésticos implementados com êxito em um país fossem exportados para outros países205.   

                                                 
202 A respeito do Projeto BEPS da OCDE/G20 e suas múltiplas ações, conferir item 1.5 desse trabalho. 
203 O aprimoramento da troca de informações resultou na troca de informações a pedido transformando-se em 
padrão internacional (2009), com o monitoramento de sua implementação pelo Fórum Global em relação à 
troca de informações e transparência em matéria tributária; e na aprovação de um modelo para a troca 
automática de informações em matéria tributária (2014).     
204 “Action 12 – require taxpayers to disclose their aggressive tax planning: [d]evelop recommendations 
regarding the design of mandatory disclosure rules [...]. It will also involve designing and putting in place 
enhanced models of information sharing for international tax schemes between tax administrations”. (OECD. 
Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 22).  
205 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. O Brasil face ao plano de Ação n. 12 do BEPS. In: GOMES, 
Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-BEPS: soluções 
globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia Digital. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016, v. 3, p. 44. 
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O compartilhamento de informações sobre esquemas de planejamento tributário 

parece ter sido propositalmente deixado de lado quando da minuta do relatório referente à 

Ação 12. Essa minuta fez apenas referência à existência de outras iniciativas envolvendo a 

troca de informações no Plano de Ação206. Entretanto, a versão final do relatório da Ação 

12 trouxe um capítulo tratando especificamente do compartilhamento de informações207. 

O relatório final sugere que o compartilhamento de informações obtidas no âmbito 

dos regimes de divulgação obrigatória de planejamentos tributários poderia se dar por meio 

da utilização de uma plataforma já existente no âmbito do JITSIC208.  Essa plataforma seria 

confiável e poderia servir como uma espécie de fórum para cooperação e discussão de 

eventuais questões que venham a surgir a partir das informações obtidas. 

A utilização dessa plataforma teria as seguintes vantagens em relação à tradicional 

troca de informações em virtude de acordos bilaterais: (1) empenho no compartilhamento 

de informações com troca de informações espontâneas; (2) indicação de uma pessoa que 

sirva de contato (ponto focal) no âmbito de cada um dos países; (3) estabelecimento de 

melhores práticas; e (4) apoio do secretariado do Fórum das Administrações Tributárias209. 

Como se observa, o relatório final optou por um modelo de compartilhamento de 

informações sobre planejamentos tributários na plataforma do JITSIC. Entretanto, essa 

plataforma parece ser de uso exclusivo dos países membros da força tarefa em questão, não 

estando aberta a todos os países. Assim, uma questão que não fica clara no relatório é 

como se daria a troca dessas informações quando o país não for membro do JITSIC210. 

À primeira vista, a resposta seria de que os países interessados poderiam ingressar a 

qualquer tempo na força tarefa, na medida em que a adesão é voluntária. Ocorre que essa 

adesão está aberta somente aos membros do Fórum das Administrações Tributárias211. Isso 

                                                 
206 OECD. Public Discussion Draft BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules (31.mar.2015), p. 12. 
Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-action-12-mandatory-disclosure-
rules.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
207 O compartilhamento de informações foi objeto do Capítulo IV do relatório final da Ação 12 do Projeto 
BEPS da OCDE/G20. (OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 79-82). 
208 Sobre o significado e funcionamento do JITSIC, conferir nota de rodapé 175 supra. 
209 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 81. 
210 Atualmente, os membros do JITSIC são: África do Sul, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Chile, China, Coréia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Finlândia, 
Grécia, Hungria, Índia, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, Malásia, México, Nova Zelândia, 
Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rússia, Suécia, Suíça e Turquia. 
211 Conforme informações obtidas no sítio do Fórum das Administrações Tributárias. Disponível em: 
<www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/ftajitsicnetwork.htm>. Acesso em: 29 out. 2016. 
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poderia encorajar os países a ingressar no fórum ou, alternativamente, levar a não utilizar a 

plataforma do JITSIC para a troca de informações sobre planejamentos tributários212.  

Entretanto, assim como as demais conclusões do relatório, a utilização da 

plataforma do JITSIC é apenas uma recomendação. Nada impede o compartilhamento de 

informações obtidas em virtude da divulgação obrigatória de planejamentos tributários por 

meio de acordos de troca de informações. Nesse sentido, os países podem alternativamente 

utilizar-se de sua rede de tratados atuais213. 

Finalmente, embora o relatório final da Ação 12 não trate do assunto, o 

compartilhamento das informações obtidas em razão da divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários fica sujeito aos mesmos limites e restrições eventualmente 

existentes (em tratados ou nas respectivas legislações internas dos países) em relação às 

demais informações de posse das autoridades tributárias. 

Em síntese, o Projeto BEPS previu que a Ação 12 cuidasse também do 

compartilhamento de informações sobre esquemas de planejamento tributário. O relatório 

final sugeriu que esse compartilhamento ocorresse por meio de uma plataforma já existente 

no âmbito do JITSIC. Contudo, nada impede que essas informações sejam compartilhadas 

por outros meios de troca de informações. Qualquer que seja o modo de compartilhamento, 

os limites e restrições são os mesmos aplicáveis às demais informações de posse do fisco. 

As medidas propostas na Ação 12 do Projeto BEPS (ao contrário de outras) não 

visam uma reformulação da estrutura do modelo de convenção da OCDE, nem os pilares 

da tributação internacional atual (a tributação na residência, o estabelecimento permanente, 

a tributação reduzida na fonte e os métodos para eliminar eventual dupla tributação); 

tampouco a implementação dessas regras pressupõe a cooperação dos vários países, ainda 

que esta colaboração seja importante para outras ações.   

Enfim, as recomendações do relatório final da Ação 12 não configuram padrões 

mínimos a serem obrigatoriamente observados pelos países. Tratam-se de “melhores 

                                                 
212 Ainda que o Brasil não seja membro da OCDE, é membro do Fórum das Administrações Tributárias, o 
que significa que poderia voluntariamente aderir ao JITSIC e beneficiar-se do uso e expertise de sua 
plataforma. Disponível em: <www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/about>. Acesso em: 29 out. 
2016.  
213 Os tratados podem ser: (1) bilaterais ou multilaterais; e (2) para evitar a dupla tributação, especificamente 
para a troca de informações (os denominados “TIEAs”) ou de cooperação mútua para assistência 
administrativa em matéria tributária. Sobre os diferentes tratados para a troca de informações e suas 
peculiaridades, conferir: OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A troca de informações em matéria 
tributária: práticas e perspectivas brasileiras sobre o assunto. In: Revista da PGFN/Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, ano II, n. 3. Brasília: PGFN, 2012, p. 139-160.  
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práticas”, que podem ou não ser adotadas pelos países, conforme sua conveniência214. 

Essas recomendações foram baseadas na experiência de outros países que possuem regras 

de divulgação obrigatória de planejamentos tributários. A experiência estrangeira em 

matéria de divulgação obrigatória será analisada em detalhes no próximo capítulo. 

  

2.6. Síntese conclusiva do capítulo 

 

1) A Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 consistiu em efetuar recomendações 

para a elaboração de regras de divulgação obrigatória de “planejamentos tributários 

agressivos”, os quais diferenciam-se das figuras tradicionais da evasão, elisão e 

planejamento tributário abusivo.  

2) A utilização do adjetivo “agressivo” para qualificar o planejamento tributário 

sujeito à divulgação é objeto de críticas em razão de sua imprecisão e subjetividade. 

Entretanto, sua utilização é compreensível, pois essas regras visam combater a erosão da 

base tributável, que não necessariamente decorre de comportamentos ilícitos ou abusivos. 

3) A proposta de divulgação obrigatória de planejamentos tributários agressivos 

decorre de uma preocupação crescente com alguns comportamentos dos contribuintes, 

remontando a iniciativas anteriores do Fórum das Administrações Tributárias (e.g. estudo 

sobre os intermediários tributários, relação aprimorada).  

4) As iniciativas para melhorar a transparência (e.g. consultas, divulgação 

voluntária, programas de cooperação para cumprimento das obrigações tributárias) são 

importantes fontes de informação sobre o comportamento dos contribuintes, que podem, 

eventualmente, ser utilizadas pelo fisco para identificar planejamentos tributários. 

5) As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários, no entanto, 

parecem um instrumento mais adequado para combater a utilização desses arranjos, na 

medida em que essas regras são especificamente elaboradas para detectar transações que 

exploram vulnerabilidades e lacunas nos sistemas tributários. 

6) As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários possuem dois 

objetivos: (1) informativo: reduzir a assimetria de informações entre fisco e contribuinte; e 

(2) dissuasivo: dissuadir a promoção e a utilização de arranjos elisivos. Essas regras devem 
                                                 
214 OECD. Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015, p. 8. 
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indicar ainda uma série de elementos (e.g. quem deve divulgar, o que deve ser divulgado) e 

observar alguns princípios como clareza, efetividade, etc.  

 7) O relatório final da Ação 12 compreendeu: (1) um esboço de modelo de regras 

de divulgação obrigatória de planejamentos tributários que fosse flexível para contemplar 

as necessidades e riscos de cada país; (2) recomendações especiais para regras de 

divulgação de planejamentos tributários internacionais; e (3) um modelo avançado de 

compartilhamento de informações utilizando a plataforma do JITSIC. 

 8) O modelo de regras é composto por alternativas para os países. Essas alternativas 

vão desde quem deve efetuar a divulgação (e.g. promotor, usuário ou ambos), quais 

transações devem ser divulgadas (e.g. identificação por meio de características gerais ou 

específicas), até em que momento deve ocorrer a divulgação (e.g. a partir de quando o 

esquema é colocado à disposição do usuário ou da sua efetiva implementação). Esse 

modelo não se propõe a resolver o problema e os efeitos negativos da erosão da base 

tributável e transferência de lucros que deram origem ao Projeto BEPS. Nada impede, 

entretanto, que suas regras sejam também utilizadas para planejamentos internacionais. 

9) As recomendações especiais para os planejamentos tributários internacionais 

incluem normas diferenciadas em relação: (1) aos arranjos sujeitos à divulgação (e.g. 

sugestão de que as regras descrevam os efeitos do arranjo); (2) à pessoa que deve divulgar 

(e.g. contribuintes locais ainda que sem participação direta no resultado no exterior); e (3) 

ao conteúdo das informações (e.g. inclusão de dispositivos da legislação estrangeira). 

 10) Optou-se por um modelo de compartilhamento de informações sobre 

planejamentos tributários na plataforma do JITSIC. Esse compartilhamento não se 

restringiria aos “esquemas tributários internacionais”. Uma das explicações seria a 

preocupação de que planejamentos tributários domésticos fossem exportados. A troca de 

informações poderia se dar também por meio da atual rede de tratados, sujeitando-se aos 

mesmos limites e restrições existentes para as demais informações detidas pelo fisco. 

11) As recomendações do relatório final da Ação 12 não configuram padrões 

mínimos de observância obrigatória pelos países. Tratam-se de “melhores práticas”, que 

podem ou não ser adotadas pelos países, conforme sua conveniência. Ao final, parece que 

a própria OCDE reconhece que a divulgação obrigatória de planejamentos tributários não 

se propõe especificamente a combater a “transferência de lucros”, sendo desnecessária a 

cooperação dos países para implementar essa medida. 
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12) Por fim, as recomendações efetuadas no relatório final da Ação 12 do Projeto 

BEPS foram baseadas na experiência de outros países que já possuíam regras de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários em seus ordenamentos. Essa 

experiência será examinada em detalhes no capítulo subsequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86

CAPÍTULO III – A EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA EM RELAÇÃO À 

DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DE PLANEJAMENTOS 

TRIBUTÁRIOS: UM PARADIGMA A SER SEGUIDO? 

 

Conforme anteriormente examinado, uma das propostas analisadas no âmbito do 

Projeto BEPS da OCDE/G20 para combater a erosão da base tributável e transferência de 

lucros foi de que os países avaliassem a conveniência de introduzir regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários em suas respectivas legislações. Essas propostas 

foram objeto de estudo minucioso na Ação 12 do referido projeto. 

 As regras de divulgação obrigatória não são novidades. Já foram implementadas em 

diferentes países, cada qual com uma moldura diferente. O próprio relatório final que 

tratou da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 dá conta de que as regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários já teriam sido adotadas nos Estados Unidos, 

Canadá, África do Sul, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Israel e Coréia do Sul215. Há 

também regras de divulgação obrigatória “de operações relevantes” no México216.  

Essas regras estariam sendo cogitadas também em uma série de outros países. O 

governo australiano, por exemplo, publicou a minuta de um relatório sobre o assunto para 

discussão em maio/2016, que ficou aberta para comentários até 15 jul. 2016217. Igualmente, 

a questão foi recentemente objeto de proposta legislativa na Colômbia, encontrando-se 

atualmente em discussão no Congresso Nacional218. A França também tentou emplacar 

regras de divulgação de esquemas de “otimização fiscal”, porém sem sucesso. 

O estudo das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários em 

outros países parece bastante relevante. Em um mundo globalizado, os problemas 

                                                 
215 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 23. 
216 Relata-se, ainda, que existiriam regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários no Chile. 
(TORRES, Heleno Taveira. O planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. In: Consultor 
Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-torres-planejamento-
tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016). 
217 AUSTRÁLIA. OECD Proposals for Mandatory Disclosure of Tax Information: Discussion Paper 
May 2016. Disponível em: <http://www.treasury.gov.au/ConsultationsandReviews/Consultations 
/2016/OECD-Proposals-for-Mandatory-Disclosure-of-Tax-Information>. Acesso em: 31 out. 2016. 
218 A proposta de introdução de regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários na Colômbia 
faz parte de um projeto de lei apresentado pelo governo em 19 out. 2016. Trata-se do “Proyeto de Ley 
163/2016” da Câmara ou “Proyeto de Ley 178/2016” do Senado. Por meio desse projeto, propõe-se uma 
reforma tributária ampla para fortalecer a luta contra a evasão e a elisão fiscal. Esse projeto encontra-se 
disponível em: <http://www.senado.gov.co/az-legislativo/proyectos-de-ley>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
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tributários enfrentados pelos países assemelham-se. Não sem razão, por vezes, as soluções 

para esses problemas também, evidentemente, efetuando-se as eventuais adaptações das 

normas à realidade de cada país219. 

 Isso ocorre também em relação à necessidade de se obter, com a maior rapidez 

possível, informações compreensivas e abrangentes em relação aos esquemas de 

planejamento tributário utilizados pelos contribuintes para reduzir sua carga tributária, bem 

assim em relação à forma de estruturar essas regras de maneira a não violar direitos e 

garantias assegurados aos contribuintes. 

A compreensão das particularidades e do contexto em que esse instituto se 

desenvolveu em outros países é importante para o aperfeiçoamento de eventuais regras do 

gênero que venham a ser introduzidas na legislação brasileira. Também parece salutar, na 

medida do possível, verificar a eficácia do instituto no combate aos planejamentos 

tributários agressivos. 

Por essa razão, optou-se por efetuar uma análise detalhada de algumas experiências 

estrangeiras, em particular: (1) o início da divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários nos Estados Unidos; (2) o sistema britânico de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários; (3) a declaração de planeamento fiscal portuguesa; (4) o regime 

mexicano de divulgação de informações sobre operações relevantes; e, por fim, (5) a 

tentativa frustrada de introdução de uma declaração de otimização fiscal na França220. 

A escolha das jurisdições buscou mesclar países tradicionalmente de direito 

consuetudinário (“common law countries”) com países de direito continental europeu 

(“civil law countries”), tentando abarcar países com diferentes níveis de desenvolvimento, 

bem como verificar eventuais exemplos de regimes de divulgação obrigatória de 

planejamento tributário que não prosperaram e as razões pelas quais isso ocorreu. 

 

 

 

                                                 
219 Quanto à importância e as cautelas que devem ser tomadas quando do estudo da experiência estrangeira, 
já tive a oportunidade de me manifestar em: OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A transação em matéria 
tributária. São Paulo: Quartier Latin/IBDT, 2015, p. 70. 
220 Importante efetuar um registro: será efetuada uma análise mais detalhada dos sistemas norte-americano e 
britânico. Introduzidos há mais tempo, esses regimes foram se aperfeiçoando ao longo dos anos, de maneira a 
eliminar eventuais inconsistências ou críticas. Possivelmente por conta disso, esses sistemas são mais 
complexos, o que exige um pouco mais de detalhamento para sua adequada compreensão.  
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3.1. O início da divulgação obrigatória nos Estados Unidos  

 

O regime de divulgação obrigatória de planejamentos tributários teve início nos 

Estados Unidos. Isso se deu, em um primeiro momento, com o regime norte-americano de 

“disclosure of tax shelters” (item 3.1.1). Posteriormente, o regime de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários foi complementado pela divulgação de posições 

tributárias incertas (item 3.1.2).  

A despeito de existirem diferenças em relação às situações que dão ensejo à 

divulgação e às pessoas obrigadas a divulgar as informações em cada um desses regimes, 

ambos os regimes têm o caráter de informar as autoridades fiscais acerca de eventuais 

transações praticadas por contribuintes que podem impactar na sua tributação. Esses dois 

regimes serão analisados em mais detalhes a seguir. 

 

3.1.1. O regime de “disclosure of tax shelters” norte-americano 

 

As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários nos Estados Unidos 

encontram-se intrinsecamente relacionadas à noção de “tax shelter”. Em linhas gerais, o 

“tax shelter” pode ser conceituado como uma espécie do gênero “estratégia de 

minimização da carga tributária”, que consiste em uma operação financeira ou 

investimento com o principal propósito de reduzir ou diferir o pagamento de tributo221.  

Bankman, Shaviro e Stark destacam que os “tax shelters”, normalmente, baseiam-se 

em um dos seguintes instrumentos – ou na combinação deles: (a) diferimento: postergação 

do reconhecimento do rendimento tributável; (b) conversão: de um rendimento sujeito à 

tributação elevada em rendimento com tributação favorecida (e.g. lucro em ganho de 

capital); (c) arbitragem: incorrer em despesas dedutíveis para gerar lucros com tratamento 

tributário favorecido; e (d) alocação de rendimentos para contribuintes com tributação 

favorecida e despesas dedutíveis para aqueles sujeitos à elevada tributação222.  

A introdução de regras impondo a divulgação de planejamentos tributários deu-se em 

razão de uma preocupação do fisco norte-americano com a proliferação dos “tax shelters”, 

bem assim da constatação das vantagens de sua rápida identificação no combate à sua 

                                                 
221 GARNER, Brian (ed.). Black’s Law Dictionary. 10. ed. St. Paul: Thomson Reuters, 2014, p. 1691. 
222 BANKMAN, Joseph; SHAVIRO, Daniel N.; STARK, Kirk J. Federal Income Taxation. 16. ed. New 
York: Wolters Kluwer Law & Business, 2012, p. 516. 
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utilização abusiva pelos contribuintes. Um dos mecanismos utilizados para conter tais 

práticas teria sido justamente a divulgação obrigatória desse tipo de estrutura, 

frequentemente utilizada para minimizar a carga tributária dos contribuintes.  

As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários nos EUA (“tax 

shelter disclosure”) foram criadas em 2000223. De lá para cá, tais regras foram objeto de 

diversas alterações para seu aperfeiçoamento. Uma das principais alterações ocorreu em 

2006 em decorrência do Ato para a Criação de Empregos Americanos (“The American 

Jobs Creation Act of 2004” ou simplesmente “AJCA”).  

Os principais dispositivos das regras de divulgação de planejamentos tributários 

encontram-se na Seção 6011 do Código Tributário dos EUA (“Internal Revenue Code”)224. 

Essas regras impõem aos sujeitos passivos da obrigação tributária que pratiquem uma 

“transação sujeita à divulgação” a obrigação de apresentar uma declaração às autoridades 

tributárias norte-americanas.  

Essa declaração deve conter todos os elementos fáticos relevantes para a 

compreensão da transação pelas autoridades fiscais, os passos necessários para sua 

implementação, as partes envolvidas, bem como o benefício tributário esperado com a 

transação. O fato de uma transação estar sujeita à divulgação não afeta o tratamento 

tributário dado pelo contribuinte à operação. 

A definição de “transação sujeita à divulgação” é bastante ampla. Envolve qualquer 

investimento, entidade, plano ou arranjo. De acordo com o regulamento da Seção 6011, 

consideram-se transações sujeitas à divulgação: (1) as transações listadas pelo fisco norte-

americano; (2) as transações confidenciais; (3) as transações com proteção contratual; (4) 

as transações com prejuízo (ou perda); e (5) as transações consideradas como “de 

interesse”225. 

As transações listadas são aquelas consideradas como transações abusivas. 

Encontram-se em lista divulgada pelo fisco norte-americano (por meio de nota, 

                                                 
223 BLANK, Joshua D. Overcoming Overdisclosure: Toward Tax Shelter Detection. In: UCLA Law Review, 
v. 56, p. 1642. Entretanto, parece existir controvérsia em relação ao início do regime de “tax shelter 
disclosure” nos EUA. O relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 indica o seu início em 
1984. (OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 24).  
224 Todas as seções indicadas nesse item referem-se a seções do “Internal Revenue Code” (“IRC”). A íntegra 
do documento pode ser obtida no sítio da Faculdade de Direito da Universidade de Cornell. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26>. Acesso em: 20 set. 2016. 
225 EUA. Internal Revenue Services. Internal Revenue Bulletin: 2007-38. September 17, 2007. Disponível 
em: <http://www.irs.gov/irb/2007-38_IRB/ar13.html>. Acesso em: 22 set. 2015. 
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regulamento ou outra forma de diretriz publicada). A enumeração das transações traz 

segurança para os contribuintes em relação a tais e quais transações não são aceitas pelas 

autoridades fiscais por serem consideradas abusivas.  

Até o momento, o fisco norte-americano reconheceu a abusividade e listou trinta e 

cinco transações. Entre as quais, encontram-se: (1) transações envolvendo crédito de 

imposto pago no exterior, que implicam ganho no exterior, mas não seriam tributáveis nos 

EUA; (2) operações envolvendo a importação de prejuízos, porém não o correspondente 

ganho; e (3) transações envolvendo contratos de opção, que teriam como propósito 

converter ganhos de capital de curta duração em ganhos de capital de longa duração226. 

Integram também essa categoria de transações aquelas transações iguais ou 

substancialmente similares às enumeradas em lista divulgada pelo fisco norte-americano. 

O termo “substancialmente similares” inclui qualquer transação em que se busque obter 

consequências tributárias idênticas ou similares àquelas de uma transação listada e que se 

baseie em situação fática ou estratégia tributária similar à utilizada em transação listada.  

 O fisco norte-americano entende que a expressão “substancialmente similar” deve 

ser interpretada de forma ampla. Uma transação pode ser considerada substancialmente 

similar a uma transação listada ainda que as transações em questão envolvam entidades 

diferentes ou fundamentem-se em outro dispositivo legal. Eventual parecer jurídico obtido 

pelo contribuinte em relação às consequências tributárias de determinada transação é 

irrelevante para determinar se uma transação é ou não substancialmente similar a outra227. 

A inclusão da obrigatoriedade de divulgação de transações idênticas ou 

substancialmente similares àquelas listadas pelo fisco é importante. Evita que os 

contribuintes eventualmente se desvinculem da obrigação de divulgar informações sobre 

determinada transação efetuando pequenos ajustes em seus arranjos tributários para 

diferenciá-los (ainda que minimamente) das transações listadas228.  

Transações confidenciais são aquelas oferecidas aos contribuintes sob condição de 

confidencialidade e em troca de pagamento de honorários mínimos (a legislação norte-

americana estabelece um patamar mínimo de US$ 250.000 para uma transação envolvendo 

                                                 
226 A relação completa das transações reconhecidas como abusivas listadas pelo fisco norte-americano 
encontra-se disponível em: <http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Listed-Transactions>. Acesso em: 
21 set. 2016. 
227 EUA. Internal Revenue Services. Internal Revenue Bulletin: 2007-38. September 17, 2007. Disponível 
em: <http://www.irs.gov/irb/2007-38_IRB/ar13.html>. Acesso em: 22 set. 2015. 
228 BLANK, Joshua D. Overcoming Overdisclosure: Toward Tax Shelter Detection. In: UCLA Law Review, 
v. 56, p. 1638. 
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uma companhia; ou US$ 50.000 para as demais transações, ressalvados alguns casos 

específicos em que o patamar mínimo é o mesmo de uma companhia).  

A transação sob condição de confidencialidade é aquela em que o consultor ou 

promotor de uma operação restringe sua divulgação pelo contribuinte. Essa restrição visa 

proteger a confidencialidade da estrutura e/ou estratégia tributária desenvolvida pelo 

consultor/promotor, evitando que detalhes da transação sejam fornecidos a terceiros229. Ao 

mesmo tempo, essa restrição permite que um consultor/promotor venda a estrutura para 

diferentes contribuintes230. 

Para efeitos da legislação norte-americana, considera-se que um contribuinte tenha 

praticado uma transação confidencial quando essa transação implicar benefício tributário e 

a divulgação da estrutura ou suas consequências tributárias for, de alguma forma, limitada 

por cláusula de confidencialidade (mesmo que o cumprimento dessa cláusula não possa ser 

exigido juridicamente do contribuinte). 

A divulgação de transações confidencias possui uma dúplice faceta: (1) funciona 

como uma espécie de alerta para a prática de transações suspeitas – as transações com 

cláusula de confidencialidade, normalmente, envolvem planejamentos tributários 

agressivos; e (2) dificulta a manutenção da propriedade intelectual dos planejamentos 

tributários – desestimulando sua comercialização e o desenvolvimento de novas ideias231.  

As transações com proteção contratual, por sua vez, são aquelas em que o 

contribuinte ou eventual parte relacionada possui direito ao reembolso (total ou parcial) 

dos honorários pagos, caso as consequências tributárias prometidas não se materializem. 

Incluem-se nessa categoria as transações cujos honorários estejam condicionados à efetiva 

obtenção do benefício tributário pelo contribuinte232.  

A inclusão dessa categoria de transação funciona também como um alerta para a 

identificação de transações suspeitas. A certeza quanto às consequências tributárias de uma 

operação reduz significativamente a procura desse tipo de proteção por parte do 

                                                 
229 EUA. Internal Revenue Services. Internal Revenue Bulletin: 2007-38. September 17, 2007. Disponível 
em: <http://www.irs.gov/irb/2007-38_IRB/ar13.html>. Acesso em: 22 set. 2015. 
230 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 40. 
231 SHAVIRO, Daniel N. Disclosure and Civil Penalty Rules in the U.S. Legal Response to Corporate Tax 
Shelters. In: New York University Law and Economics Working Papers. Paper 83, p. 31. Disponível em: 
<http://lsr.nellco.org/nyu_lewp/83>. Acesso em: 21 set. 2015. 
232 DOERNBERG, Richard L. International Taxation in a nutshell. 9. ed. St. Paul: West, 2012, p. 527. 
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contribuinte. Essa proteção funcionaria como uma espécie de seguro em relação ao êxito 

da operação; nesse caso, oferecido pelo próprio consultor/promotor que a propõe233.  

Por vezes, uma transação com proteção contratual pode não ser evidente. A 

determinação sobre se os honorários são reembolsáveis ou estão condicionados à efetiva 

obtenção do benefício tributário deve considerar os fatos e circunstâncias relacionados à 

transação. Isso inclui eventual direito ao reembolso de quantias não expressamente 

designadas pelas partes como honorários e a prestação de serviços sem justa contrapartida.  

As transações com prejuízo (ou perda), como seu próprio nome já indica, são 

aquelas que resultam em – ou que seja razoavelmente esperado que resultem em – 

prejuízos (ou perdas) para o contribuinte. Esse prejuízo (ou perda) deve ser significativo: 

de, ao menos, US$ 10 milhões em um único período, para as companhias; e US$ 2 milhões 

ou US$ 50.000, para as pessoas físicas, dependendo da situação234.  

Considera-se como prejuízo (ou perda) qualquer valor que seja dedutível, de acordo 

com disposições legais, resultante de uma transação como uma venda ou outra forma de 

alienação de ativo (e.g. perda decorrente da venda ou troca de participação em sociedade 

ou imóvel). Eventual possibilidade de compensação de prejuízos (ou perdas) em anos 

subsequentes é irrelevante para fins da obrigação de divulgação da transação. 

Não raras vezes, os contribuintes utilizam-se de transações com prejuízos (ou perdas) 

para transferir parte de seus lucros para uma entidade isenta, para compensar com créditos 

tributários, ou simplesmente para compensar com lucros (ou ganhos de capital) decorrentes 

                                                 
233 SHAVIRO, Daniel N. Disclosure and Civil Penalty Rules in the U.S. Legal Response to Corporate Tax 
Shelters. In: New York University Law and Economics Working Papers. Paper 83, p. 32. Disponível em: 
<http://lsr.nellco.org/nyu_lewp/83>. Acesso em: 21 set. 2015.  
234 De acordo com a legislação norte-americana: “[l]oss transactions – (i) In general. A loss transaction is any 
transaction resulting in the taxpayer claiming a loss under section 165 of at least – (A) $ 10 million in any 
single taxable year or $ 20 million in any combination of taxable years for corporations; (B) $ 10 million in 
any single taxable year or $ 20 million in any combination of taxable years for partnerships that have only 
corporations as partners (looking through any partners that are themselves partnerships), whether or not any 
losses flow through  to one or more partners; (C) $ 2 million in any single taxable year or $ 4 million in any 
combination of taxable years for all other partnerships, whether or not any losses flow through to one or more 
partners; (D) $ 2 million in any single taxable year or $ 4 million in any combination of taxable years for 
individuals, S corporations, or trusts, whether or not any losses flow through to one or more shareholders or 
beneficiaries; or (E) $ 50,000 in any single taxable year for individuals or trusts, whether or not the loss flows 
through from an S corporation or partnership, if the loss arises with respect to a section 988 transaction […]”. 
(EUA. Internal Revenue Services. Internal Revenue Bulletin: 2007-38. September 17, 2007. Disponível 
em: <http://www.irs.gov/irb/2007-38_IRB/ar13.html>. Acesso em: 22 set. 2015). 
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de outras operações235. Sobretudo porque, em se tratando de alienação de um bem, por 

exemplo, o contribuinte poderia escolher o momento que lhe for mais conveniente.  

Por essa razão, as transações envolvendo prejuízos (ou perdas) relevantes atraem a 

atenção das autoridades fiscais, fazendo com que se queira saber mais acerca desse tipo de 

transação. Isso ocorre tanto para direcionar eventual procedimento de fiscalização, quanto 

simplesmente apenas para conhecer mais sobre a operação que foi realizada pelo 

contribuinte. 

Em 2006, uma nova categoria de transação foi incluída entre aquelas sujeitas à 

divulgação ao fisco: as transações de interesse. Assim como ocorre com as transações 

listadas, as transações de interesse são aquelas idênticas ou substancialmente similares 

àquelas que o fisco norte-americano tenha identificado como sendo de seu interesse (por 

meio de nota, regulamento ou outra forma de diretriz publicada).  

O enquadramento de determinada transação como sendo “de interesse” ocorre 

quando o fisco norte-americano acredita existirem indícios do potencial elisivo de 

determinada transação. Não obstante, possui dúvidas em relação ao seu caráter abusivo, 

necessitando de mais informações a respeito da estrutura da transação em questão e dos 

benefícios tributários dela decorrentes.  

Trata-se de categoria que assegura ao fisco maior flexibilidade para investigar uma 

estrutura, notadamente quando não possuir informações suficientes a seu respeito236. Na 

medida em que obtenha informações para melhor compreender a transação e suas 

consequências tributárias, as autoridades fiscais poderão transformá-la em transação listada 

ou, simplesmente, retirá-la da lista de interesse.   

Duas outras categorias de transações deixaram de se sujeitar à divulgação obrigatória 

ao longo dos anos: (1) as transações em que existia uma diferença significativa entre o 

tratamento contábil e o tratamento tributário237; e (2) as transações em que os ativos eram 

                                                 
235 BLANK, Joshua D. Overcoming Overdisclosure: Toward Tax Shelter Detection. In: UCLA Law Review, 
v. 56, p. 1639. 
236 BLANK, Joshua D. Overcoming Overdisclosure: Toward Tax Shelter Detection. In: UCLA Law Review, 
v. 56, p. 1638. 
237 A retirada das transações em que havia uma diferença significativa entre o tratamento contábil e fiscal 
dentre aquelas sujeitas à divulgação ocorreu em razão de as autoridades tributárias norte-americanas 
entenderem não ser mais necessária sua manutenção. Isso teria ocorrido após a inclusão de uma ficha 
específica na declaração de imposto de renda com o mesmo propósito. (OECD. Mandatory Disclosure 
Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: 
OECD Publishing, 2015, p. 47).  
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detidos por um curto período de tempo. Isso se deu em virtude de alterações na legislação 

interna que fez com que essas informações se tornassem desnecessárias. 

O contribuinte que praticar uma transação sujeita à divulgação deve apresentar um 

formulário às autoridades fiscais divulgando a operação (“Form 8886 – Reportable 

Transaction Disclosure Statement”). Esse formulário deve ser apresentado por toda e 

qualquer parte que participe da transação sujeita à divulgação, ainda que, eventualmente, a 

outra parte da transação já o tenha feito.  

O formulário deve ser anexado à declaração do respectivo tributo, bem como suas 

eventuais retificações238. A depender da situação, uma cópia desse formulário deverá 

também ser enviada ao órgão responsável pela análise da abusividade dos planejamentos 

tributários (“Office of Tax Shelter Analysis” – também conhecido como “OTSA”)239. 

Pode ocorrer de uma transação vir a ser listada ou considerada como de interesse 

após a transação ser praticada pelo contribuinte. Nessa hipótese, se o contribuinte já tiver 

apresentado a declaração do respectivo tributo, porém ainda não tiver decorrido o prazo 

decadencial para o fisco efetuar eventual lançamento (em regra, 5 anos), o contribuinte terá 

o prazo de noventa dias para informar o OTSA acerca da transação. 

O descumprimento da obrigação de informar uma transação sujeita à divulgação 

prevista na Seção 6011 implica a imposição de penalidades. Essas penalidades se aplicam 

também na hipótese de a informação eventualmente encontrar-se incompleta (e.g. 

contribuinte não descrever o benefício tributário esperado com a transação ou não 

identificar eventuais outras partes da transação).  

Existem dois tipos de penalidades pecuniárias distintas para o descumprimento do 

dever de o contribuinte reportar uma transação sujeita à divulgação: (1) uma penalidade 

pelo descumprimento do dever de informar as autoridades tributárias acerca da prática de 

transação sujeita à divulgação; e (2) uma penalidade pela eventual declaração a menor de 

rendimentos em razão da prática de uma transação sujeita à divulgação. 

                                                 
238 Para maiores informações acerca de quem deve apresentar o formulário em conformidade com a 
legislação tributária norte-americana, conferir: EUA. Internal Revenue Services. Requirements for Filing 
Form 8886 Questions and Aswers. Disponível em: 
<http://www.irs.gov/businesses/corporations/requirements-for-filing-form-8886-questions-and-answers>. 
Acesso em: 23 set. 2016. 
239 Para detalhes acerca da competência do “Office of Tax Shelter Analysis (OTSA)”, bem como do regime 
norte-americano que obriga os contribuintes a declarar as transações sujeita à divulgação (“reportable 
transactions”), conferir: <https://www.irs.gov/businesses/corporations/abusive-tax-shelters-and-
transactions>. Acesso em: 23 set. 2016. 
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A primeira penalidade encontra-se na Seção 6707A. Esse dispositivo prevê que, regra 

geral, a multa pelo descumprimento da obrigação de informar a prática de uma transação 

sujeita à divulgação é equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da redução do 

tributo. Estabelece-se, porém, um valor máximo (US$ 200.000 em se tratando de transação 

listada e US$ 50.000 para as demais transações) e um valor mínimo (US$ 10.000)240. 

O contribuinte está sujeito a essa penalidade seja por: (a) não incluir a transação 

sujeita à divulgação em formulário anexo à sua declaração de imposto de renda; ou (b) não 

fornecer cópia desse formulário ao OTSA, quando necessário. Entretanto, na hipótese de o 

contribuinte deixar de anexar o formulário à sua declaração e não fornecer cópia desse 

formulário para o OTSA, será considerada apenas uma infração.   

A segunda penalidade encontra-se prevista na Seção 6662A. Este dispositivo prevê 

que se, em decorrência da prática de uma transação sujeita à divulgação, o contribuinte 

declarar imposto a menor, ficará sujeito a uma penalidade de 20%. Caso a transação sujeita 

à divulgação não tenha sido informada às autoridades tributárias, essa multa será majorada 

para 30% (ao invés de 20%). A majoração também ocorre caso a informação prestada for 

considerada inadequada. 

Registre-se que essa segunda penalidade se aplica somente na hipótese de a transação 

praticada pelo contribuinte ser considerada uma “transação elisiva sujeita à divulgação” 

(“reportable avoidance transaction”). De acordo com a legislação, consideram-se como 

tais: (a) as transações listadas (ou substancialmente similares); e (b) outras transações 

sujeitas à divulgação que tenham como principal propósito a elisão ou evasão fiscal241. 

As regras de divulgação obrigatória descritas acima aplicam-se não somente aos 

contribuintes que efetivamente praticarem uma transação sujeita à divulgação, como 

também para eventuais advogados, contadores, bem assim quaisquer outras pessoas 

consideradas pela legislação como “assessores materiais” dos contribuintes nessas 

transações (“material advisors”)242.  

De acordo com a Seção 6111, considera-se como assessor material qualquer pessoa 

que: (i) auxiliar, assistir ou aconselhar em relação à organização, gestão, promoção, venda, 

                                                 
240 Tais valores são reduzidos em se tratando de pessoas físicas. (EUA. Internal Revenue Code. 26 U.S. Code 
§ 6707A – Penalty for failure to include reportable transaction information with return. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6707A>. Acesso em: 23 set. 2015). 
241 Conforme diretório da Bloomberg BNA. Acessado pela base de dados da Universidade da Califórnia – 
Berkeley em: 12 out. 2016. 
242 BLANK, Joshua D. Overcoming Overdisclosure: Toward Tax Shelter Detection. In: UCLA Law Review, 
v. 56, p. 1639. 
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securitização ou implementação de uma transação sujeita à divulgação; e (ii) direta ou 

indiretamente obtiver remuneração para tanto (superior a: US$ 50.000, para pessoas 

físicas; e US$ 250.000, nos demais casos)243.  

Além disso, a Seção 6112 dispõe que os assessores materiais, independentemente de 

serem obrigados a apresentar declaração às autoridades fiscais, devem manter uma lista 

dos contribuintes em relação aos quais atuaram na qualidade de assessor material244. Essa 

lista deverá ser mantida pelo prazo de sete anos, devendo ser entregue às autoridades 

tributárias se, e quando, requerida245. 

Importante destacar que os Estados Unidos, assim como o Brasil, constituem-se em 

estado federado, composto por diversos estados-membros. Os estados-membros possuem 

autonomia fiscal e competências tributárias próprias. Além do imposto sobre vendas, sobre 

propriedade e outros, os estados-membros podem também instituir e cobrar imposto de 

renda. Trata-se de um adicional ao imposto de renda federal.  

De fato, muitos estados-membros cobram imposto de renda sobre os seus residentes 

(e também não residentes que façam negócios em seu território). O imposto de renda 

estadual, normalmente, baseia-se na legislação de imposto de renda federal ou parte do 

lucro tributável calculado para fins de imposto de renda federal, efetuando-se alguns 

ajustes. A alíquota de imposto de renda varia de acordo com o estado-membro246. 

Assim, além de o contribuinte (e/ou seus assessores materiais) ser obrigado a 

informar as transações sujeitas à divulgação às autoridades fiscais em âmbito federal, 

poderá ter de fazê-lo também às autoridades tributárias em nível estadual. Sobretudo, caso 

o estado-membro em que o contribuinte resida ou faça negócios cobre imposto de renda e 

exista legislação estadual obrigando-lhe a divulgar essas transações.  

Nesse aspecto, registre-se que vários estados-membros adotam seu próprio regime de 

divulgação obrigatória de transações, obrigando os sujeitos passivos a apresentar uma 

declaração similar (ou mesmo idêntica) àquela apresentada às autoridades em âmbito 

                                                 
243 EUA. Internal Revenue Code. 26 U.S. Code § 6111 – Disclosure of reportable transactions. Disponível 
em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6111>. Acesso em: 02 set. 2015. 
244 EUA. Internal Revenue Code. 26 U.S. Code § 6112 – Material advisors of reportable transactions 
must keep lists of advisees, etc. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6112>. 
Acesso em: 23 set. 2015. 
245 DOERNBERG, Richard L. International Taxation in a nutshell. 9. ed. St. Paul: West, 2012, p. 529. 
246 BURNHAM, William. Introduction to the law and legal system of the United States. 3. ed. St. Paul: 
West Group, 2002, p. 643. 
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federal. É o caso, por exemplo, dos estados-membros da Califórnia, Illinois, Nova York, e 

Wisconsin247-248.    

Finalmente, existem ainda no regime norte-americano: (1) um mecanismo de 

consulta: que serve para dar maior segurança aos contribuintes sobre o posicionamento das 

autoridades fiscais acerca de determinada transação (o “ruling”)249; e (2) uma declaração 

protetiva: aplicável caso o contribuinte não tenha certeza em relação a se praticou ou não 

uma transação sujeita à divulgação (as denominadas “protective disclosures”). 

A consulta pode versar: (1a) sobre o mérito da transação propriamente dita (i.e. se o 

fisco reconhece a transação para fins fiscais ou entende ser ela abusiva); ou (1b) sobre se a 

transação efetivamente está sujeita à divulgação. A consulta deve trazer todos os fatos 

relevantes relacionados à transação. Em princípio, sua apresentação não suspende a 

obrigação do contribuinte de apresentar a declaração informando a prática da transação250.  

A declaração protetiva é uma declaração da qual pode fazer uso o contribuinte 

quando tiver dúvida em relação a se deve ou não divulgar determinada transação. Na 

prática, o contribuinte deve informar normalmente a transação às autoridades tributárias, 

esclarecendo que apresenta a declaração somente por cautela. Esse tipo de declaração tem 

tratamento similar ao das demais declarações de “transação sujeita à divulgação”.  

A principal finalidade da declaração protetiva é assegurar que o contribuinte não 

fique sujeito às penalidades aplicáveis para os casos de não declaração de uma transação 

sujeita à divulgação. Em particular, para o caso de o contribuinte não informar a transação 

                                                 
247 A lista completa dos estados-membros americanos que implementaram o regime de divulgação obrigatória 
de transações é: Califórnia, Connecticut, Illinois, Minessota, Mississipi, Nova York, Oregon, Utah, Virginia 
Ocidental e Wisconsin. (Conforme diretório da Bloomberg BNA. Acessado pela base de dados da 
Universidade da Califórnia – Berkeley em: 11 out. 2016). 
248 Importante registrar que o estado de Nova York exige que os contribuintes e assessores materiais 
obrigados a informar transações sujeitas à divulgação para o IRS também o façam às autoridades fiscais do 
estado de Nova York. Os requisitos para a divulgação dessas transações são similares àqueles estabelecidos 
pela legislação federal. Além disso, o estado de Nova York requer a divulgação de algumas transações 
específicas. Para informações detalhadas acerca do regime de divulgação nova-iorquino, conferir: EUA. New 
York State, Department of Taxation and Finance. Tax shelter reporting and disclosure requirements. 
Disponível em: <https://www.tax.ny.gov/enforcement/audit/tax_shelter.htm>. Acesso em: 24 set. 2016. Por 
sua vez, para informações acerca do regime de divulgação obrigatória de transações no estado da Califórnia, 
conferir: EUA. State of California Franchise Tax Board. General Information: Registration and 
Reporting Requirements. Disponível em: <https://www.ftb.ca.gov/law/tax_shelter/reporting.shtml#report>. 
Acesso em: 25 set. 2016. 
249 Sobre as modalidades de “ruling” no sistema norte-americano e o seu papel como fonte de direito, 
conferir: BURNHAM, William. Introduction to the law and legal system of the United States. 3. ed. St. 
Paul: West Group, 2002, p. 609-610; e WATSON, Camilla E. Tax Procedure and Tax Fraud in a nutshell. 
5. ed. St. Paul: West Academic Publising, 2016, p. 18-25. 
250 Não obstante, o Comissário do fisco norte-americano poderá, a seu critério, considerar que a consulta 
satisfaz a obrigação de divulgação da transação.  
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e as autoridades fiscais vierem a entender que a transação praticada pelo contribuinte, em 

realidade, estava sim sujeita à divulgação.   

Um dos principais problemas relatados em relação ao sistema norte-americano 

decorre da interpretação do que vem a ser uma transação “substancialmente similar”.  A 

obrigatoriedade de divulgação de transações “substancialmente similares” às transações 

listadas poderia colocar em risco o principal propósito de haver uma lista: que, no regime 

norte-americano, é garantir segurança aos contribuintes sobre quais transações são 

consideradas abusivas pelas autoridades fiscais.  

Desse problema decorre um outro: eventuais dúvidas em relação à similitude de uma 

transação listada a outra não listada (que explore as mesmas lacunas, anomalias ou 

inconsistências da lei) pode fazer com que os contribuintes informem transações em 

excesso às autoridades tributárias. O excesso de informações irrelevantes faz com que o 

fisco tenha dificuldade de processá-las e se perca em um monte de informações inúteis251. 

A despeito do problema do excesso de informações, em geral, a experiência norte-

americana com a divulgação de planejamentos tributários parece ter sido bastante exitosa 

no combate aos planejamentos tributários agressivos252. A ponto de o Comissário do IRS 

ter se manifestado alguns anos atrás sobre a redução significativa do oferecimento de 

planejamentos tributários pelas principais empresas de contabilidade naquele país253. 

Apesar de seu papel fundamental, parte da doutrina relata que esse sucesso decorre 

também de outros fatores, entre os quais, destacam-se: (1) uma mudança de postura das 

cortes em relação aos planejamentos tributários; e (2) a propositura de ações por 

contribuintes para responsabilizar civilmente os promotores nos casos de planejamentos 

tributários malsucedidos254. 

                                                 
251 SHAVIRO, Daniel N. Disclosure and Civil Penalty Rules in the U.S. Legal Response to Corporate Tax 
Shelters. In: New York University Law and Economics Working Papers. Paper 83, p. 28-30. Disponível 
em: <http://lsr.nellco.org/nyu_lewp/83>. Acesso em: 21 set. 2015. No mesmo sentido, conferir também: 
BLANK, Joshua D. Overcoming Overdisclosure: Toward Tax Shelter Detection. In: UCLA Law Review, v. 
56, p. 1629-1690. 
252 Em sentido contrário, afirmando que a experiência americana com a divulgação de planejamentos 
tributários não seria tão positiva quanto alguns acreditam, conferir: BRAUNER, Yariv. What the BEPS? In: 
Florida Tax Review, v. 16, 2014, p. 109. 
253 “[n]o longer are abusive tax shelters being marketed by top level accounting firms”. (Everson Testimony 
Calls for ‘Fundamental’ Reform to Deal With Tax Gap. In: Tax Notes Today, Sept. 27, 2006, p. 187-36, 
apud CHIRELSTEIN, Marvin A.; ZELENAK, Lawrence. Federal income taxation. 13. ed. Saint Paul: 
Foundation Press, 2015, p. 511). 
254 Para uma análise detalhada desses e outros elementos que teriam influenciado uma mudança de postura 
dos contribuintes e promotores em relação aos planejamentos tributários nos Estados Unidos, conferir: 
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Em síntese, as regras norte-americanas de divulgação obrigatória de transações 

impõem a divulgação de cinco tipos de transação (listadas, confidenciais, com proteção 

contratual, com prejuízo e aquelas consideradas de interesse). Estão obrigados a divulgar 

tanto os contribuintes como eventuais assessores materiais. O descumprimento da 

obrigação implica multas. Existem ainda mecanismos para dar maior segurança aos 

contribuintes como a consulta e a declaração protetiva.  

 

3.1.2. A divulgação de “posições tributárias incertas” 

 

Além da divulgação obrigatória de planejamentos tributários (“disclosure of tax 

shelter”), existe também nos Estados Unidos a obrigatoriedade de divulgação de posições 

tributárias incertas (“reporting of uncertain tax positions”). Inicialmente formatada como 

uma obrigação de provisionamento, para fins contábeis, de uma reserva para eventual 

perda decorrente de uma posição tributária adotada pelo contribuinte, passou, mais 

recentemente, a ter também repercussões tributárias.  

Em linhas gerais, uma posição tributária precisa ser reportada nas demonstrações 

financeiras quando resultar em redução permanente ou temporária de imposto de renda. 

Incluem-se nessa situação: a alocação ou transferência de lucros entre jurisdições, a 

decisão de excluir determinado rendimento para fins tributários e a decisão de classificar 

determinada transação ou entidade como isenta de tributação para fins fiscais255. 

A partir de 2010, algumas companhias passaram a ter que apresentar também para as 

autoridades tributárias o detalhamento das posições tributárias incertas informadas em suas 

demonstrações financeiras. Essas informações devem ser fornecidas em um anexo da 

declaração de imposto de renda (“schedule UTP – form 1120”) com uma descrição da 

situação fática envolvendo determinada transação e seu tratamento tributário256. 

Não são todas as companhias que estão obrigadas a apresentar o detalhamento de 

suas posições tributárias às autoridades fiscais. A obrigação se limita às empresas que 

efetuem provisão para a posição tributária incerta em suas demonstrações financeiras (ou 

                                                                                                                                                    
CHIRELSTEIN, Marvin A.; ZELENAK, Lawrence. Federal income taxation. 13. ed. Saint Paul: 
Foundation Press, 2015, p. 510-511. 
255 Conforme diretório da Bloomberg BNA. Acessado pela base de dados da Universidade da Califórnia – 
Berkeley em: 12 out. 2016. 
256 EUA. Internal Revenue Service. Instructions for Schedule UTP (form 1120). Disponível em: 
<https://www.irs.gov.pub/irs-prior/i1120utp--2015.pdf>. Acesso em: 18 out. 2016. 
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que não efetuem a provisão porque pretendem litigar a respeito) e que possuam ativo igual 

ou superior a determinado valor (variável no período de adaptação da norma)257.  

A divulgação de posições tributárias incertas funciona como um indicativo para as 

autoridades tributárias acerca de quais operações ou transações praticadas pelos 

contribuintes são passíveis de questionamento. Essa obrigação certamente auxilia a gestão 

de riscos: ao fazer com que os contribuintes indiquem suas posições tributárias incertas, as 

autoridades fiscais não precisam ter que adivinhá-las, facilitando eventual fiscalização258.   

Houve uma série de sugestões em relação à obrigação de divulgação de posições 

tributárias incertas. Em especial, duas merecem atenção: (1) para que não fossem impostas 

penalidades pelo descumprimento da obrigação no período de adaptação – cinco primeiros 

anos; (2) para que o fornecimento dessas informações suprisse a declaração obrigatória de 

transações sujeitas à divulgação259.  

Em conclusão, a divulgação de posições tributárias incertas iniciou-se com finalidade 

contábil e somente depois ganhou conotação tributária. A obrigação se aplica às empresas 

que preencham algumas condições. O contribuinte deve efetuar uma breve descrição da 

transação e seus efeitos tributários em anexo à declaração de imposto de renda. Por fim, 

foram sugeridas propostas para relativização da norma no início de sua vigência. 

 

3.2. O sistema britânico de divulgação de planejamentos tributários 

 

O regime britânico de divulgação de planejamentos tributários é bastante amplo. Ele 

compreende dois regimes distintos: o regime “principal” de divulgação de esquemas de 

elisão fiscal (item 3.2.1); e o regime específico de divulgação de esquemas envolvendo o 

imposto sobre o valor agregado (item 3.2.2). Existe, ainda, uma proposta de divulgação de 

estratégias tributárias pelos grandes contribuintes (item 3.2.3).     

                                                 
257 O limite mínimo do ativo das empresas que devem apresentar informações sobre as posições tributárias 
incertas às autoridades fiscais norte-americanas varia a depender do ano fiscal. Foi estabelecido um início 
gradativo de vigência da obrigação. Para o ano de 2014, o valor mínimo era de US$ 10 milhões. (EUA. 
Internal Revenue Service. Uncertain Tax Position – Schedule UTP. Disponível em: 
<https://www.irs.gov.br/businesses/corporations/uncertain-tax-positions-schedule-utp>. Acesso em: 19 out. 
2016). 
258 DOERNBERG, Richard L. International Taxation in a nutshell. 9. ed. St. Paul: West, 2012, p. 530. 
259 Conforme informações obtidas junto ao sítio da autoridade tributária norte-americana. (EUA. Internal 
Revenue Service. Reporting of Uncertain Tax Positions - Announcement 2010-75. Disponível em: 
<https://www.irs.gov/pub/irs-drop/a-10-75.pdf>. Acesso em 19 out. 2016). 
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3.2.1.  O regime “principal” de divulgação de esquemas de elisão fiscal 

(“DOTAS”) 

 

A obrigatoriedade de divulgação de planejamentos tributários no Reino Unido 

ocorreu alguns anos depois de sua introdução nos EUA, com a edição da Lei de Finanças 

de 2004. O regime de divulgação de planejamentos tributários denominado “Disclosure of 

Tax Avoidance Schemes” (ou simplesmente “DOTAS”) prevê a obrigatoriedade de 

divulgação de “esquemas de elisão fiscal” com características específicas.  

Assim como ocorreu nos EUA, a legislação que prevê a divulgação obrigatória dos 

esquemas de elisão fiscal passou por várias mudanças ao longo dos anos260. O propósito 

dessas alterações foi o aperfeiçoamento da legislação, notadamente para acrescentar outros 

tipos de arranjos tributários sujeitos à divulgação, bem como aumentar a gama de tributos 

abrangidos pelas regras de divulgação obrigatória261.  

Atualmente, exige-se a divulgação ao fisco britânico de um arranjo fiscal envolvendo 

o imposto de renda das pessoas físicas ou jurídicas e o imposto sobre ganho de capital, 

bem como alguns arranjos envolvendo o imposto sobre o selo, propriedade imobiliária e o 

imposto sobre heranças262. Existem ainda regras específicas para a divulgação de arranjos 

envolvendo as contribuições para a seguridade social263. 

As autoridades tributárias inglesas publicaram um manual detalhado contendo 

diretrizes sobre o regime britânico (“Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes – 

DOTAS”). Esse documento serve para auxiliar contribuintes e promotores sobre: (1) quem 

                                                 
260 Para uma análise detalhada das alterações do regime britânico de “disclosure of tax avoidance schemes” 
ao longo dos anos, conferir: REINO UNIDO. HMRC. Tax avoidance: tackling marketed avoidance 
schemes. National Audit Office, 2012, p. 21. Disponível em: <https://www.nao.org.uk/wp-
content/uploads/2012/11/1213730.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016. 
261 BAKER, Philip. The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes. In: Intertax, v. 43, 
issue 1, 2015, p. 87. 
262 Para uma análise detalhada das especificidades das regras de divulgação obrigatória para cada um dos 
tributos mencionados, sugere-se a leitura do seguinte manual: REINO UNIDO. HMRC. Guidance: 
Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and Customs. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457981/DOTAS_guidance_f
or_publication.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
263 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. The Disclosure of Tax Avoidance 
Schemes Regime. In: Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 2. Centre for Business 
Taxation, 2012, p. 9-10. Disponível em: <http://eureka.sbs.ox.ac.uk/4428>. Acesso em: 24 set. 2015. 
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deve efetuar a divulgação; (2) quando uma estrutura precisa ser divulgada; (3) como 

efetuar a divulgação; e (4) como notificar as autoridades fiscais264. 

Em geral, a responsabilidade pela divulgação do esquema de elisão fiscal recai sobre 

os “promotores” da estrutura ou arranjo tributário (e.g. contadores, consultores tributários e 

instituições financeiras). Considera-se como promotor a pessoa que, de alguma forma, é 

responsável por projetar a estrutura, disponibilizá-la para implementação ou ainda a pessoa 

que possua a atribuição de organizar ou gerir a sua implementação265.  

Em algumas situações, porém, será o próprio contribuinte que deverá divulgá-la. Isso 

ocorre quando: (1) a estrutura for projetada pelo próprio contribuinte; (2) o promotor da 

estrutura não for residente no Reino Unido; ou (3) quando o promotor não puder fornecer 

informação ao fisco, em razão de prerrogativa legal (os advogados somente são obrigados 

a divulgar um arranjo quando o cliente renunciar ao sigilo na relação advogado/cliente)266. 

Um “arranjo sujeito à notificação” ou “proposta de arranjo” deve ser apresentado ao 

fisco quando preencher cumulativamente as seguintes condições: (a) assegurar ao 

contribuinte uma vantagem tributária; (b) essa vantagem for o principal ou um dos 

principais motivos de se utilizar referido arranjo; e (c) o arranjo se enquadrar em uma das 

situações genericamente descritas na legislação (denominados “hallmarks”)267.  

De acordo com o fisco britânico, o termo “vantagem tributária” deve ser interpretado 

de maneira ampla. Existe uma vantagem tributária toda vez em que a situação do 

contribuinte melhorar em decorrência de uma transação ou conjunto de transações. É 

difícil enumerar todas as formas de vantagem tributária. O termo, entretanto, abrangeria a 

isenção, o diferimento, a dedução e outras formas de redução da carga tributária268.  

                                                 
264 REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and 
Customs, p. 29. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment 
_data/file/457981/DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
265 REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and 
Customs, p. 29. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment 
_data/file/457981/DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
266 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. The Disclosure of Tax Avoidance 
Schemes Regime. In: Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 2. Centre for Business 
Taxation, 2012, p. 4. Disponível em: <http://eureka.sbs.ox.ac.uk/4428>. Acesso em: 24 set. 2015. 
267 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. The Disclosure of Tax Avoidance 
Schemes Regime. In: Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 2. Centre for Business 
Taxation, 2012, p. 4. Disponível em: <http://eureka.sbs.ox.ac.uk/4428>. Acesso em: 24 set. 2015. 
268 REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and 
Customs, p. 39-40. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/457981/ DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
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Além disso, o principal ou um dos principais propósitos do arranjo deve ser obter 

uma vantagem tributária. O fisco britânico considera que os promotores de planejamento 

tributário compreendem perfeitamente o benefício tributário envolvido nos esquemas por 

eles desenvolvidos. Além disso, entende que o teste deve ser objetivo, devendo ser levado 

em consideração o valor da vantagem tributária em comparação com eventuais outros 

benefícios que possam ser auferidos pelo contribuinte269. 

A legislação obriga a divulgação de situações onde existe: (1) confidencialidade 

envolvendo o promotor do evento; (2) confidencialidade não envolvendo o promotor do 

evento; (3) honorários de êxito; (4) estruturas tributárias padronizadas; (5) esquemas com 

prejuízo (ou perda); (6) arranjos envolvendo arrendamento; e (7) redução dos rendimentos 

do trabalho. 

A confidencialidade envolvendo o promotor do evento ocorre sempre que houver 

uma expectativa razoável que o promotor do arranjo tributário queira manter a 

confidencialidade de quaisquer de seus elementos (incluindo a forma como o arranjo é 

estruturado). Essa confidencialidade pode ser de duas ordens: (1a) em relação aos 

competidores; ou (1b) em relação às autoridades tributárias.  

Haverá confidencialidade em relação aos competidores (1a) quando a manutenção da 

confidencialidade tiver por objetivo assegurar a vantagem competitiva do promotor da 

estrutura em relação a seus competidores. Por sua vez, haverá confidencialidade em 

relação às autoridades tributárias (1b) quando o sigilo visar evitar que as autoridades 

fiscais possam adotar medidas legislativas ou operacionais para impedir o arranjo.  

A confidencialidade não envolvendo o promotor do evento ocorre, por sua vez, 

quando houver uma expectativa razoável que o usuário do arranjo tributário queira manter 

a confidencialidade de quaisquer de seus elementos para: (2a) facilitar a continuidade de 

sua utilização no futuro; ou (2b) reduzir o risco de o fisco iniciar um procedimento de 

fiscalização ou reter alguma restituição a que faria jus o contribuinte.  

Essa situação ocorre apenas quando o arranjo tiver sido desenvolvido internamente 

(“in-house devised scheme”) e não se aplica quando a pessoa que o utiliza com o propósito 

                                                 
269 REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and 
Customs, p. 40. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/457981/ DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
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de obter a vantagem tributária for uma pequena ou média empresa270. Igualmente, estão 

excluídos os esquemas sabidamente conhecidos pelas autoridades fiscais britânicas, não 

precisando eles serem divulgados pelos seus usuários271.  

Honorários de êxito (“premium fee”) podem indicar planejamentos tributários 

inovadores e valiosos. Enquadram-se nessa situação arranjos em que o seu promotor ou 

uma pessoa a ele relacionada puder receber, em contraprestação pelos serviços prestados, 

uma determinada quantia: (3a) estabelecida, em grande parte, com base na vantagem 

tributária; ou (3b) condicionada à efetiva obtenção de vantagem tributária pelo usuário do 

arranjo272.  

Essa situação se aplica tanto para arranjos desenvolvidos por promotores, como 

aqueles desenvolvidos pelo próprio usuário (salvo, nesse último caso, quando se tratar de 

uma pequena ou média empresa). Não se enquadram como honorários de êxito os valores 

pagos em contraprestação de serviços que levem em consideração fatores como a 

localidade do prestador, a urgência do parecer, a reputação do parecerista, etc.  

Estruturas tributárias padronizadas são aquelas que podem ser facilmente replicadas 

e vendidas sem necessidade de uma adaptação significativa para cada cliente. Uma 

estrutura tributária padronizada possui três características: (4a) possui documentação 

padrão (e.g. contratos e pareceres explicando como é implementado o esquema); (4b) seu 

principal propósito é obter um benefício tributário; e (4c) encontra-se à disposição dos 

clientes (pode ser oferecida de maneira proativa ou reativa à demanda do cliente)273.   

Esquemas com prejuízo (ou perda) são aqueles normalmente projetados com o 

propósito de gerar prejuízo. A ideia é que esses prejuízos (ou perdas) possam ser 

compensados para fins de imposto de renda ou ganho de capital.  Esse critério se aplica 

somente quando o esquema envolver um promotor, bem como preencher dois requisitos: 
                                                 
270 São consideradas pequenas empresas no Reino Unido aquelas com menos de 50 empregados, ao passo que 
são consideradas médias empresas aquelas com mais de 50 e menos de 250 empregados (REINO UNIDO. 
Department for Business Innovation & Skills. Statistical Release, 14 October 2015. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467443/bpe_2015_statistical
_release.pdf >. Acesso em: 28 set. 2016). 
271 REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and 
Customs, p. 49-52. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/457981/ DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. Acesso em: 28 set. 2016. 
272 Para se enquadrar nessa situação, deve-se analisar se seria razoavelmente esperado que o promotor da 
estrutura/arranjo tributária(o) eventualmente cobrasse honorários de êxito com base no benefício tributário 
auferido pelo usuário da estrutura. Trata-se de uma situação hipotética, que trabalha com a possibilidade de 
eventual cobrança de honorários de êxito pelo promotor da estrutura. É irrelevante o fato de efetivamente 
serem ou não cobrados honorários com base no êxito da estrutura. 
273 Importante destacar existir uma lista de exceções. As estruturas tributárias relacionadas nessa lista, ainda 
que se enquadrem como estruturas tributárias padronizadas, não precisam ser divulgadas. 
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(5a) o esquema possa beneficiar mais de um usuário; e (5b) o principal propósito do 

esquema for gerar um prejuízo (ou perda) que possa ser abatido com outros rendimentos. 

Arranjos envolvendo arrendamento são frequentemente utilizados para criar 

despesas dedutíveis para fins de imposto de renda, razão para a possível inclusão desse 

critério pela legislação britânica. Esse critério se aplica tanto quando o arranjo tiver sido 

elaborado por um promotor, quanto quando for desenvolvido internamente (entretanto, 

tratando-se de arranjo desenvolvido internamente, não se aplica a pequenas e médias 

empresas).  

Em linhas gerais, o arranjo deve ser divulgado quando presentes os seguintes 

requisitos: (6a) envolver o arrendamento de fábrica ou maquinário; (6b) possuir valor 

elevado (superior a £10 milhões por ativo ou £25 milhões no total); e (6c) quando o 

arrendamento for de longo prazo (i.e. sua duração for superior a dois anos). Além desses 

requisitos, necessário ainda, ao menos, um requisito adicional previsto na lei (e.g. envolver 

parte não sujeita ao imposto de renda). 

Por fim, os arranjos para reduzir os rendimentos do trabalho (vigente a partir de 

novembro de 2013). Essa situação envolve tanto arranjos desenvolvidos por promotores, 

quanto aqueles desenvolvidos internamente (ainda que se trate de pequenas e médias 

empresas). Visa abarcar situações em que trabalhador e empregador acordem para que 

parte da remuneração seja paga por outro meio, que não seja rendimento do trabalho. Exige 

uma série de condições bastante específicas que não convém detalhar274. 

A legislação estabelece que a pessoa responsável pela divulgação do arranjo deve 

apresentar um formulário, que deverá conter uma série de informações, entre as quais: 

elementos para que o fisco possa compreender o funcionamento da estrutura; o nome pela 

qual ela é conhecida; quais os passos necessários para a sua implementação; como se 

obtêm o benefício tributário esperado; e em quais dispositivos legais baseia-se o benefício 

tributário em questão275. 

Em regra, o formulário com essas informações deve ser apresentado em 5 (cinco) 

dias, contados a partir da disponibilização do esquema elisivo ao público. A fim de evitar 

                                                 
274 Para uma análise detalhada das condições, conferir: REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of 
tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and Customs, p. 68-75. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457981/DOTAS_guidance_f
or_publication.pdf>. Acesso em: 28 set. 2016. 
275 REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and 
Customs, p. 107-109. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/457981/DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. Acesso em: 28 set. 2016.  
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práticas que postergassem a divulgação, a legislação previu que sua divulgação deve 

ocorrer quando se der um dos seguintes eventos: (1) o promotor se aproximar de um 

potencial cliente; (2) o promotor disponibilizar o esquema para implementação; ou (3) o 

promotor tiver ciência de que o cliente implementou o arranjo. 

Uma vez notificadas as autoridades fiscais, o arranjo ganha um número de referência. 

A atribuição desse número apenas identifica o arranjo; não significa que o fisco o 

reconhece como válido para fins tributários. Esse número deve, então, ser fornecido pelo 

promotor a qualquer de seus clientes que faça uso da estrutura. O cliente deverá colocar o 

número de referência do arranjo na declaração do respectivo tributo276.  

Além disso, os promotores deverão fornecer às autoridades tributárias, 

trimestralmente, uma lista de clientes277. Essa lista é composta de duas partes: (a) uma 

parte contendo informações relativas ao promotor; (b) outra parte contendo informações 

relativas aos clientes para os quais forneceu o número de referência. Essa lista é fornecida 

por um sistema eletrônico, que é compartilhado pelas autoridades fiscais. A utilização 

desse sistema garante segurança à transmissão de dados278. 

  A não divulgação do arranjo tributário poderá acarretar a aplicação de penalidades. 

Existem três categorias de penalidade: (1) penalidades em razão da não divulgação; (2) 

penalidades em razão da ausência de informação; e (3) penalidade aplicáveis aos usuários 

pela não declaração do esquema. As duas primeiras são, normalmente, aplicadas por um 

tribunal (por solicitação do Diretor “Contra-Elisão”)279 e podem envolver uma pena inicial 

e uma penalidade adicional, caso o descumprimento da obrigação persista.  

As penalidades em razão da não divulgação, em regra, não podem exceder £ 600 

por dia, a depender de uma análise feita pelo tribunal sobre as circunstâncias do caso 

concreto. Podem influenciar na fixação da penalidade o fato de a não divulgação resultar 
                                                 
276 BAKER, Philip. The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes. In: Intertax, v. 43, 
issue 1, 2015, p. 87. 
277 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. The Disclosure of Tax Avoidance 
Schemes Regime. In: Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 2. Centre for Business 
Taxation, 2012, p. 5. Disponível em: <http://eureka.sbs.ox.ac.uk/4428>. Acesso em: 24 set. 2015. 
278 REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and 
Customs, p. 112. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/457981/ DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
279 Os fatores levados em consideração pelas autoridades fiscais para iniciar um procedimento solicitando a 
aplicação de penalidade pela não divulgação, perante o tribunal, incluem: (1) se a pessoa possui ou não uma 
justificativa razoável para não efetuar a divulgação (e.g. eventos imprevistos, incomuns ou fora de controle, 
como o caso de uma doença); (2) o nível de conhecimento/experiência da pessoa que deveria ter efetuado a 
divulgação; (3) o comportamento anterior dessa pessoa em relação às regras de divulgação obrigatória; (4) a 
natureza do comportamento que acarretou o erro (e.g. erro isolado, falta de cuidado ou um ato deliberado); e 
(5) qual a conduta adotada após descobrir que deveria ter divulgado o esquema. 
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de um ato deliberado ou da falta de cautela daquele que estava obrigado a tanto. 

Excepcionalmente, esse valor poderá ser majorado quando o máximo da pena diária for 

insuficiente para dissuadir a conduta, hipótese em que não poderá exceder £ 1 milhão. 

As penalidades em razão da ausência de informação se aplicam caso a informação 

não seja apresentada no prazo ou forma determinadas pela legislação. Incluem hipóteses 

em que o promotor efetua uma divulgação incompleta e não fornece informações 

adicionais mesmo após solicitação das autoridades; ou em que o promotor não fornece o 

número de referência do esquema ao seu cliente. Em regra, a penalidade é de £ 600 por dia, 

mas pode aumentar para £ 5 mil, caso seja descumprida ordem para a apresentação da 

informação. 

Por fim, as penalidades aplicáveis aos usuários pela não divulgação do esquema 

se aplicam caso o usuário do esquema deixar de informar o número de referência do 

esquema em sua declaração (ou em qualquer outro documento quando for obrigado a 

tanto). Essas penalidades variam de £ 5.000 até £ 10.000 por esquema, dependendo se o 

contribuinte é primário ou reincidente na conduta280. Essa penalidade é aplicada 

diretamente pelas autoridades tributárias, sem necessidade de interferência do tribunal.  

As autoridades tributárias britânicas sustentam que o regime de divulgação 

obrigatória de esquemas elisivos (DOTAS) é uma importante ferramenta na luta contra a 

elisão fiscal.  Sustentam, ainda, que o regime britânico tem sido um sucesso na luta contra 

os arranjos elisivos, tendo o regime de divulgação obrigatória ajudado a fechar 

oportunidades elisivas da ordem de aproximadamente £ 12, 5 bilhões até 2012281.  

Esse suposto sucesso poderia ser evidenciado por uma série de fatores, em especial: 

(1) pelas inúmeras alterações legislativas decorrentes das informações recebidas em razão 

do regime de divulgação obrigatória fechando oportunidades elisivas exploradas por 

contribuintes e promotores282-283; e (2) pela redução gradativa do número de esquemas 

divulgados no regime: número esse que estaria reduzindo ano a ano284.  

                                                 
280 A penalidade será de: £ 5.000 quando for a primeira vez que o contribuinte deixar de informar o número 
de referência; £ 7.500 quando for a segunda vez que deixar de informar o número de referência (dentro de um 
período de 3 anos); e £ 10.000 quando for a terceira ou mais vez que deixar de informar o número de 
referência. (REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM 
Revenue and Customs, p. 160. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads 
/attachment_data/file/457981/ DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016). 
281 GAUKE, David. Where next for tackling avoidance. Entrevista coletiva com o Secretário do Tesouro do 
Reino Unido. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EJZiasRYEuI>. Acesso em: 15 out. 2016. 
282 O relatório da OCDE dá conta de que, dos aproximadamente 2.400 esquemas divulgados por meio do 
regime até 2013, mais de 900 deles já teriam sido proibidos. (OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 
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Na opinião de Michael Devereux, Judith Freedman e Jonh Vella, entretanto, esses 

dados não são suficientes para se aferir com precisão o sucesso do regime britânico. Os 

autores sugerem que o número de alterações legislativas é relativamente pequeno em 

comparação com o de arranjos divulgados; porém, relativizam esse dado, pois: (1) uma 

única alteração legislativa pode ser utilizada para impedir diversos arranjos; (2) o fisco 

pode preferir discutir o mérito do arranjo; e (3) alguns arranjos podem envolver valores 

tributários irrelevantes, que não justificam uma alteração legislativa285.  

Demais disso, argumentam que a redução do número de arranjos divulgados não 

significa, per se, redução da sua oferta pelos promotores (e utilização pelos contribuintes). 

Outros fatores podem influenciar a diminuição da quantidade de arranjos divulgados, tais 

como: (1) a correção de uma distorção na postura cautelosa daqueles obrigados a divulgar, 

que acarretou a divulgação excessiva no início de vigência do regime; e (2) o 

aperfeiçoamento dos arranjos pelos seus promotores, de maneira a que não se enquadrem 

nas hipóteses legais de divulgação obrigatória de esquemas elisivos286. 

Seja como for, ainda que os números apresentados não configurem prova cabal da 

eficácia do regime de divulgação de planejamentos tributários, certamente, configuram 

indícios de seu sucesso. As informações coletadas contribuíram para reduzir a assimetria 

de informações entre contribuintes e fisco. E, consequentemente, permitiram uma melhor 

gestão de riscos por parte das autoridades tributárias acerca de tais e quais contribuintes 

fiscalizar, bem assim de quais planejamentos tributários atacar em juízo.      
                                                                                                                                                    
12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 
2015, p. 25).  
283 No mesmo sentido do relatório da OCDE mencionado na nota anterior, porém com o escopo temporal 
menor, o relatório elaborado pelo “Center for Business Taxation”, da Universidade de Oxford, esclarece 
terem sido tomadas mais de 60 medidas nas leis de finanças anuais até março/2012 e 569 alterações 
legislativas até maio/2011. (DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. The Disclosure 
of Tax Avoidance Schemes Regime. In: Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 2. 
Centre for Business Taxation, 2012, p. 18-19. Disponível em: <http://eureka.sbs.ox.ac.uk/4428>. Acesso em: 
24 set. 2015). 
284 De acordo com relatório oficial, houve uma redução do número de arranjos divulgados nos últimos anos, 
com exceção de alguns anos de pico: (1) entre abril de 2006 e março de 2007: 125; (2) entre abril de 2007 e 
março de 2008: 205; (3) entre abril de 2008 e março de 2009: 102; (4) entre abril de 2009 e março de 2010: 
116; (5) entre abril de 2010 e março de 2011: 97; (6) entre abril de 2011 e março de 2012: 116; (7) entre abril 
de 2012 e março de 2013: 59; e (8) entre abril de 2013 e março de 2014: 28. (REINO UNIDO. HMRC. 
Disclosures Statistics. HM Revenue and Customs. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/379821/HMRC_Tax_avoida 
nce_disclosure_statistics_1_Aug_2004_to_30_Sept_2014.pdf>. Acesso em: 15 out. 2016). 
285 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. The Disclosure of Tax Avoidance 
Schemes Regime. In: Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 2. Centre for Business 
Taxation, 2012, p. 18. Disponível em: <http://eureka.sbs.ox.ac.uk/4428>. Acesso em: 24 set. 2015. 
286 DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. The Disclosure of Tax Avoidance 
Schemes Regime. In: Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 2. Centre for Business 
Taxation, 2012, p. 23. Disponível em: <http://eureka.sbs.ox.ac.uk/4428>. Acesso em: 24 set. 2015. 
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Em síntese, o regime britânico de divulgação obrigatória de esquemas de elisão 

fiscal (DOTAS) abrange diversos tributos diretos. Nele, a responsabilidade pela 

divulgação, em regra, recai sobre os promotores da estrutura ou arranjo tributário. Um 

arranjo sujeita-se à divulgação quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 

assegurar vantagem tributária; essa vantagem for o principal ou um dos principais motivos 

do arranjo; e o arranjo enquadrar-se em uma das situações descritas na legislação (e.g. 

confidencialidade, honorários de êxito, esquemas que geram prejuízo ou perda). O 

descumprimento da obrigação implica penalidades para o promotor e o usuário do arranjo. 

A despeito de se afirmar o sucesso do regime de divulgação obrigatória de 

esquemas elisivos na luta contra a elisão, parece não haver elementos suficientes capazes 

de corroborar tal afirmação. Necessário, para tanto, uma análise de uma série de outros 

fatores. Não obstante, as informações coletadas contribuíram para reduzir a assimetria de 

informações entre contribuintes e fisco.  

 

3.2.2. O regime específico de divulgação de esquemas envolvendo o 

imposto sobre o valor agregado (“VADR”) 

 

 Paralelamente ao regime de divulgação de esquemas elisivos referente a impostos 

diretos e contribuições para a seguridade social (“DOTAS”), a legislação britânica prevê 

também um regime de divulgação específico para esquemas envolvendo o imposto sobre o 

valor agregado (conhecido como “VAT Disclosure Regime” ou simplesmente “VADR”). 

 O regime atual de VADR requer que os contribuintes de imposto sobre o valor 

agregado (“IVA”), registrados como tais no Reino Unido, que utilizem esquemas de elisão 

fiscal que mitiguem a tributação sobre o valor agregado a que estariam sujeitos caso o 

esquema não tivesse sido adotado, notifiquem as autoridades tributárias. Não obstante, não 

são todos os esquemas envolvendo o IVA que precisam ser notificados ao fisco. 

De acordo com a legislação britânica, duas categorias de esquemas devem ser 

notificadas às autoridades tributárias; e isso, desde que preenchidas uma série de outras 

condições específicas. Essas categorias envolvem: (a) os esquemas previamente listados 



 

110

pelas autoridades fiscais britânicas (“listed schemes”); e (b) os esquemas que apresentem 

algumas características elisivas pré-determinadas (“hallmarked schemes”)287. 

Atualmente, encontram-se listados dez esquemas para fins do VADR, entre os 

quais destacam-se aqueles envolvendo: (a1) o pagamento de serviços de manipulação de 

mercadorias; (a2) a venda de um bem seguida de seu arrendamento para o vendedor; (a3) a 

rescisão antecipada de um contrato de arrendamento; e (a4) o fornecimento de educação ou 

treinamento por organismos sem fins lucrativos288. 

As características elisivas pré-determinadas que obrigam a divulgação de um 

esquema abrangem: (b1) acordos com cláusula de confidencialidade; (b2) acordos para 

repartir vantagem tributária; (b3) contrato de honorários celebrados com promotores com 

base no benefício tributário; (b4) pré-pagamento pelo fornecimento de mercadorias ou 

serviços entre partes relacionadas; (b5) financiamento do fornecimento de mercadorias ou 

serviços entre partes relacionadas por meio de empréstimos e outras operações; (b6) 

exportação para obter reembolso do imposto pago com o consequente retorno da 

mercadoria ou serviço; (b7) transações envolvendo a transferência de propriedade entre 

partes relacionadas; e (b8) a emissão de títulos pelo valor de face em situações específicas. 

 Para que o contribuinte se sujeite ao regime do VADR, é necessário que o  seu 

faturamento (ou o faturamento do grupo empresarial do qual faça parte) exceda 

determinado patamar mínimo. Para os esquemas listados, o limite de faturamento do 

contribuinte (ou do grupo do qual faça parte) é de £ 600.000. Para os esquemas com 

características elisivas pré-determinadas, o limite de faturamento é de £ 10 milhões289.  

A penalidade pelo descumprimento da obrigação de divulgar um esquema sujeito 

ao VADR varia a depender se o esquema encontra-se listado ou possui características 

elisivas. Tratando-se de esquemas listados, a penalidade é de 15% do valor do imposto 

                                                 
287 REINO UNIDO. HMRC, Guidance: disclosure of tax avoidance schemes. Last updated: 31 March 
2016. Disponível em: <https://www.gov.uk/guidance/disclosure-of-tax-avoidance-schemes-overview#vat>. 
Acesso em: 03 nov. 2016. 
288 A relação de todos os esquemas listados para fins de VADR pode ser obtida em: REINO UNIDO. HMRC. 
VAT Notice 700/8: disclosure of VAT avoidance schemes. HM Revenue and Customs, published 30 
October 2013. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-7008-disclosure-of-
vat-avoidance-schemes/vat-notice-7008-disclosure-of-vat-avoidance-schemes>. Acesso em: 22 set. 2016. 
289  O valor de referência do faturamento é calculado com base no ano imediatamente anterior ao período de 
apuração do IVA (ou respectiva proporção em caso de período de apuração inferior a um ano). 
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economizado em razão do esquema. Em se tratando de esquemas que contenham uma das 

características elisivas pré-determinadas, a penalidade é de até £ 5.000290. 

 O fisco britânico tem constantemente buscado aperfeiçoar os regimes de divulgação 

de esquemas de elisão fiscal. Em 2014, divulgou uma consulta contendo propostas para 

aprimorar o regime de divulgação de informações relativas à tributação sobre o valor 

agregado (além de revisar os critérios para a divulgação de esquemas de elisão fiscal 

relativamente ao imposto sobre heranças)291. 

Mais recentemente, as autoridades britânicas divulgaram nova consulta em que 

destacam uma redução significativa das transações envolvendo o imposto sobre o valor 

agregado divulgadas, o que sugeriria a necessidade de aprimoramento do regime, de 

maneira a aproximar o VADR do DOTAS, especialmente para obrigar os promotores a 

notificarem os esquemas e fornecer um número de referência para os usuários292. 

 Em resposta a essa consulta, o Charted Institute of Taxation (“CIOT”), um instituto 

de direito tributário de renome na Inglaterra, destacou que a proposta de reforma do regime 

seria despropositada. A elisão, no que se referiria ao IVA, seria da ordem de apenas 0,2% 

do total da arrecadação do tributo. Além do mais, a implementação da proposta traria 

algumas dificuldades práticas, na medida em que obrigaria também os não contribuintes, 

que atualmente não precisam apresentar declaração do tributo293-294. 

                                                 
290 Conforme informações obtidas no sítio das autoridades tributárias britânicas: REINO UNIDO. HMRC, 
Guidance: disclosure of tax avoidance schemes. Last updated: 31 March 2016. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/guidance/disclosure-of-tax-avoidance-schemes-overview>. Acesso em: 03 nov. 2016. 
291 REINO UNIDO. HMRC. Strenghening the Tax Avoidance Disclosure Regimes: consultation 
document. 31st July 2014. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/339105/DOTAS-VADR_ 
consultation_2014.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
292 Essa proposta também abrangia ampliar o escopo do DOTAS para incluir uma ampla gama de arranjos 
envolvendo o imposto sobre heranças dotados de artificialidade ou anormalidade. Essa consulta pode ser 
visualizada em: REINO UNIDO. HMRC. Strenghening the Tax Avoidance Disclosure Regimes for 
Indirect Taxes and Inheritance Tax: consultation document. 20 April 2016. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/517361/Strengthening-Tax-
Avoidance-Disclosure-Regimes-for-Indirect-Taxes-Inheritance-Tax.pdf>. Acesso em 24 set. 2016. 
293 GLASER, Maric; CURRAN, Margaret; STOCKDALE, John. CIOT questions benefit of changes to 
VADR and IHT DOTAS changes. In: Tax Adviser, CIOT, September 2016, p. 52. 
294 O CIOT considerou também inapropriada a sugestão de ampliar a gama de arranjos envolvendo o imposto 
sobre heranças passíveis de divulgação. Isso porque a ampla e vaga definição das transações sujeitas à 
divulgação acarretaria o aumento do custo de conformidade pelos contribuintes e dificuldade de identificação 
e avaliação desses arranjos para determinar se seriam ou não abusivos. (CIOT. Strengthening the Tax 
Avoidance Disclosure Regimes for Indirect Taxes and Inheritance Tax – Response by the Chartered 
Institute of Taxation, 2016. Disponível em: <http://www.tax.org.uk/policy-
technical/submissions/strengthening-tax-avoidance-disclosure-regimes-indirect-taxes-and>. Acesso em: 24 
set. 2016). 
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 Em conclusão, somente é necessária a divulgação de esquemas elisivos envolvendo 

o imposto sobre o valor agregado (“VADR”) quando: (1) tratar-se de contribuinte de 

imposto sobre o valor agregado registrado no Reino Unido; (2) que tenha praticado um 

esquema listado pelo fisco ou que contenha características específicas pré-determinadas; e 

(3) que exceda um valor de faturamento mínimo. A não divulgação é passível de 

penalidade que varia a depender se o esquema se encontra listado ou possui características 

elisivas. 

 Enfim, o fisco britânico tem constantemente tentado aperfeiçoar os regimes de 

divulgação de esquemas elisivos. As propostas mais recentes parecem aproximar o VADR 

do DOTAS, na medida em que obrigam os promotores a divulgar os esquemas e fornecer 

número de referência para os usuários. Essa proposta é alvo de críticas, pois que a elisão 

relativa ao IVA, supostamente, seria baixa e a proposta implicaria dificuldades práticas.  

Em paralelo, discute-se uma proposta para obrigar os grandes contribuintes a divulgar suas 

estratégias tributárias, que será examinada a seguir. 

 

3.2.3. A proposta de divulgação das estratégias tributárias pelos 

grandes contribuintes  

 

A divulgação de informações tributárias pelos contribuintes no Reino Unido pode 

assumir uma nova feição. Recentemente, as autoridades fiscais inglesas (“High Majesty 

Revenue and Customs” ou simplesmente “HMRC”) divulgaram um documento contendo 

propostas para o aperfeiçoamento do cumprimento das obrigações tributárias pelos grandes 

contribuintes295. 

 Uma das propostas apresentadas é uma alteração legislativa para que os grandes 

contribuintes publiquem as suas estratégias tributárias296. Essa estratégia deve levar em 

consideração: (1) a atitude do contribuinte em relação aos riscos tributários; (2) sua 

                                                 
295 REINO UNIDO. HMRC. Improving Large Business Tax Compliance: Consultation document. HM 
Revenue and Customs, 2015, p. 11. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447313/Improving_Large_ 
Business_Tax_Compliance.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2016. 
296 As outras propostas são: (1) um código de conduta sobre a tributação dos grandes contribuintes, que seria 
de adesão voluntária: este código corresponderia a uma espécie de iniciativa de cooperação para o 
cumprimento de obrigações tributárias já analisadas oportunamente no item 2.2.4 deste trabalho; e (2) um 
regime de medidas especiais para combater práticas de planejamento tributário agressivo adotadas por alguns 
grandes contribuintes: que sujeita o contribuinte à aplicação de penalidades caso não altere seu 
comportamento.  
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disposição para planejamentos tributários; e (3) sua abordagem sobre seu relacionamento 

com o fisco. 

 De acordo com as propostas, a estratégia tributária do contribuinte deverá ser 

publicada, anualmente, fazendo-se referência ao período a que ela corresponde. Os 

contribuintes deverão indicar em qual veículo essas informações foram publicadas (por 

exemplo, se no sítio da empresa, na internet, ou nas suas demonstrações financeiras). 

 Caso a empresa não cumpra a legislação, deixando de publicar sua estratégia 

tributária, o fisco considera a possibilidade de aplicar uma sanção. O tipo de sanção a ser 

imposta ainda não foi definido. Ademais, a ausência de publicação dessas informações será 

levada em consideração para a definição da análise de risco e eventual fiscalização297.   

 A ideia de publicação da estratégia tributária dos grandes contribuintes difere 

consideravelmente da divulgação de esquemas de elisão fiscal (“Disclosure of Tax 

Avoidance Schemes”) já existente no sistema britânico. As informações acerca da 

estratégia tributária do contribuinte destinam-se não somente ao fisco, mas ao público em 

geral. 

 A proposta sugere que a decisão sobre as estratégias tributárias dos contribuintes 

não mais seria tomada no âmbito do departamento tributário, passando a ser efetuada no 

nível da diretoria (ou mesmo da presidência) de uma empresa. Um diretor passaria a ser 

responsável pela subscrição do documento com as informações sobre as estratégias 

tributárias da companhia. 

  A alteração sugerida de que a decisão seja levada à aprovação da diretoria teria por 

objetivo levar a discussão sobre as estratégias tributárias ao nível mais elevado de 

governança dentro da empresa. A expectativa é de que, com isso, os diretores (ou o 

presidente) tenderiam a adotar uma postura mais cautelosa e conservadora, a fim de evitar 

riscos para a reputação de suas empresas. 

Jonh Vella e Judith Freedman fazem uma série de críticas e ressalvas à proposta de 

publicação das estratégias tributárias dos grandes contribuintes. Acreditam que o fato de a 

estratégia tributária ser levada para discussão da diretoria não implicará, per se, alteração 

                                                 
297 REINO UNIDO. HMRC. Improving Large Business Tax Compliance: Consultation document. HM 
Revenue and Customs, 2015, p. 15. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447313/Improving_Large_ 
Business_Tax_Compliance.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2016. 
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de postura das empresas quanto à agressividade de suas estruturas tributárias. O resultado 

dependerá do perfil da empresa em questão, de seus diretores e respectivos investidores298. 

Ademais, alertam para a possibilidade de as estratégias tributárias das empresas 

serem redigidas com expressões vagas (e.g. “não nos utilizamos de estruturas artificiais ou 

despidas de realidade comercial”). A divulgação de estratégias contendo expressões 

abertas não implicará qualquer mudança de atitude dos grandes contribuintes em relação 

aos planejamentos tributários299. 

Por fim, John Vella e Judith Freedman questionam se a divulgação da estratégia 

tributária não poderia ensejar um acréscimo de custos para as empresas, na medida em que 

essas tenderiam a contratar pessoas especializadas para lidar com esse tipo de informação. 

Nesse sentido, concluem que o resultado mais provável dessa iniciativa não seria o 

esperado aumento da arrecadação, mas sim o acréscimo de trabalho para consultores e 

relações públicas300.   

Enfim, a divulgação das estratégias tributárias pelos grandes contribuintes insere-se 

no âmbito das propostas para o aperfeiçoamento do cumprimento das obrigações 

tributárias pelos grandes contribuintes. A despeito do prazo para comentários já ter se 

encerrado há mais de um ano, as autoridades tributárias ainda não implementaram essa 

proposta. Isso não significa, todavia, que não irão fazê-lo. Outras propostas objeto de 

consulta apresentadas pelo fisco britânico demoraram bastante tempo para ser 

implementadas. 

Em conclusão, as autoridades tributárias britânicas apresentaram uma proposta para 

obrigar os grandes contribuintes a divulgar, para o público em geral, suas estratégias 

tributárias. Apesar de ter como intuito estimular uma conduta mais conservadora das 

empresas em relação a seus planejamentos tributários, essa proposta pode não ter efeito na 

postura das empresas e ainda aumentar o seu custo de conformidade. 

                                                 
298 VELLA, John; FREEDMAN, Judith. Response to Consultation Document “Improving Large Business 
Tax Compliance”. In: Policy Paper Series. Oxford University Centre for Business Taxation, 2015, p. 04. 
Disponível em: <http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications 
/Policy_Papers /response-to-hmrc-consultation-a.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2016. 
299 VELLA, John; FREEDMAN, Judith. Response to Consultation Document “Improving Large Business 
Tax Compliance”. In: Policy Paper Series. Oxford University Centre for Business Taxation, 2015, p. 05. 
Disponível em: <http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications 
/Policy_Papers /response-to-hmrc-consultation-a.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2016. 
300 VELLA, John; FREEDMAN, Judith. Response to Consultation Document “Improving Large Business 
Tax Compliance”. In: Policy Paper Series. Oxford University Centre for Business Taxation, 2015, p. 06. 
Disponível em: <http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications 
/Policy_Papers /response-to-hmrc-consultation-a.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2016.  
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3.3. A declaração de planeamento fiscal portuguesa 

 

Seguindo o exemplo de outros países, o art. 98 da Lei nº 53-A/2006 portuguesa 

(Orçamento do Estado para 2007) autorizou o Governo a estabelecer medidas de caráter 

preventivo para combater a evasão e o planejamento fiscal agressivo. Em particular, em 

relação ao dever de informação às autoridades tributárias de práticas que tivessem como o 

principal (ou um dos principais) objetivos a obtenção de vantagens fiscais301. 

Esse dispositivo foi posteriormente regulamentado pelo Decreto-lei nº 29/2008. Em 

linhas gerais, a obrigação de divulgação de planejamentos tributários nasce quando 

preenchidas quatro condições: (1) tratar-se de esquemas ou ações de planejamento fiscal; 

(2) que impliquem vantagens fiscais; (3) em relação aos tributos especificados em lei; e (4) 

nas situações especificamente determinadas pela legislação.  

A legislação estabelece que os esquemas (e.g. os planos, projetos, propostas ou 

instruções) ou ações (e.g. contratos, negócios, promessas, compromissos, operações ou 

atos jurídicos) decorrentes de planejamento tributário, que possuam as características 

constantes dos arts. 3º e 4º do Decreto-lei nº 29/2008, devem ser comunicados, informados 

ou esclarecidos às autoridades tributárias portuguesas.  

A obrigatoriedade de comunicação restringe-se ao planejamento tributário cujo 

propósito exclusivo ou predominante seja obter “vantagem fiscal”. Entende-se como 

vantagem fiscal, para fins do dever de comunicação: “a redução, eliminação ou diferimento 

temporal de imposto ou a obtenção de benefício fiscal, que não se alcançaria, no todo ou 

em parte, sem a utilização do esquema de planeamento fiscal” 302.  

Ana Paula Dourado ressalta que a definição de vantagem fiscal pela legislação 

portuguesa parece abranger situações de abuso e de evasão. Critica o fato de não haver 

qualquer referência aos esquemas artificiais, não sendo possível saber se encontram-se 

                                                 
301 Relata-se que o sistema português de comunicação de planejamentos fiscais teria se inspirado em sistemas 
similares então existentes no Canadá, Grã-Bretanha e EUA. Sua justificativa seria auxiliar no combate à 
evasão e elisão segundo as melhores práticas internacionais. (DOURADO, Ana Paula. Direito Fiscal: 
Lições. Coimbra:Almedina, 2016, p. 288). 
302 Art. 3º do Decreto-lei nº 29/2008. O Decreto-lei em referência pode ser obtido no sítio eletrônico do 
Diário da República. Disponível em: <https://dre.tretas.org/dre/229553/>. Acesso em: 15 set. 2016.  
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abrangidos pelo Decreto-lei ou não. Além disso, destaca que as situações enumeradas 

sugerem risco de elisão ou evasão, mas não sua efetiva existência303. 

Devem ser comunicados os esquemas e atuações que impliquem vantagem fiscal 

relacionada a tributos específicos. Foram eleitos os principais impostos geridos pela 

Direção Geral de Impostos: imposto sobre os rendimentos das pessoas singulares e das 

pessoas coletivas, imposto sobre o valor agregado, imposto municipal sobre imóveis, 

imposto sobre transações onerosas de imóveis e imposto sobre o selo304. 

O art. 4º do Decreto-lei nº 29/2008 definiu as situações que devem ser informadas: 

(1) esquemas ou ações de planejamento fiscal que envolvam: (a) a participação de entidade 

sujeita a regime fiscal privilegiado; (b) a participação de entidade total ou parcialmente 

isenta; (c) operações financeiras ou sobre seguros suscetíveis de determinar a 

requalificação do rendimento ou alteração do beneficiário; e (d) a utilização de prejuízos 

fiscais; ou (2) esquemas de planejamento fiscal propostos com cláusula de exclusão ou de 

limitação da responsabilidade de seu promotor. 

Para fins de aplicação do dispositivo, considera-se sujeita à regime fiscal 

privilegiado a entidade: (a) cujo território de residência conste de lista aprovada por 

portaria do Ministro de Finanças; ou (b) que não seja tributada em imposto sobre o 

rendimento idêntico ou análogo ao IRPS ou ao IRPC305; ou (c) quando o imposto 

efetivamente pago seja igual ou inferior a 60 % do imposto que seria devido se a entidade 

fosse residente em território português. 

 A responsabilidade pela comunicação do planejamento tributário às autoridades 

tributárias, em regra, recai sobre os “promotores”. Considera-se como promotor qualquer 

entidade que preste serviços de apoio, assessoria, aconselhamento e consultoria em matéria 

tributária (e.g. instituições de crédito, instituições financeiras, revisores oficiais de contas, 

técnicos oficiais de contas, advogados e respectivas sociedades).  

O regime português foca nos intermediários dos referidos esquemas. O promotor 

deverá efetuar tal comunicação sempre que tiver participado ou colaborado na respectiva 
                                                 
303 DOURADO, Ana Paula. Direito Fiscal: Lições. Coimbra: Almedina, 2016, p. 290. 
304 SANTOS, António Carlos dos. Planeamento fiscal, evasão fiscal, elisão fiscal: o fiscalista no seu labirinto. 
In: Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. v. 30, n. 2, 2010, p. 256. 
305 Respectivamente, Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares e Imposto sobre os Rendimentos 
das Pessoas Coletivas. Note que a legislação portuguesa utiliza comumente a abreviação IRS e IRC para 
esses tributos. No entanto, optou-se pela abreviação diferenciada para não se confundir com as mesmas 
abreviações utilizadas para identificar a código tributário norte-americano (IRC) e o fisco federal dos Estados 
Unidos (IRS). Para uma lista das abreviações utilizadas, conferir “Abreviaturas e Siglas” no início do 
trabalho. 
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concepção ou proposta, ou ainda quando tiver acompanhado sua preparação, adoção ou 

implementação306. O regime se destina a obter informações sobre os esquemas de modo 

abstrato. As informações não se destinam à identificação de seus usuários307.  

Em algumas situações, porém, será o próprio usuário do esquema que deverá 

divulgá-lo, a saber: (1) quando o planejamento não tiver sido objeto de proposta ou 

acompanhamento por um promotor (e.g. tiver sido planejado internamente); ou (2) quando 

o promotor não for residente ou não estiver estabelecido em território português308. A 

obrigação de divulgação pelo usuário aplica-se somente a pessoas coletivas, entidades sem 

personalidade jurídica e pessoas físicas, essas últimas em hipóteses específicas309.  

O promotor deve comunicar às autoridades fiscais portuguesas os esquemas e 

atuações de planejamento tributário propostos a clientes e interessados dentro de vinte dias, 

contados a partir do final do mês em que o planejamento tenha sido proposto; se não for o 

proponente, esse prazo conta-se a partir de quando tenha passado a acompanhá-lo. Nas 

situações em que é o usuário que deve informar, a comunicação deve ocorrer até o final do 

mês seguinte ao de sua efetiva adoção310. 

A comunicação do planejamento tributário deve ocorrer por meio da declaração de 

planeamento fiscal, aprovada pela Portaria nº 364-A/2008. Devem constar dessa 

declaração a descrição pormenorizada do esquema ou atuação (e.g. tipo negocial, estrutura 

societária e transações) e da vantagem fiscal pretendida. Também deve constar dessa 

declaração a identificação do promotor e o fundamento legal em que se baseia a vantagem 

fiscal pretendida. Em princípio, não é necessária a identificação dos clientes/usuários, 

exceção feita às hipóteses em que competir a ele efetuar a comunicação. 

Tais informações servem a dois propósitos principais: (1) permitir que as autoridades 

fiscais proponham medidas legislativas e regulamentares para combater a utilização de 

determinado esquema de planejamento fiscal (e.g. a propositura de normas antielisivas 

                                                 
306 Art. 5º do Decreto-lei nº 29/2008. Disponível em: <https://dre.tretas.org/dre/229553/>. Acesso em: 15 set. 
2016. 
307 Exposição de motivos que antecede o texto do Decreto-lei nº 29/2008. Disponível em: 
<https://dre.tretas.org/dre/229553/>. Acesso em: 15 set. 2016. 
308 CUNHA, Francisco; ROMAO, Filipe. New Analysis: Portuguese Disclosure Regime. In: Tax Analysts, 
outubro 2007, p. 2.   
309 Essas hipóteses são as do art. 4º, 1, “a” e “b”, que correspondem aos esquemas e atuações de planejamento 
tributário que envolvam: (1) a participação de entidade sujeita a um regime fiscal privilegiado; e (2) a 
participação em entidade total ou parcialmente isenta.   
310 OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 50-51.  
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específicas); e (2) gestão de riscos: direcionando as ações de fiscalização para os 

planejamentos com maior utilização ou relevância311. 

Prestadas as informações, o Diretor Geral de Impostos poderá, eventualmente, 

solicitar esclarecimentos em relação a certos elementos ou aspectos da descrição do 

planejamento tributário, bem como requerer ao seu promotor que indique a quantidade de 

vezes que o esquema foi proposto e/ou adotado e o número de clientes abrangidos por 

determinado planejamento. Os esclarecimentos devem ser fornecidos dentro de trinta dias, 

sob pena de aplicação da penalidade prevista na legislação (€ 1.000 a € 50.000 para as 

pessoas jurídicas (coletivas) e € 500 a € 25.000 para as pessoas físicas (singulares)) 312.  

A penalidade pelo descumprimento da obrigação de comunicação, ou comunicação 

fora do prazo, de determinado esquema ou atuação de planejamento tributário às 

autoridades fiscais varia em função do responsável pelo seu fornecimento (se o promotor 

ou o usuário) e do tipo de pessoa sobre as quais as informações se referem (se pessoa 

jurídica ou pessoa física).  

Competindo o dever de comunicação ao promotor, a pena aplicável é de € 5.000 a € 

100.000, quando a informação se referir a pessoas jurídicas; e € 1.000 a € 50.000, quando a 

informação se referir a pessoas físicas. Tratando-se de comunicação de responsabilidade do 

usuário, a penalidade é consideravelmente menor (€ 500 a € 80.000 para as pessoas 

jurídicas; e € 250 a € 40.000 para as pessoas físicas).  

 A legislação estabelece, ainda, que as autoridades tributárias devem: (a) organizar 

uma base de dados em âmbito nacional com informações sobre esquemas de planejamentos 

tributários para auxiliar os serviços responsáveis pela fiscalização; e (b) divulgar, pela 

internet, seu entendimento sobre se determinado planejamento fiscal que lhe foi 

apresentado em termos genéricos é considerado abusivo313.  

                                                 
311 Esses objetivos encontram-se enunciados no art. 13 do Decreto-lei nº 29/2008, entre as competências do 
diretor geral de impostos: “[...] 2 - O director-geral dos Impostos determina o estudo, concepção e proposta 
de medidas legislativas e regulamentares sempre que o julgue necessário em face do tipo, natureza, relevo e 
utilização do esquema de planeamento fiscal; e 3 – O diretor-geral determina a inclusão na proposta de plano 
nacional de atividades da inspecção tributária de acções de inspecção dirigidas aos esquemas de planeamento 
fiscal que apresentem maior utilização ou relevância, podendo ainda decidir, em atenção às características 
desses esquemas, a realização de acções específicas de inspecção tributária”. Disponível em: 
<https://dre.tretas.org/dre/229553/>. Acesso em: 15 set. 2016. 
312 Art. 9º do Decreto-lei nº 29/2008. Disponível em: <https://dre.tretas.org/dre/229553/>. Acesso em: 15 set. 
2016. 
313 Art. 14 e 15 do Decreto-lei nº 29/2008. Disponível em: <https://dre.tretas.org/dre/229553/>. Acesso em: 
15 set. 2016. 
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Até o momento, a Direção Geral de Impostos portuguesa manifestou-se em relação à 

treze esquemas e ações de planejamento tributário considerados abusivos: (1) utilização de 

sociedade gestora de participação social como veículo para integração de ativos no 

patrimônio de sociedade residente em território português; (2) criação artificial de menos-

valias na apuração dos resultados na partilha de uma sociedade; (3) eliminação da dupla 

tributação mediante a interposição de uma sociedade residente em Estado membro da 

União Europeia; (4) criação de estrutura de financiamento intragrupo recorrendo a veículos 

constituídos para esse fim; (5) prestação de garantias através de sucursal financeira 

constituída na ZFM; (6) aproveitamento dos benefícios da Diretiva 2003/49/CE em matéria 

de retenção na fonte sobre royalties; (7) venda de bens seguida da celebração de contrato 

de locação com o vendedor; (8) operação de aumento de capital de uma sociedade 

residente realizada previamente à alienação de partes sociais para reduzir a tributação das 

mais-valias; (9) cessão de ramo de atividade para aproveitar a compensação de prejuízos 

fiscais; (10) aproveitamento abusivo de convenção para evitar a dupla tributação; (11) 

encargos de financiamento de uma operação de aquisição das partes de capital de uma 

sociedade suportados pela entidade adquirida; (12) operação de titularização de créditos 

futuros; e (13) utilização abusiva da figura da doação314.  

As manifestações da Direção Geral de Impostos em relação aos esquemas e ações de 

planejamento tributário considerados abusivos parecem manter uma padronização: contém 

o tipo de esquema, o ano da sua comunicação às autoridades tributárias, uma descrição 

sintética do funcionamento do esquema, as entidades envolvidas, os tributos a que se 

referem, bem como a base legal para eventual autuação fiscal.  

A divulgação na internet dos planejamentos tributários considerados abusivos pelas 

autoridades fiscais portuguesas assegura transparência em relação ao tratamento tributário 

desses esquemas e ações. Essa divulgação permite aos contribuintes identificar 

previamente tais e quais esquemas e ações ofertados no mercado são passíveis de serem 

desconsiderados pelo fisco quando de eventual fiscalização315. 

Em síntese, o regime português estabelece algumas condições para que surja a 

obrigação de divulgação de informações sobre planejamentos tributários (e.g. esquemas ou 

                                                 
314 PORTUGAL. Direção Geral dos Impostos. Portal de Finanças Públicas. Divulgação ao abrigo do artigo 
15º do Decreto-lei nº 29/2008, de 25 de fevereiro. Disponível em: 
<http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BC481FC3-FD05-4960-BB58-D7D2D96790DC/0/Divul 
gacaoDL_2908PFA.pdf>. Acesso em: 22 out. 2016. 
315 SANTOS, António Carlos dos. Planeamento fiscal, evasão fiscal, elisão fiscal: o fiscalista no seu labirinto. 
In: Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. v. 30, n. 2, 2010, p. 261. 
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ações; vantagem tributária; tributos específicos; e situações determinadas). As situações 

previstas na lei variam: vão desde a participação em entidades em regimes privilegiados 

até operações para reclassificação do rendimento.  

Em geral, a obrigação de divulgação recai sobre os promotores. O descumprimento é 

punido com penalidade que varia conforme a pessoa obrigada a divulgar e aquela sobre as 

quais as informações se referem. A legislação estabelece, ainda, que as autoridades fiscais 

devem organizar uma base de dados com informações sobre os esquemas apresentados e 

divulgar pela internet seu entendimento sobre os esquemas considerados abusivos.  

 

3.4. O regime mexicano de divulgação de informações sobre operações 

relevantes 

 

Embora o México seja um país em desenvolvimento, integra a OCDE desde 1994. 

Coincidentemente ou não, tão logo proposto o Plano da Ação em relação ao Projeto BEPS 

da OCDE/G20, o México prontamente introduziu alterações em sua legislação tributária. 

Uma dessas mudanças diz respeito, justamente, à divulgação de informações sobre 

operações consideradas relevantes.  

Não resta claro se a apresentação de informações sobre operações relevantes 

relaciona-se diretamente com a divulgação de planejamentos tributários agressivos, objeto 

da Ação 12 do Projeto BEPS. Embora o regime mexicano já estivesse em vigor quando das 

discussões envolvendo essa ação, ele não foi levado em consideração no relatório final316. 

Seja como for, o regime mexicano merece, no mínimo, uma análise mais detalhada.   

O novo regime mexicano de divulgação de informações sobre operações relevantes 

tem fundamento no art. 31-A do Código Fiscal de la Federación (“CFF”)317. Introduzido 

                                                 
316 Sobre as recomendações contidas no relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20, conferir 
item 2.5 deste trabalho. 
317 “Artículo 31-A. Los contribuyentes deberán presentar la información de las operaciones que se señalen en 
la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguientes a aquél en 
que se celebraron.  
Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o con errores, tendrán um plazo de 
treinta días contado a partir de la notificación de la autoridade, para completar o corregir la información 
presentada.  
Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada en el presente artículo, cuando los contribuyentes, 
una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede, no hayan presentado la información 
conducente o ésta se presente com errores. (MEXICO. Código Fiscal de la Federación, última reforma 
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em 2014, esse dispositivo obriga os contribuintes a divulgar as operações previamente 

indicadas pelas autoridades fiscais mexicanas, o que incluiria informações sobre 

“operações relevantes”. Esse novo regime se aplica tanto às pessoas físicas quanto às 

pessoas jurídicas. 

As operações relevantes passíveis de divulgação encontram-se em uma lista 

disponibilizada pela administração tributária mexicana, que conta com trinta e seis 

operações. As operações listadas podem ser divididas em cinco categorias: (1) operações 

financeiras; (2) operações com partes relacionadas; (3) mudanças na estrutura de capital ou 

residência fiscal; (4) reestruturações e reorganizações; e (5) outras operações relevantes318.  

As operações financeiras abrangem um total de nove operações. Incluem-se nesse 

grupo: (1a) operações financeiras compostas ou estruturadas; (1b) operações financeiras 

com finalidade de cobertura cambial; (1c) operações financeiras onde o principal, juros e 

acessórios decorrem da segregação de um título de crédito; (1d) término antecipado de 

operações financeiras; e (1e) operações financeiras onde não exista o exercício de opção.  

As operações com partes relacionadas sujeitas à divulgação são aquelas sujeitas às 

regras de preços de transferência. São incluídas cinco operações, entre as quais: (2a) 

ajustes de preços de transferência superiores a 20% em relação a exercícios anteriores; (2b) 

ajustes que modifiquem em mais de $5.000.000 pesos o valor original de uma transação; e 

(2c) determinadas despesas de royalties. 

A categoria mudanças na estrutura de capital ou residência fiscal envolve 

alterações de capital ou mudanças na residência fiscal do contribuinte. Essa categoria 

compreende seis operações, entre elas: (3a) a alteração de sócios e acionistas de maneira 

direta ou indireta; (3b) a venda de ações; (3c) a alteração de residência fiscal do exterior 

para o México; e (3d) situações em que o contribuinte possua dupla residência tributária.   

As reestruturações e reorganizações compreendem três operações, incluindo: (4a) 

a reestruturação ou reorganização em razão de alienação de ações; (4b) as que resultem na 

centralização e descentralização de determinadas funções do grupo econômico como 

compras, logística, folha de pagamentos, contas a pagar ou a receber; e (4c) as que 

                                                                                                                                                    
DOF 17-06-2016. Disponível em: <www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_170616.pdf>. Acesso em 31 
out. 2016).  
318 CUELLAR, David; REYES, Manuel. Mexico: Relevant transactions should be reported to the Mexican 
tax authorities. In: International Tax Review. 27 jan. 2016. Disponível em: 
<www.internationaltaxreview.com/Article/3421907/Mexico-Relevat-transactions-should-be-reported-to-the-
Mexican-tax-authorities.html>. Acesso em: 01 nov. 2016.  
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resultam na alteração do modelo de negócios a partir do qual se passe ou se deixe de 

realizar a distribuição ou comercialização de bens adquiridos de residentes no exterior. 

Por fim, enquadram-se como outras operações relevantes cinco tipos de operações: 

(5a) alienação de bens intangíveis; (5b) alienação de um bem conservando algum tipo de 

direito sobre o referido bem; (5c) alienação de ativos financeiros; (5d) aporte de ativos 

financeiros em fideicomisso com direito de readquirir referidos ativos; e (5e) alienação de 

ativos em razão de fusão ou cisão.   

A administração fiscal mexicana (“Servicio de Administración Tributária” ou 

simplesmente “SAT”) disponibilizou instruções sobre a definição de várias das operações 

relevantes passíveis de divulgação. Também publicou um manual do usuário e um 

documento contendo perguntas e respostas para esclarecer aos contribuintes quais 

operações devem ser divulgadas, bem assim como operacionalizar o sistema em que essas 

informações devem ser fornecidas319. 

De acordo com as instruções, o regime mexicano de divulgação de informações 

sobre operações relevantes não se aplica aos contribuintes que realizarem operações que se 

enquadrem na lista de operações relevantes, quando o total dessas operações em 

determinado exercício for inferior a MXN 60 milhões de pesos320. Essa isenção, entretanto, 

não se aplica às instituições financeiras, tal como definidas pela legislação mexicana321.   

Essas informações devem ser fornecidas em um formulário eletrônico (formato 76) 

preenchido e enviado por meio do portal da administração tributária mexicana. Caso uma 

operação seja realizada mais de uma vez, deve-se enviar um arquivo para cada operação322. 

A lei dispôs que essas informações devem ser fornecidas em até trinta dias da data em que 

forem praticadas.  

                                                 
319 Esses e outros documentos que tratam das informações sobre operações relevantes encontram-se 
disponíveis em: MEXICO. Servicio de Administración Tributária. (1) Instructivo Forma Oficial 76 
“Información de operaciones relevantes”; (2) Manual de Usuario Forma Oficial 76 “Información de 
operaciones relevantes”; e (3) Preguntas frecuentes: forma oficial 76. Disponíveis em: 
<www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/formato_76.aspx>. Acesso em: 31 out. 2016.  
320 Equivalentes a, aproximadamente, R$ 10 milhões, conforme cotação do Banco Central do Brasil em 04 
nov. 2016. A cotação oficial do Banco Central do Brasil para essa data era de: 1 Peso/Mexico/MXN (741) = 
0,1698 Real/Brasil/BRL (790). Disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp>. 
Acesso em: 4 nov. 2016.  
321 MÉXICO. Servicio de Administración Tributária. Instructivo Forma Oficial 76 “Información de 
operaciones relevantes”, p. 2. Disponível em: 
<www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Documents/Instructivo_forma76.pdf>. Acesso em: 31 out. 2016. 
322 Conforme Anexo 1-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014, 169/CFF Información de operaciones a que se refiere el artículo 31-A del CFF. Disponível em: 
<http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_fiscal_2014.aspx>
. Acesso em: 31 out. 2016. 
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Em linhas gerais, o formulário a ser apresentado pelos contribuintes em 

cumprimento a essa obrigação deve conter as seguintes informações: a data em que a 

operação ocorreu; se ocorreu entre partes relacionadas ou não; se as operações foram 

praticadas entre partes nacionais ou envolveu contribuintes estrangeiros; e se a operação 

resultou em obrigação tributária ou em um benefício tributário323. 

O descumprimento da obrigação de apresentar informações sobre operações 

relevantes no prazo estabelecido na legislação, sua apresentação incompleta, ou ainda com 

erros, implica multa que varia de MXN 1.240 a MXN 30.850 (art. 81 c/c 82 do CFF). A 

penalidade é aplicada em função do tipo de informação que deixou de ser fornecida pelo 

contribuinte às autoridades fiscais324. 

O regime mexicano é recente, sendo ainda cedo para concluir se a iniciativa 

auxiliou na gestão de risco das fiscalizações, bem como se as informações fornecidas 

foram utilizadas para propor mudanças legislativas. Entretanto, esse regime apresenta uma 

importante vantagem: identifica claramente tais e quais operações devem ser divulgadas às 

autoridades fiscais. 

Considerando as peculiaridades do regime mexicano, suspeita-se que ele não tenha 

sido incluído entre os parâmetros objeto de análise na elaboração do relatório final da Ação 

12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 em razão de não ter sido considerado um regime de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários propriamente dito, ainda que se 

reconheça não existir um modelo único de regime.  

Esse regime possui características de um regime híbrido: entre um regime de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários e uma espécie de declaração acessória 

adicional325. Isso porque, ainda que a informação deva ser fornecida tão logo praticada a 

operação relevante (e não com a declaração do tributo) como ocorre, normalmente, com a 

declaração adicional, a obrigação recai exclusivamente sobre os próprios contribuintes.  

Enfim, não obstante as peculiaridades do regime mexicano de divulgação de 

informações sobre operações relevantes acima analisadas, em evento recente realizado na 

                                                 
323 GÓMES, Gustavo et al. Mexico’s Form 76: Informative return for relevant transactions. In: International 
Tax Review, 13 out. 2016. Disponível em: <www.internationaltaxreview.com/Article/3497484/Mexicos-
Form-76-Informative-return-for-relevant-transactions.html>. Acesso em: 31 out. 2016. 
324 Para uma análise detalhada do valor das penalidades aplicáveis e cada uma das situações que lhes dá 
ensejo, conferir: arts. 81 e 82 do Código Fiscal de la Federación mexicana. Disponível em: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_170616.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2016.   
325 Sobre a declaração acessória como mecanismo de identificação de planejamentos tributários agressivos 
pelas autoridades tributárias, conferir item 2.2.3 deste trabalho. 
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FIESP, a Receita Federal do Brasil relacionou o México como um dos países que já 

haveria implementado o regime de divulgação obrigatória de planejamentos tributários326. 

Em síntese, embora não levado em consideração na Ação 12, o regime mexicano de 

divulgação de informações sobre operações relevantes possui algumas semelhanças com os 

regimes de divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Esse regime impõe que as 

pessoas físicas ou jurídicas que realizem qualquer uma das operações indicadas pela 

administração fiscal apresentem uma série de informações. O descumprimento da 

obrigação implica multa que varia em função das informações omitidas. 

 

3.5. A tentativa frustrada de se introduzir uma declaração de otimização 

fiscal na França 

 

A relevância de os contribuintes e/ou intermediários apresentarem previamente seus 

esquemas de otimização fiscal às autoridades não passou despercebida pelos franceses. 

Diversas tentativas foram efetuadas para introduzir uma declaração nesse sentido. Essas 

tentativas podem ser divididas em três iniciativas distintas: (1) as sugestões de adoção da 

declaração prévia de otimização fiscal; (2) o projeto de Lei de Finanças de 2014; e (3) 

outras propostas legislativas subsequentes que não chegaram a se concretizar. Essas 

iniciativas serão analisadas, em separado, a seguir. 

 

3.5.1. As sugestões de adoção da declaração prévia de otimização fiscal 

 

A possibilidade de se impor a divulgação prévia de esquemas de otimização fiscal 

não ocorreu do dia para a noite. A experiência de outros países, tais como os Estados 

Unidos e o Reino Unido, bem assim os relatórios da OCDE sobre o papel dos 

intermediários e a relação aprimorada, já havia sido digna de nota em algumas 

oportunidades. Uma delas foi um relatório apresentado ao Senado francês, em 2012327. 

                                                 
326 Conforme apresentação realizada na FIESP durante seminário sobre a erosão da base tributável. (FIESP. 
Seminário sobre o BEPS – “Base Erosion and Profit Shifting”. 09 de novembro de 2016. Disponível em: 
<http://www.fiesp.com.br/agenda/seminario-sobre-o-beps-base-erosion-and-profit-shifting-2/>. Acesso em: 
20 dez. 2016). 
327  FRANÇA. Sénat. Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs 
hors de France et ses incidences fiscales. In: Rapport nº 673. Sénat 2011-2012.  Rapport remis à Monsieur le 



 

125

 A ideia, entretanto, não foi adiante. Pelo menos, não de imediato. De acordo com a 

diretora do órgão responsável pela fiscalização dos contribuintes individuais mais 

importantes – a “Direction National des Vérifications des Situations Fiscales”328 –, isso 

teria ocorrido em razão da enorme quantidade de informações que precisariam ser 

gerenciadas pela administração tributária francesa329. 

 Essa ideia voltou a ser considerada no ano seguinte, tendo ganhado força a partir 

de um relatório apresentado ao Senado (“Renforcer la lutte contre l’évasion des capitaux: 

mieux connaître pour mieux combattre”) no ano de 2013330. Esse relatório, cujo propósito 

era compreender os riscos das movimentações financeiras e reforçar a luta contra a evasão, 

sugeriu expressamente a instituição de uma obrigação de declaração prévia dos esquemas 

de otimização fiscal, a exemplo do que já havia em outros países. 

A proposta baseou-se na constatação de que o conhecimento e a compreensão dos 

planejamentos tributários utilizados para reduzir a carga tributária de alguns contribuintes 

era um ponto crucial na luta contra a evasão fiscal331. Sobretudo, porque seria 

extremamente difícil desmantelar os esquemas normalmente utilizados pelas grandes 

empresas sem possuir informações relevantes sobre as principais montagens – 

normalmente oferecidas por intermediários (e.g. escritórios de advocacia, consultorias, 

bancos de investimento). 

                                                                                                                                                    
Président du Sénat le 17 juillet 2012, p. 389-391. Disponível em: <http://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-
673-11.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2016. 
328 A Administração tributária francesa (DGFIP) é composta por órgãos especializados, tais como a 
“Direction des Grandes Entreprises” (DGE): responsável pela gestão da tributação das grandes empresas, 
assim consideradas aquelas com faturamento superior a € 400 milhões; a “Direction des Vérifications 
Nationales et Internationales” (DVNI): responsável pelas grandes empresas; a “Direction Nationale des 
Enquêtes Fiscales” (DNEF): responsável por detectar fraudes fiscais; e a “Direction Nationale de 
Vérifications des Situations Fiscales” (DNVSF): responsável pela fiscalização dos contribuintes pessoas 
físicas considerados mais importantes. (COZIAN, Maurice; DEBOISSY, Florence. Précis de Fiscalité des 
Entreprises. 34. éd. Paris: Lexis Nexis / Litec, 2010-2011, p. 16).  
329  Conforme relatado pela Diretora nacional da DNVSF, sra. Maité Gatet, em oitiva da Comissão do Senado 
que efetou o relatório sobre como reforçar a luta contra a evasão de capitais. (FRANÇA. Sénat. Renforcer la 
lute contre l’évasion des capitaux: Mieux connaître pour mieux combattre. In: Rapport nº 87: Rôle des 
banques et acteurs financiers dans l’évasion des ressources financières. Sénat 2013-2014.  Rapport remis 
à Monsieur le Président du Sénat le 17 octobre 2013, p. 249. Disponível em: <http://www.senat.fr/rap/r13-
087-1/r13-087-11.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016). 
330 FRANÇA. Sénat. Renforcer la lute contre l’évasion des capitaux: Mieux connaître pour mieux combattre. 
In: Rapport nº 87: Rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion des ressources financières. 
Sénat 2013-2014.  Rapport remis à Monsieur le Président du Sénat le 17 octobre 2013. Disponível em: 
<http://www.senat.fr/rap/r13-087-1/r13-087-11.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016. 
331 A bem da verdade, essa declaração seria importante para combater a elisão e o planejamento tributário 
abusivo e/ou agressivo. Sobre a diferença conceitual entre evasão fiscal, elisão fiscal, planejamento tributário 
abusivo e a figura do planejamento tributário agressivo, conferir item 2.1 deste trabalho. 
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Verificou-se, ainda, que o conhecimento das estruturas de planejamento tributário 

pela administração fiscal traria uma série de vantagens: (a) redução do tempo para a 

identificação e conhecimento das estruturas; (b) gestão de risco e fiscalizações pontuais; 

(c) resposta legislativa – se for o caso – mais rápida e eficaz; e (d) redução do período de 

comercialização das estruturas. Em contrapartida, ofereceria uma maior segurança jurídica 

em relação aos atos praticados e a garantia de uma concorrência justa332. 

O relatório destacou o que talvez fosse um dos principais desafios para a 

implementação da declaração prévia de esquemas de otimização fiscal naquele país: a 

ausência de definição jurídica acerca do que vem a ser um “esquema de otimização fiscal”. 

Ciente disso, sugeriu que tal obrigação fosse introduzida no âmbito de uma reestruturação 

do procedimento do “rescrit fiscal”: instituto por meio do qual um contribuinte pode 

solicitar o posicionamento da administração tributária sobre determinada situação fiscal333. 

Finalmente, o relatório preconizou fosse assegurada a confidencialidade das 

declarações de esquemas fiscais. As declarações não deveriam ser tornadas públicas, de 

forma a preservar o segredo profissional dos advogados e intermediários, bem como a 

competitividade das empresas, não revelando a seus concorrentes eventuais vantagens 

competitivas que pudessem ser extraídas dessas declarações334. 

Em síntese, a ideia de introduzir uma declaração prévia de esquemas de otimização 

fiscal no sistema francês já havia sido suscitada em algumas oportunidades, tendo ganhado 

força a partir do relatório apresentado ao Senado, em 2013. Não obstante esse relatório 

tenha antevisto algumas dificuldades, serviu para incentivar a introdução da declaração 

prévia de esquemas de otimização fiscal no sistema francês.  

 

 

 
                                                 
332 FRANÇA. Sénat. Renforcer la lute contre l’évasion des capitaux: Mieux connaître pour mieux combattre. 
In: Rapport n. 87: Rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion des ressources financières. 
Sénat 2013-2014.  Rapport remis à Monsieur le Président du Sénat le 17 octobre 2013, p. 246. Disponível 
em: <http://www.senat.fr/rap/r13-087-1/r13-087-11.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016. 
333 Acerca do instituto do rescrit fiscal no direito francês, conferir: COLLET, Martin. Procédures fiscales: 
contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt. Paris: PUF, 2010-2011, p. 102-106; COZIAN, Maurice; 
DEBOISSY, Florence. Précis de fiscalité des entreprises. 34. éd. Paris: Lexis Nexis / Litec, 2010-2011, p. 
20-21. 
334 FRANÇA. Sénat. Renforcer la lute contre l’évasion des capitaux: Mieux connaître pour mieux combattre. 
In: Rapport n. 87: Rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion des ressources financières. 
Sénat 2013-2014.  Rapport remis à Monsieur le Président du Sénat le 17 octobre 2013, p. 249. Disponível 
em: <http://www.senat.fr/rap/r13-087-1/r13-087-11.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016.  
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3.5.2. O projeto de Lei de Finanças de 2014 

 

A declaração de otimização fiscal ganhou contornos mais definidos com a 

introdução de um dispositivo específico no projeto de Lei de Finanças de 2014, por 

emenda proposta pela Deputada Karine Berger, do Partido Socialista. O dispositivo visava: 

(1) aumentar a reatividade do fisco em virtude do desenvolvimento de práticas de 

otimização fiscal; (2) assegurar ao legislador maior rapidez para proibir medidas 

consideradas contrárias ao interesse geral; e (3) desestimular a otimização fiscal reduzindo 

a rentabilidade da comercialização dessas estruturas335. 

O art. 96 do projeto em referência introduzia, assim, um novo capítulo ao Código 

Tributário francês (CGI). Esse capítulo intitulado “Déclaration des schemas d’optimisation 

fiscal” era composto por três dispositivos legais: o art. 1378 nonies obrigava a declarar 

todo aquele que comercializasse um esquema de otimização fiscal (e.g. intermediários); o 

art. 1378 decies impunha a obrigação a todos aqueles que elaborassem ou implementassem 

os referidos esquemas; e o art. 1378 undecies, que deixava a critério do Conselho de 

Estado especificar o modo de aplicação dos dispositivos. 

De acordo com esses dispositivos, toda e qualquer pessoa que comercializasse, 

elaborasse ou implementasse um esquema de otimização fiscal deveria declará-lo 

previamente às autoridades tributárias, sob pena de multa equivalente a 5% (cinco por 

cento) do rendimento obtido com a comercialização do respectivo esquema ou do benefício 

fiscal obtido ou almejado no caso de sua elaboração ou implementação.  

A proposta legislativa também definia “esquema de otimização fiscal” como sendo 

qualquer combinação de procedimentos e instrumentos jurídicos, fiscais, contábeis ou 

financeiros (1) cujo principal objeto fosse minorar a carga tributária de um contribuinte, 

diferir a exigibilidade do tributo ou o seu pagamento, ou ainda, obter o reembolso de 

impostos, taxas ou contribuições; e (2) que preenchesse os critérios estabelecidos por 

decreto do Conselho de Estado336. 

                                                 
335 FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Commentaire Décision n. 2013-684 DC du 29 décembre 2013 et 
Décision n. 2013-685 DC du 29 décembre 2013. Conseil Constitutionnel, p. 28.  Disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013685DCccc_684_685 
dc.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2016. 
336 “[c]onstitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, 
fiscaux, comptables ou financiers: 1º Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, 
d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions; 2º 
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Na Decisão nº 2013-685 DC, de 29 de dezembro de 2013, em sede de controle 

preventivo de constitucionalidade, o Conselho Constitucional entendeu que a norma que 

impõe a obrigatoriedade de declaração prévia dos esquemas de otimização fiscal estaria em 

desacordo com a Constituição francesa337.  

Três parecem ter sido os principais argumentos utilizados pelo Conselho 

Constitucional para considerar o dispositivo inconstitucional. 

Primeiramente, a decisão entendeu que a delegação de competência prevista na lei 

para o Conselho de Estado especificar os critérios para a definição de quais seriam os 

esquemas de otimização fiscal passíveis de declaração teria violado as competências 

atribuídas pela Constituição à lei. Isso porque o art. 34 da Constituição francesa determina 

que a lei deve estabelecer as regras relativas às garantias asseguradas aos cidadãos, bem 

como a base de cálculo, a alíquota e as modalidades de cobrança de todo e qualquer tipo de 

imposição338. Assim, o cuidado para fixar as regras que a Constituição confiou à lei não 

poderia ser delegado às autoridades administrativas, tampouco judiciais339.  

Em segundo lugar, a definição do que seria um “esquema de otimização fiscal” 

deveria ser precisa e formulada de maneira inequívoca, de sorte a proteger os cidadãos 

                                                                                                                                                    
Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État [...]”. (FRANÇA. Assemblée Nationale. Projet 
de Loi de finances pour 2014. Texte adopté nº 267. 19 décembre 2013. Disponível em: 
<http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0267.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016). 
337 “88. Considérant que, d’une part, en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles 
concernant ‘les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques’ ainsi que celles 
concernant ‘l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures’; qu’il 
incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, em particulier, 
son article 34; que l’objectif de valeur constitutionelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle 
des articles 4, 5, 6 e 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d’adopter des dispostions suffisament precises 
et des formules non equivoques afin de premunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la 
Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou 
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la 
loi; que, d’autre part, la liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 [...] 91. 
Considérant qu’eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d’entreprendre 
et, en particulier, aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la 
gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispostions, le législateur ne pouvait, sans 
méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la 
notion de ‘schéma d’optimisation fiscale’. (FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Décision nº 2013-685 DC. 
Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-685-dc/decision-n-2013-685-dc-du-29-decembre-2013.139024. 
html>. Acesso em: 11 jul. 2016). 
338 FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Décision nº 2013-685 DC. Disponível em: <http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/2013/2013-685-dc/decision-n-2013-685-dc-du-29-decembre-2013.139024.html>. Acesso em: 11 jul. 
2016. 
339 FOUQUET, Olivier. Abus de droit: la sécurité juridique rédactionnelle – À propôs de la censure des 
articles 96 et 100 de la loi de finances pour 2014. In: Revue de droit fiscal, 9 janvier 2014, n. 1-2, p. 8-9. 
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contra possíveis interpretações arbitrárias ou contrárias à Constituição340. Eventual 

imprecisão do dispositivo em relação à definição de esquema de otimização fiscal poderia 

ensejar afronta aos princípios que podem ser depreendidos da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789 (DDHC)341. Ainda mais quando o descumprimento da 

norma implicar elevadas penalidades. 

Em terceiro lugar, a decisão entendeu, ainda, que os contribuintes poderiam 

legitimamente minorar sua carga fiscal e os consultores aconselhar seus clientes a esse 

respeito. Nesse sentido, o Conselho Constitucional considerou que a obrigatoriedade de 

apresentação de uma declaração de esquemas de otimização fiscal implicaria uma restrição 

indevida à livre iniciativa e ao exercício da atividade jurídica e fiscal.  

Olivier Fouquet destaca que a rejeição do art. 96 da Lei de Finanças para 2014 não 

foi uma surpresa. Especialmente, em vista das imperfeições de redação do dispositivo, que 

teria sido inspirado no sistema norte-americano, o qual daria importância significativa às 

regulamentações infralegais por parte de suas autoridades tributárias342. 

Em síntese, a Corte Constitucional entendeu que a definição de esquemas de 

otimização fiscal era genérica e imprecisa à vista das restrições que o dispositivo traria à 

livre iniciativa (em particular às atividades de consultoria jurídica e fiscal) e da gravidade 

das sanções impostas na hipótese de descumprimento da obrigação em questão, julgando o 

dispositivo em desacordo com a Constituição francesa.  

Novas propostas legislativas foram efetuadas, porém nenhuma obteve sucesso, 

conforme será examinado a seguir. 

 

 

                                                 
340 FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Commentaire Décision n. 2013-684 DC du 29 décembre 2013 et 
Décision n. 2013-685 DC du 29 décembre 2013. Conseil Constitutionnel, p. 28.  Disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013685DCccc_684_685 
dc.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2016. 
341 Importante registrar a esse respeito que a Declaração de 1789 foi reconhecida como integrante do 
denominado “bloco de constitucionalidade”, parâmetro para o controle de constitucionalidade, a partir da 
Decisão nº 71-44 DC de 16.07.1971 (“décision liberté d’association”) do Conselho Constitucional. Nessa 
decisão, o Conselho Constitucional reconheceu valor jurídico ao Preâmbulo da Constituição de 1958 – e aos 
documentos a que ele se refere, entre os quais, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o 
preâmbulo da Constituição de 1946 e a Carta do Meio ambiente de 2004. 
342 FOUQUET, Olivier. Abus de droit: la sécurité juridique rédactionnelle – À propôs de la censure des 
articles 96 et 100 de la loi de finances pour 2014. In: Revue de droit fiscal, 9 janvier 2014, n. 1-2, p. 8-9. 
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3.5.3. Outras propostas legislativas subsequentes que não chegaram a 

se concretizar 

 

A decisão do Conselho Constitucional em relação ao projeto de Lei de Finanças de 

2014, todavia, não fez com que o governo francês abandonasse a intenção de introduzir em 

seu sistema uma declaração prévia de esquemas de otimização fiscal. Essa ideia foi 

novamente vislumbrada no ano seguinte, quando do relatório sobre o exílio fiscal, 

apresentado pela Assembleia Nacional, em outubro de 2014343.  

Uma das propostas sugeridas nesse relatório, cujo propósito era analisar a 

expatriação de franceses por motivos tributários, foi justamente “[i]ntroduzir uma 

obrigação para as empresas de declarar previamente, à administração, seus esquemas de 

otimização fiscal, como já é praticado na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos”344. 

Posteriormente, a questão foi novamente suscitada quando da elaboração do 

relatório relativo ao exame do Projeto de Lei de Finanças de 2015. Em sessão realizada em 

05 de novembro de 2014, foram propostas duas emendas, cada qual introduzindo uma 

modalidade de declaração diferente.  

A primeira introduzia a declaração de eventuais pareceres envolvendo jurisdições 

consideradas não cooperativas345 ou entidades beneficiárias de regime fiscal privilegiado, 

cuja implementação implicaria alteração de fluxo de recursos (e.g. royalties e juros) e que 

poderia gerar uma economia de, ao menos, € 1 milhão. 

Essa declaração seria implementada, a título experimental, a partir de 2016. O alvo 

da declaração seria aqueles que prestam consultoria (os denominados “conseils”). 

Entretanto, não haveria necessidade de indicação dos clientes eventualmente beneficiados, 

tampouco era prevista sanção caso a referida declaração não fosse prestada. 

A segunda, por sua vez, introduzia declaração de operações que permitissem a 

utilização acelerada de prejuízos, a transferência de funções ou de riscos a empresa 

                                                 
343 FRANÇA. Assemblée Nationale. Rapport nº 2250: L’exil des forces vives de France. 8 octobre 2014. 
Disponível em: <http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-enq/r2250.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2016. 
344 “Proposition nº 19: Introduire une obligation pour les entreprises de déclarer au préalable à 
l’administration leur schémas d’optimisation fiscale, comme cela se pratique en Grande Bretagne et aux 
États-Unis”. (FRANÇA. Assemblée Nationale. Rapport nº 2250: L’exil des forces vives de France. 8 
octobre 2014, p. 214. Disponível em: <http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-enq/r2250.pdf>. Acesso 
em: 12 jul. 2016).   
345 Denominadas no sistema jurídico francês de “États ou Territoires Non Coopératifs” (ou simplesmente 
“ETNC”). 
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dependente ou operações relativas a pagamentos efetuados em contrapartida da utilização 

de propriedade intelectual e outras transações especificadas. 

A declaração seria exigida quando a entidade se beneficiasse de um regime fiscal 

privilegiado ou a economia fiscal fosse de, ao menos, € 1 milhão, sob pena de multa de € 

25.000. Penalidade idêntica seria aplicada aos que deixassem de informar a implementação 

das referidas operações quando não tivessem se valido de consultoria ou quando tivessem 

se utilizado de uma empresa de consultoria residente no exterior346. 

Entendeu-se por bem retirar essas emendas da pauta para discussão. Em especial, 

porque alguns membros consideraram haver imperfeições legislativas que poderiam 

acarretar risco de nova rejeição do dispositivo pelo Conselho Constitucional347. Ao final, 

essas emendas não integraram a Lei de Finanças de 2015. 

Em síntese, até o momento, foram frustradas as tentativas de se introduzir uma 

declaração prévia de esquemas de otimização fiscal no sistema francês. Em um primeiro 

momento, com a rejeição de dispositivo nesse sentido pela Corte Constitucional francesa. 

Em um segundo, por incerteza jurídica e, possivelmente, ausência de força política. 

Isso não significa, porém, que a França tenha desistido, de uma vez por todas, desse 

mecanismo de combate aos planejamentos tributários. É possível que haja uma nova 

investida nesse sentido, em futuro próximo, em consequência do relatório final da Ação 12 

do Projeto BEPS da OCDE/G20.  Se o fizer, deverá ser bastante cuidadosa. 

 

3.6. Síntese conclusiva do capítulo 

 

1) As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários encontram-se 

presentes tanto em países de direito consuetudinário (como é o caso não somente dos EUA 

e Reino Unido, examinados anteriormente, como também da Irlanda e do Canadá), bem 

assim em países, tradicionalmente, de direito continental europeu (e.g. Portugal e México, 

                                                 
346 COLLET, Michel; ROC’H. Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscal: le législateur 
toujours à l’ouvrage. Disponível em: <http://www.optionfinance.fr/services/lettres-professionnelles/la-
lettre-des-fusions-acquisitions-et-du-private-equity-avec-cms-bureau-francis-lefebvre/lage-de-
raison/obligation-de-declaration-des-schemas-doptimisation-fiscale-le-legislateur-toujours-a-louvrage.html>. 
Acesso em: 14 jul. 2016. 
347 FRANÇA. Assemblée Nationale. Commission des Finances, de l’économie générale et du controle 
budgétaire. Compte rendu nº 34.  Mercredi 5 novembre 2014. Disponível em: <http://www.assemblee-
nationale.fr/14/cr-cfiab/14-15/c1415034.asp>. Acesso em: 12 jul. 2016. 
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ainda que com a ressalva de que o regime mexicano pareça ser um regime híbrido), tendo 

sua implementação sido ensaiada sem sucesso ainda em outros países (e.g. França). 

2) Alguns países apenas adotam as regras de divulgação obrigatória de operações, 

transações ou arranjos elisivos (e.g. Portugal); outros países complementam as regras de 

divulgação obrigatória desses arranjos com outras regras com finalidade semelhante (é o 

caso dos EUA com a declaração de posições tributárias incertas); existem, ainda, aqueles 

que pretendem complementar essas informações com outros regimes, mas em que isso é 

apenas uma proposta que ainda não foi efetivamente implementada (e.g. Reino Unido).  

3) Essas regras, em geral, envolvem tributos incidentes sobre a renda; nada impede, 

porém, que envolvam também tributos incidentes sobre outros signos presuntivos de 

riqueza, tais como o imposto sobre o valor agregado e transmissão de imóveis (e.g. 

Portugal), bem assim a propriedade imobiliária, heranças e selo (e.g. Reino Unido); 

existem ainda aqueles que adotaram um regime específico para transações envolvendo 

imposto sobre o valor agregado (e.g. Reino Unido). 

4) Em geral, as pessoas obrigadas a reportar as transações são os seus promotores 

(e.g. consultorias tributárias, escritórios de advocacia, bancos de investimento); em 

situações excepcionais, os contribuintes estão obrigados a fazê-lo no lugar dos promotores 

(e.g. Reino Unido e Portugal); a obrigação dos contribuintes pode ser ainda cumulativa 

com a dos promotores (e.g. EUA e Reino Unido). Apenas em um único regime, entre os 

estudados, a obrigação recai, única e exclusivamente, no contribuinte (e.g. México). 

5) As transações que devem ser divulgadas variam de país para país; há países que 

exigem a divulgação apenas de operações previamente relacionadas (e.g. México); outros 

que obrigam a declaração de transações listadas ou que possuam características específicas 

(e.g. EUA); há ainda países que só exigem a divulgação de operações com características 

específicas quando o arranjo trouxer uma vantagem tributária, que não seria alcançada caso 

o arranjo não tivesse sido utilizado (e.g. Reino Unido e Portugal). 

6) Em praticamente todos os regimes pesquisados, exige-se que a pessoa obrigada a 

efetuar a divulgação do esquema apresente uma descrição de sua estrutura e de como se 

obtém a vantagem tributária esperada; já os detalhes dessa descrição variam de país a país. 

Alguns requerem, inclusive, seja informado o fundamento legal em que se baseia o 

benefício fiscal pretendido (e.g. Portugal). 
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7) Em alguns países, as autoridades fiscais divulgam listas de transações 

consideradas abusivas (e.g. EUA, Portugal e Reino Unido, para o regime do “VADR”). 

Essas listas são importantes instrumentos para dar conhecimento prévio aos contribuintes 

acerca do posicionamento tributário do fisco. A lista pode caracterizar o antecedente da 

norma, impondo a divulgação daquelas transações (e.g. EUA e Reino Unido, para o regime 

do “VADR”); ou simplesmente ter o caráter informativo (e.g. Portugal). 

8) Há países em que existe um mecanismo de consulta para dar maior segurança ao 

contribuinte acerca do posicionamento tributário do fisco sobre a validade de determinada 

transação ou se é necessária a sua divulgação (e.g. EUA). Existe também, na experiência 

estrangeira, um instrumento de proteção para que o contribuinte ou promotor, que 

eventualmente tenha dúvidas quanto à necessidade de divulgação de determinada transação 

às autoridades fiscais, não se sujeite às penalidades pela sua não divulgação (e.g. EUA). 

9) A penalidade aplicável em razão do descumprimento da obrigação varia de país 

a país. Em alguns, a penalidade leva em consideração o tributo pago a menor (e.g. EUA); 

em outros, não (e.g. Portugal). Alguns países impõem penalidades distintas para 

promotores e usuários (e.g. Reino Unido e Portugal), bem como uma penalidade maior 

para as pessoas jurídicas em relação à aplicada às pessoas físicas (e.g. Portugal); a 

penalidade pode ainda variar de acordo com a manutenção da conduta (e.g. Reino Unido).    

10) Por fim, a experiência estrangeira é bastante válida e serve de referência para 

eventuais regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários nos demais países. 

Entretanto, essa experiência deve ser observada “cum grano salis”, respeitando-se as 

particularidades do sistema jurídico em que se pretende implementá-las. Algumas dessas 

particularidades em relação ao sistema jurídico-econômico brasileiro serão examinadas, em 

tese, no Capítulo IV; outras, em concreto, no Capítulo V, a seguir. 
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CAPÍTULO IV – A OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE 

PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS NO ORDENAMENTO 

BRASILEIRO: ASPECTOS PRELIMINARES 

 

Conforme visto nos Capítulos I e II, a Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 

buscou elaborar recomendações em relação à concepção de regras de divulgação 

obrigatória de transações, arranjos ou estruturas consideradas agressivas ou abusivas. Com 

o intuito de assegurar uma maior transparência, essa ação visava evitar a erosão da base 

tributável por parte, principalmente, das grandes empresas multinacionais.  

No Capítulo III, a divulgação de planejamentos tributários é vista sob a ótica 

internacional, aprofundando-se na experiência de alguns países específicos. A ideia foi 

demonstrar que as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários já existem 

no ordenamento de diferentes países. Ainda que com algumas características similares, 

cada país adaptou essas regras, em conformidade com suas particularidades.  

Nesse ponto parece necessário trazer o tema para ordenamento brasileiro. Mas não 

ainda tendo como referência uma legislação específica. Antes de adentrar no exame de um 

modelo em particular, indispensável fazer uma análise preliminar incluindo aspectos não 

somente jurídicos como também econômicos em relação à conformação e resultados de 

eventual introdução de regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários.  

Para melhor situar essas regras no ordenamento brasileiro, importante analisar: (1) 

seus possíveis benefícios no contexto brasileiro; (2) a natureza jurídica desse tipo de regras 

no ordenamento jurídico brasileiro; (3) quais seriam os seus limites; (4) a questão do custo 

de conformidade das obrigações tributárias no Brasil; e, por fim, (5) eventuais desafios 

para implementação das regras de divulgação obrigatória no ordenamento brasileiro. 

 

4.1.  Os possíveis benefícios das regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários no contexto brasileiro 

 

Conforme analisado anteriormente, as regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários agressivos não têm, necessariamente, relação com arranjos 
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elisivos internacionais, sendo igualmente aplicáveis para planejamentos tributários 

domésticos, que não envolvam a transferência de lucros para outras jurisdições.  

Seu principal intuito seria fornecer informações compreensivas e abrangentes sobre 

a estrutura e o funcionamento desses arranjos, que permitam às autoridades fiscais centrar 

seus esforços naqueles contribuintes com perfil mais agressivo (“gestão de riscos”), bem 

como propor normas antielisivas específicas.  

Por essa razão, os relatórios apontam que o principal beneficiário dessas regras 

seriam as autoridades tributárias dos países (item 4.1.1). Não obstante, dependendo da 

forma como estruturado, o regime de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

pode também trazer vantagens para os contribuintes (item 4.1.2).  

 

4.1.1.  Vantagens para a administração fiscal brasileira e sua relação 

com os tributos abrangidos pela obrigação e as demais iniciativas 

voluntárias  

 

As vantagens das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários para 

a administração fiscal brasileira parecem evidentes. Os relatórios apresentados até então 

pela OCDE348 e a experiência dos países que já as implementaram349 dão conta de que o 

regime auxilia a gestão de riscos na seleção de contribuintes e transações para fiscalização 

e permite uma rápida resposta legislativa para colmatar brechas na legislação. 

Essas regras seriam importantes para auxiliar na fiscalização e, consequentemente, 

evitar a perda de arrecadação decorrente da utilização de planejamentos tributários. A 

maioria dos países utiliza essas regras para obter informações sobre arranjos tributários 

envolvendo a tributação sobre a renda das pessoas jurídicas. Entretanto, há países que as 

implementaram também para outros tributos. A gama de tributos abrangidos por esse tipo 

de regras parece variar em conformidade com as peculiaridades de cada país.  

                                                 
348 OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris: OECD Publishing, 2008, p. 20; OECD. 
Tackling aggressive tax planning through disclosure and transparency: report on disclosure initiatives. 
Paris: OECD Publishing, 2011, p. 20; OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 18. 
349 Êxito na experiência estrangeira de regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários são 
relatados nos regimes norte-americanos e britânicos. Para uma análise detalhada dessas experiências, bem 
como argumentos que suscitam dúvidas em relação ao alegado sucesso desses regimes, conferir itens 3.1.1 e 
3.2.1 deste trabalho.  
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Um dos fatores a ser levado em consideração, para saber se as regras devem se 

restringir aos tributos sobre a renda ou abranger outros tributos, parece ser o papel dos 

tributos sobre a renda na arrecadação. A importância da tributação sobre a renda no total da 

arrecadação varia de país para país. De acordo com relatório do Centro de Estudos 

Tributários e Aduaneiros do Ministério da Fazenda, somando-se os valores recolhidos a 

título de IRPJ e CSLL, esse percentual foi de 2,78% do PIB, no ano de 2015350-351.  

Verifica-se, entretanto, que existem outros tributos igualmente ou até mais 

importantes em termos de arrecadação no sistema tributário brasileiro. Enquanto o IRPJ e a 

CSLL, somados, totalizam aproximadamente 8,50% do total da arrecadação tributária (aí 

incluídos os tributos federais, estaduais e municipais), a Cofins, sozinha, representaria 

10,37% do total da arrecadação, enquanto que a contribuição previdenciária para o INSS 

mais de 16%, conforme se observa da tabela a seguir.  

Tributo em % da Arrecadação e % do PIB – 2015 

Tributo Arrecadação PIB 

IRPJ 5,44% 1,78% 

CSLL 3,07% 1,00% 

IPI 2,49% 0,81% 

Contrib. Previdência 16,62% 5,43% 

Cofins 10,37% 3,39% 

*352 Planilha elaborada a partir da “Tabela TRIB 00” e da “Tabela TRIB 01-B”. 

 

Nesse sentido, parece que a amplitude do regime de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários dependerá da estrutura e da representatividade dos diferentes 

tributos na arrecadação total. Quanto mais abrangente forem os tributos, melhor será para o 

governo do ponto de vista da arrecadação. Afinal, todo e qualquer recurso parece 

                                                 
350 BRASIL. Ministério da Fazenda. Carga Tributária no Brasil – 2015 (Análise por Tributo e Bases de 
Incidência). Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros – CETAD, 2016, p. 16. Disponível em: 
˂http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf >. Acesso em:  16 nov. 2016. 
351 Esse percentual encontra-se em linha com a estimativa apresentada pela OCDE no início do Projeto BEPS 
da OCDE/G20. Conforme analisado no item 1.3 deste trabalho, o relatório “Addressing Base Erosion and 
Profit Shifting”, de 2013, estimou que a tributação sobre a renda das pessoas jurídicas representaria 
aproximadamente 3% do PIB dos países.  
352 BRASIL. Ministério da Fazenda. Carga Tributária no Brasil – 2015 (Análise por Tributo e Bases de 
Incidência). Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros – CETAD, 2016, p. 16 e 18. Disponível em: 
˂http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf >. Acesso em:  16 nov. 2016. 
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importante em um momento em que o país tenta reequilibrar seu orçamento e sair da crise 

econômica em que se encontra.  

A crise econômica do país parece corroborar para a adoção de regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários. O governo tem se esforçado para reequilibrar as 

contas, mas encontra várias resistências. Esse esforço pode ser constatado por diversas 

iniciativas – tanto do anterior Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, como do atual titular da 

pasta, Henrique Meirelles – de efetuar alterações na legislação para, de alguma forma, 

tentar conter a sangria das contas do governo federal. 

Várias alternativas foram levadas em consideração: (1) de um lado, o aumento de 

receitas por meio da criação ou ampliação de tributos (e.g. propostas para tributação dos 

dividendos, criação do imposto sobre grandes fortunas, aumento da tributação sobre 

doações e heranças353)354; (2) de outro, a contenção de despesas (e.g. recente redução dos 

cargos comissionados e a recém-promulgada Emenda Constitucional nº 95/2016, que 

impõe a limitação de gastos do governo em conformidade com o índice de inflação355).  

As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários podem auxiliar na 

arrecadação, sem uma mudança estrutural da tributação. Ainda que uma mudança na 

estrutura da base da tributação brasileira seja defensável e até recomendável, projetos nesse 

sentido, em geral, esbarram em diferentes interesses. A tão falada “reforma tributária”, que 

envolve várias propostas, parece sofrer resistência, inclusive, por parte dos estados-

membros, permanecendo em discussão na Câmara há anos356-357.  

                                                 
353 Sobre o Projeto de Lei para aumentar a cobrança do imposto sobre doações e heranças, mais conhecido 
como imposto sobre transmissão causa mortis e doações (ITCMD), conferir artigo publicado na revista Veja, 
intitulado: VEJA. Governo define projeto que eleva a taxação de heranças. Disponível em: 
˂http://veja.abril.com.br/noticia/economia/governo-define-projeto-que-eleva-a-taxacao-de-herancas>. Acesso 
em: 23 jun. 2015. 
354 Para uma análise crítica sobre os possíveis impactos do aumento da tributação, conferir: MOSQUERA, 
Roberto Quiroga; COLUSSI, Jõao Marcos. Os ovos de ouro e os impostos. In: FOLHA DE SÃO PAULO. 
Jornal Folha de São Paulo, 08 set. 2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/ 
2015/09/1678754-os-ovos-de-ouro-e-os-impostos.shtml>. Acesso em: 10 dez. 2015. 
355 A Emenda Constitucional nº 95/2016, promulgada em 15 dez. 2016, decorreu da PEC nº 55/2016. Essa 
emenda introduziu os artigos 106 a 114 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1>. Acesso em: 28 dez. 
2016. 
356 O trâmite da PEC 233/08 pode ser observado no sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=384954>. Acesso em: 17 nov. 
2016. 
357 Sobre os problemas e as perspectivas em relação ao federalismo fiscal brasileiro e eventuais alternativas, 
conferir: OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de; AGUIAR, Andrei; e ROCHA, Rachel Fátima Chini da. 
Análise crítica do federalismo fiscal brasileiro: problemas e perspectivas. In: Caderno de Finanças 
Públicas. Brasília: ESAF, n. 13, 2013, p. 69-84. 
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A experiência relatada por outros países que introduziram regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários dá conta de que o instituto teria auxiliado no 

combate aos arranjos fiscais elisivos. As informações obtidas por meio desses regimes 

ajudaram a contornar brechas ou lacunas existentes nas respectivas legislações, que eram 

exploradas por contribuintes para reduzir suas respectivas cargas tributárias. 

O objetivo informativo dos regimes de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários parece ser ainda mais importante no contexto brasileiro, onde outras iniciativas 

de transparência, que poderiam ser utilizadas para obter mais informações sobre as 

transações e arranjos utilizados pelos contribuintes (e.g. consultas e programas de 

cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias), são subutilizadas. 

A esse respeito, vale registrar que o Brasil não adota um modelo formal de 

cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias358. Em matéria aduaneira, 

entretanto, recentemente, o Brasil instituiu o programa brasileiro do Operador Econômico 

Autorizado (OEA). Esse regime possui determinadas características que se assemelham 

aos modelos de cooperação para cumprimento de obrigações tributárias de alguns países. 

O OEA consiste em um programa voluntário de certificação outorgado pela 

autoridade aduaneira a empresas que atuam no comércio exterior que demonstrem o 

cumprimento de padrões de segurança física da carga e cumprimento de obrigações 

tributárias e aduaneiras. Em contrapartida, as empresas certificadas têm benefícios 

relacionados com a facilitação dos procedimentos aduaneiros359.  

Um dos objetivos do programa OEA é aumentar o nível de confiança no 

relacionamento entre os operadores econômicos, a sociedade e a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. E, com isso, proporcionar maior agilidade no fluxo do comércio 

internacional e, ao mesmo tempo, permitir a melhoria da análise de risco das operações 

aduaneiras pelas autoridades fiscais360.   

Enfim, diferentemente do ocorre em outros países como, por exemplo, o Reino 

Unido, onde existem uma gama de iniciativas de cooperação para o cumprimento de 

                                                 
358 Para uma análise das características dos programas de cooperação para o cumprimento das obrigações 
tributárias, conferir item 2.2.4 deste trabalho. 
359 Sobre o programa brasileiro de operador econômico autorizado, conferir: MORINI, Cristiano et. al. 
Operador Econômico Autorizado: benefícios e limites no contexto do comércio exterior no Brasil. In: 
Caderno de Finanças Públicas, v. 1, n. 15. Brasília: ESAF, 2015 (no prelo). 
360 Conforme art. 3º da IN RFB nº 1.598, de 9 de dezembro de 2015. Disponível em: 
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=70204&visao=anotado>. Acesso em: 
16 nov. 2016. 
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obrigações tributárias, essas iniciativas são ainda muito tímidas no Brasil. Talvez, uma das 

únicas iniciativas que se assemelha aos regimes de cooperação para cumprimento das 

obrigações tributárias em nosso sistema seria o OEA; e, ainda assim é discutível se esse 

regime se enquadraria efetivamente como tal.  

A consulta, por sua vez, é pouco explorada pelos contribuintes brasileiros. 

Especula-se que uma das razões da relutância dos contribuintes em utilizarem-na seja 

justamente o receio de que as informações fornecidas quando de sua formulação possam 

ser utilizadas em seu desfavor, colocando-os em situação vulnerável frente ao fisco. Existe 

uma desconfiança de que a consulta aumente o risco de uma eventual fiscalização361. 

Em conclusão, a divulgação obrigatória de planejamentos traz vantagens para 

administração tributária. As informações obtidas por esse regime podem abranger vários 

tributos, auxiliando na fiscalização e arrecadação, notadamente, em um sistema que conta 

com iniciativas voluntárias tímidas. Dependendo da forma como estruturado o regime, 

poderá, também, trazer vantagens para os contribuintes, conforme será analisado a seguir. 

 

4.1.2. Potenciais vantagens para os contribuintes 

 

Conforme analisado no Capítulo II, uma linha bastante tênue separa os 

planejamentos tributários considerados legítimos e aqueles considerados abusivos. Essa 

linha divisória quase imperceptível resvala na nova categoria, criada nos últimos anos: os 

chamados planejamentos tributários agressivos, que tangencia as demais figuras. 

 A ausência de uma definição em relação ao que seria aceitável pelas autoridades 

tributárias têm gerado insegurança jurídica e aumento da litigiosidade. Insegurança, pois os 

contribuintes têm receio que eventual transação ou rearranjo de seus negócios possa ser 

interpretado como planejamento fiscal abusivo e, consequentemente, desconsiderado pelas 

autoridades fiscais.  

O aumento da litigiosidade, por sua vez, é um reflexo direto da insegurança 

jurídica. Diante da possibilidade de o fisco desconsiderar os negócios praticados e autuar 

                                                 
361 RACHID, Jorge Antônio Deher. Informar operações atípicas e relevantes à Administração 
Tributária: um direito do contribuinte. Gabinete da Receita Federal. 28.08.2015. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/editorial/informar-operacoes-atipicas-
e-relevantes-a-administracao-tributaria-um-direito-do-contribuinte>. Acesso em: 05 abr. 2016. 
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os contribuintes em relação aos tributos não pagos com a aplicação de multa, juros e 

demais acréscimos legais, muitos deles passam a questionar possíveis autuações, no âmbito 

administrativo e/ou no âmbito judicial362.  

 Essa insegurança em relação à legitimidade ou não dos comportamentos dos 

contribuintes gera reflexos econômicos significativos não somente para as grandes 

empresas, como também para seus acionistas. Isso porque vários dos planejamentos 

tributários autuados pelo fisco possuem cifras milionárias e até mesmo bilionárias.   

Estima-se que o somatório dos lançamentos efetuados pela Receita Federal do 

Brasil nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de operações praticadas por 

contribuintes para economizar tributos consideradas ilegítimas pelas autoridades fiscais, 

seja de, aproximadamente, R$ 184 bilhões363. 

Para se ter uma ideia, apenas a discussão envolvendo a dedutibilidade, para fins de 

IRPJ e CSLL do ágio – decorrente de operações de aquisição entre empresas de um mesmo 

grupo e que tem como fundamento a diferença entre o valor de mercado e o valor 

patrimonial da empresa – de um único grupo, giraria em torno de R$ 3,7 bilhões364. 

 De fato, muitos contribuintes brasileiros possuem uma conduta mais agressiva no 

que tange aos planejamentos tributários. Buscando reduzir a sua carga tributária e, 

consequentemente, melhorar seus resultados perante os acionistas, assumem o risco de o 

fisco vir a considerar determinada transação como ilegítima.  

                                                 
362 Uma menção a outros elementos que impactariam a litigiosidade em matéria tributária no contexto 
brasileiro será efetuada no item 4.4 deste trabalho. 
363 VALOR ECONÔMICO. Autuações por planejamento somam R$ 184 bi. Quarta-feira, 13 de julho de 
2016, p. E2. Esse valor seria mais de R$ 190 bilhões nos últimos 4 (quatro) anos, de acordo com Eurico de 
Santi. (SANTI. Eurico Marcos Diniz de. Macrovisão do crédito tributário: DRO, CORAT e a nova norma-
antielisiva da MP 685. In: JOTA, 01 ago. 2016. Disponível em: <http://jota.info/macrovisao-credito-
tributario-dro-corat-e-nova-norma-antielisiva-da-mp-685>. Acesso em: 16 nov. 2016. O valor de R$ 190 
bilhões para o período dos últimos 4 (quatro) anos, também é referido pelo atual Secretário da Receita 
Federal do Brasil, Jorge Rachid. (RACHID, Jorge Antônio Deher. Informar operações atípicas e 
relevantes à Administração Tributária: um direito do contribuinte. Gabinete da Receita Federal. 
28.08.2015. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-
editoriais/editorial/informar-operacoes-atipicas-e-relevantes-a-administracao-tributaria-um-direito-do-
contribuinte>. Acesso em: 05 abr. 2016). 
364 Não se pretende nesse trabalho tecer maiores considerações em relação à legitimidade ou não das 
operações envolvendo a dedutibilidade de ágio, mas tão somente ressaltar os valores estratosféricos 
envolvidos nesse tipo de operação. Para maiores detalhes em relação a esse tipo de operação, sugerimos as 
seguintes leituras: GRECO. Marco Aurélio. Ágio por expectativa de rentabilidade futura: algumas 
observações. In: Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT. Belo Horizonte: Fórum, v. 7, n. 41, 
set./out. 2009, p. 09-20; SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias: aspectos 
tributários. São Paulo: Dialética, 2012; e SANTIAGO, Igor Mauler; MANEIRA, Eduardo (Coord.). O ágio 
no direito tributário e societário: questões atuais. São Paulo: Quarteir Latin, 2015. 
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Entretanto, o comportamento agressivo de algumas empresas não é o único 

responsável pela insegurança e litigiosidade em matéria de planejamento tributário. Um 

outro fator importante parece ser o tempo. E aqui não se faz referência somente à demora 

no trâmite dos processos administrativos e judiciais, mas também ao decurso de tempo 

entre a prática de um negócio pelo contribuinte e sua análise pelas autoridades tributárias. 

O lapso temporal significativo entre a data em que o contribuinte pratica a 

transação ou operação e a data em que a autoridade fiscal efetua a análise de sua 

legitimidade em face do ordenamento jurídico pode ser significativo. Isso ocorre em razão 

de o fisco ter o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para fiscalizar as empresas e 

eventualmente efetuar o lançamento do tributo não recolhido365. 

A existência de um prazo decadencial em si não é o problema. A questão é que, 

nesse período, não é raro haver uma mudança de entendimento das próprias autoridades 

fiscais em relação às consequências tributárias de determinada operação. As autoridades 

fiscais, que entendiam de certa forma, à época da realização da operação pelo contribuinte, 

mudam seu posicionamento dentro do prazo decadencial e lançam eventual diferença.  

Situação ainda mais delicada é a mudança de entendimento das cortes 

administrativas e/ou judiciais entre a data da realização da transação ou operação (ou até 

mesmo a data do lançamento) e a data do julgamento do caso em última instância 

administrativa ou judicial. Notadamente, se considerado o tempo de duração de um 

processo administrativo366 ou mesmo judicial.  

Nesse contexto, a depender da forma como estruturada, a divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários pelos contribuintes (ou por eventuais intermediários) pode, de 

certa forma, reduzir a insegurança em relação ao posicionamento das autoridades 

tributárias sobre determinada transação e, consequentemente, diminuir a litigância, 

melhorando, inclusive, o ambiente de negócios no país367-368. 

                                                 
365 “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados:  
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado. 
[...]”. (BRASIL. Código Tributário Nacional). 
366 Pesquisa empírica realizada pelo Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas (NEF/FGV) 
indica que o prazo médio de duração de um processo administrativo fiscal em âmbito federal é de 
aproximadamente 4,5 anos. Apresentação sobre o estudo disponível em: <http://www.sindafsp.org.br/senam/ 
iisenam/material/Eurico%20Marcos%20Diniz%20de%20Santi.pdf>. Acesso em: 11 out. 2016. 
367 RACHID, Jorge Antônio Deher. Informar operações atípicas e relevantes à Administração 
Tributária: um direito do contribuinte. Gabinete da Receita Federal. 28.08.2015. Disponível em: 
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Isso poderia ser obtido, por exemplo, tanto por meio de um mecanismo de consulta 

preventiva às autoridades tributárias, a exemplo do “ruling” do sistema norte-americano369, 

como também por meio da publicação e disponibilização de uma listagem das transações 

consideradas abusivas (ou com indícios de abusividade) pela administração fiscal 

brasileira, a exemplo do que ocorre no sistema português370.  

Demais disso, as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

permitem sejam efetuadas alterações na legislação com rapidez, de maneira a eliminar 

eventuais dúvidas existentes em relação à legitimidade de determinados comportamentos. 

Isso pode ser efetuado por meio da edição de normas antielisivas específicas, a exemplo do 

que ocorreu com a limitação da compensação de prejuízos e a questão do ágio. 

Em síntese, a depender da forma como estruturada, a divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários agressivos pode trazer benefícios não somente para as 

autoridades fiscais, como também para os contribuintes. Resta saber, entretanto, qual seria 

o seu enquadramento jurídico no sistema jurídico brasileiro. Essa análise permitirá, em 

seguida, examinar quais os limites que devem ser observados para sua introdução. 

 

4.2.  A natureza jurídica da obrigação de divulgação de planejamentos 

tributários no ordenamento jurídico brasileiro 

 

A doutrina sugere que a obrigação de divulgação de planejamentos tributários teria 

natureza jurídica de obrigação acessória no ordenamento brasileiro371. A questão que se 

                                                                                                                                                    
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/editorial/informar-operacoes-atipicas-
e-relevantes-a-administracao-tributaria-um-direito-do-contribuinte>. Acesso em: 05 abr. 2016.  
368 Também no sentido da possibilidade de o regime de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 
dar ensejo à redução (prevenção) de litígios e maior segurança, conferir: TORRES, Heleno Taveira. O 
planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. In: Consultor Jurídico, 26.07.2015. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-torres-planejamento-tributario-abusivo-alvo-
fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
369 Sobre a utilidade e abrangência do “ruling” no sistema de “disclosure of tax shelters” norte-americano, 
conferir item 3.1.1 deste trabalho.   
370 Em relação à prática portuguesa de relacionar as transações consideradas abusivas e divulgá-las 
periodicamente na internet para que os contribuintes tenham conhecimento prévio sobre quais esquemas 
ofertados no mercado são passíveis de serem desconsiderados pelo fisco, conferir item 3.3 deste trabalho. 
371 No sentido de tratar-se de uma obrigação tributária acessória, porém utilizando como parâmetro as regras 
contidas na Medida Provisória nº 685/2015, conferir: BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno. A 
divulgação de negócios com reflexos tributários benéficos aos contribuintes. In: Revista Brasileira de 
Direito Tributário. São Paulo: LexMagister, jul-ago/2015, v. 51, p. 13-14; TORRES, Heleno Taveira. O 
planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. In: Consultor Jurídico, 26.07.2015. 



 

143

coloca é saber se seria esse mesmo o seu enquadramento jurídico. Para chegar a uma 

conclusão acerca da natureza jurídica dessa obrigação, importante fazer uma digressão 

sobre as obrigações tributárias acessórias em nosso ordenamento. 

Em regra, o vínculo existente entre fisco e contribuinte decorre de uma obrigação 

tributária que pode ser principal ou acessória. A obrigação tributária principal consiste na 

obrigação pecuniária de pagar o tributo propriamente dito (ou, eventualmente, multa). A 

obrigação acessória, por sua vez, tem por objeto prestações impostas aos sujeitos passivos 

no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. Possui uma função meramente 

instrumental ou acessória em relação à atividade impositiva estatal372.  

Parte da doutrina critica a nomenclatura “obrigação acessória” utilizada pelo 

Código Tributário Nacional (“CTN”) para se referir a essas prestações, preferindo “dever 

instrumental”. Alguns dos argumentos utilizados são de que: (1) essa relação jurídica não 

teria necessariamente caráter acessório em relação à obrigação principal de pagar tributos, 

visto que podem existir obrigações acessórias independentemente de obrigação de pagar 

tributos (é o caso das entidades imunes); e (2) a relação jurídica por ela criada não teria 

natureza obrigacional, em razão da ausência de caráter patrimonial dessas prestações373. 

Seja como for, independentemente das críticas que se façam à nomenclatura 

“obrigação acessória”, esse o nomen iuris escolhido pelo legislador tributário brasileiro e 

que se encontra na legislação atualmente em vigor. Não obstante, considerando a 

existência de discussão em relação ao tema, sempre que se falar em “obrigações 

acessórias” durante o texto, procurar-se-á fazer referência à expressão (“deveres 

instrumentais”). Feita essa ressalva, voltemos à análise do fundamento dessas prestações.  

De acordo com Dino Jarach, as obrigações acessórias (“deveres instrumentais”) 

decorrem do dever dos cidadãos de colaborar com a Administração374. Esse dever possui 

                                                                                                                                                    
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-torres-planejamento-tributario-abusivo-alvo-
fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
372 A esse respeito, Renato Alessi destaca que: [a]tti tributari accessori e complementari: appartengono a 
questa categoria gli atti tutti che non rappresentino la esplicazione finale dela potestà di imposizione: atti, 
pertanto, a símplice funzione strumentale o comunque accessoria rispetto a detta attività di imposizione”. 
(ALESSI, Renato; STAMMATI, Gaetano. Instituzioni di Diritto Tributario. Torino: Unione Tipografica – 
Editrice Torinese, [s.ano], p. 93). 
373 Sobre essa questão, conferir: SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 415-420. 
374 “[d]esde el punto de vista de los deberes de los ciudadanos existe, primordialmente, el de colaborar con la 
Administración para el mejor desempeño de las actvidades administrativas a ella encomendadas. Este es un 
deber general de todos los ciudadanos frente a la Administración pública, y nace del principio que 
encomenda la tutela de determinados intereses públicos a esa rama de la Administración [...]”. (JARACH, 
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diferente fundamento a depender do tipo de obrigação tributária. Em relação à obrigação 

principal, o dever de colaboração fundamenta-se no princípio da capacidade contributiva. 

Em relação à obrigação acessória, este dever fundamenta-se na capacidade colaborativa.  

A capacidade colaborativa consiste na possibilidade que uma pessoa tem de, em 

razão de algumas circunstâncias (e.g. atividade econômica que exerce ou proximidade da 

relação com o contribuinte), estar em posição que lhe seja viável física, jurídica ou 

economicamente, aportar informações úteis para subsidiar, facilitar ou aumentar a 

fiscalização ou arrecadação de tributos375. 

As obrigações acessórias (“deveres instrumentais”) encontram-se previstas no 

ordenamento brasileiro no art. 113, § 2º, do CTN. Analisando esse dispositivo, Ives Gandra 

Martins destaca que as obrigações acessórias possuem os seguintes elementos: (1) 

decorrem da legislação tributária; (2) seu objeto são prestações positivas ou negativas; e 

(3) são fornecidas no interesse da arrecadação ou da fiscalização376. 

Em relação ao primeiro elemento, existe uma grande controvérsia acerca da 

abrangência da expressão “legislação tributária”. Discute-se se o termo incluiria também os 

atos infralegais ou somente a lei. O art. 97, III, do CTN exige lei em sentido estrito para a 

definição do fato gerador da obrigação tributária principal, nada mencionando em relação à 

obrigação acessória. Por sua vez, o princípio da legalidade dispõe que o contribuinte 

somente está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei377. 

Em relação ao segundo elemento, pode-se dizer que as prestações positivas são 

representadas por ações do sujeito passivo: obrigação de fazer (e.g. preencher uma 

declaração, emitir notas fiscais, escriturar livros). De outro lado, as prestações negativas 

são representadas por abstenções, omissões (e.g. não rasurar notas, não dar saída à 

                                                                                                                                                    
Dino. Curso Superior de Derecho Tributario: versión taquigráfica del curso dictado em el año 1957. 
Buenos Aires: Liceo Profissional “CIMA” [s.ano], p. 294. 
375 PAULSEN, Leandro. Capacidade Colaborativa: princípio de direito tributário para obrigações 
acessórias e de terceiros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 40. 
376 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Obrigações Acessórias Tributárias e a Disciplina Jurídica da 
Concorrência. In: Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. v. 10, ano 17, out/2015, p. 17. O 
autor, entretanto, segrega os elementos “ao interesse da arrecadação” e “no interesse da fiscalização” em dois 
elementos distintos. 
377 Sobre essa questão, conferir: FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Obrigação tributária acessória e limites 
de imposição: razoabilidade e neutralidade concorrencial do Estado. In: TÔRRES, Heleno Taveira. Teoria 
Geral da Obrigação Tributária: Estudos em homenagem ao Professor José Souto Maior Borges. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p.  265-266. 
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mercadoria desacompanhada da respectiva nota fiscal) ou tolerância (e.g. admitir a 

fiscalização sobre livros e demais documentos fiscais)378. 

O terceiro elemento, por sua vez, é aquele que evidencia o caráter acessório ou 

instrumental dessas obrigações ou deveres. A obrigação acessória (ou “dever 

instrumental”) deve ser imposta no interesse da fiscalização ou da arrecadação de tributos. 

Em outras palavras, a imposição de uma prestação de fazer ou não fazer, ao sujeito 

passivo, deve: (a) subsidiar a fiscalização; ou (b) auxiliar na arrecadação tributária.  

As autoridades administrativas possuem um poder-dever de fiscalização. Esse 

poder-dever encontra fundamento nos arts. 194 a 200 do CTN. A fiscalização autoriza o 

exame de livros e documentos dos contribuintes (e também não contribuintes). Um dos 

propósitos das obrigações acessórias seria, assim, auxiliar as autoridades administrativas na 

tarefa de fiscalização, permitindo a realização dessa tarefa com rapidez e eficácia. 

Parcela da doutrina relaciona a atividade de fiscalização ao princípio constitucional 

da capacidade contributiva previsto no art. 145, §1º, da CF/88379-380. À administração seria 

dado o poder-dever de efetuar fiscalização para identificar as bases tributáveis dos 

contribuintes (e.g. patrimônio, rendimento e atividades econômicas). O objetivo da 

fiscalização seria, justamente, fazer valer a capacidade contributiva381.   

Para facilitar a fiscalização, tem-se observado nos últimos tempos o fenômeno da 

transferência das obrigações administrativas próprias do fisco para os sujeitos passivos da 

obrigação tributária. Tal fenômeno tem um objetivo dúplice: (1) descomplicar o controle 

do fisco, que não precisa despender tempo e recursos com fiscalizações in loco; (2) tornar 

menos tensa a vida do contribuinte, pela ausência de fiscais na empresa382. 

                                                 
378 FANUCHI, Fabio. Curso de Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, v. 1, p. 
225. 
379 “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
[...] 
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a 
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”. (BRASIL. Código Tributário Nacional).  
380 Nesse sentido, conferir: SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 721; e MARTINS, Ives Gandra da Silva. Obrigações Acessórias Tributárias e a Disciplina Jurídica da 
Concorrência. In: Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. v. 10, ano 17, out/2015, p. 17. 
381 Sobre as razões de se permitir a fiscalização também de não contribuintes, conferir: SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Direito Tributário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 723. 
382 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Obrigações Acessórias Tributárias e a Disciplina Jurídica da 
Concorrência. In: Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. v. 10, ano 17, out/2015, p. 18. 
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A obrigação de divulgação de esquemas de planejamento tributário é reflexo desse 

fenômeno da transferência de obrigações para os sujeitos passivos. Independentemente de 

a obrigação recair sobre os intermediários (e, em caráter subsidiário, sobre os 

contribuintes) ou única e exclusivamente sobre os contribuintes, trata-se de obrigação que 

parece se coadunar com o interesse da administração na fiscalização de tributos.  

As informações obtidas por meio da divulgação desses esquemas, conforme já 

estressado, auxiliam a gestão de riscos, com a identificação dos contribuintes com perfil 

mais agressivo e das operações em que eventualmente poderia existir controvérsia sobre 

sua aceitabilidade. Isso permite maior eficiência nas fiscalizações, sobretudo quando há 

escassez de recursos materiais e pessoais.  

Alternativamente (ou cumulativamente) ao interesse da fiscalização, as obrigações 

acessórias podem ser instituídas também no interesse da arrecadação de tributos. Prestar-

se-iam a garantir o adimplemento da obrigação tributária principal (própria ou mesmo de 

terceiros). Possuiriam, assim, a finalidade de assegurar o ingresso de recursos de natureza 

tributária aos cofres públicos.  

Enfim, as informações obtidas pelas autoridades fiscais não somente servem para 

melhor direcionar a fiscalização (e aumentar a arrecadação) como também podem ser 

utilizadas para propor medidas administrativas ou ainda legislativas com o objetivo de 

colmatar eventuais lacunas existentes na legislação, que são exploradas pelos contribuintes, 

causando a erosão de suas bases tributáveis. 

Em conclusão, a obrigação de divulgação de planejamento tributário tem natureza 

jurídica de obrigação tributária acessória (ou “dever instrumental”). Tem por objeto uma 

prestação no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos: conhecer os 

planejamentos tributários praticados pelos contribuintes para melhor gerir a análise de 

risco de suas fiscalizações e tomar medidas administrativas (ou até proposições 

legislativas) para especificamente impedir tais práticas.  

Independentemente da pessoa sobre quem recaia a obrigação – se sobre os 

intermediários ou contribuintes – a obrigação de divulgação de planejamentos tributários 

parece ter caráter de obrigação acessória (ou “dever instrumental”). Se recair sobre os 

intermediários, na forma sugerida no relatório final da Ação 12, a obrigação/dever encontra 

maior respaldo no dever de colaboração; se recair sobre os contribuintes, como no regime 

mexicano, encontra respaldo na capacidade contributiva. 
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 Entretanto, vale registrar que, assim como as demais obrigações tributárias 

acessórias em nosso ordenamento, a obrigação de divulgação de arranjos de planejamento 

tributário também estaria sujeita a limites. Alguns desses limites são, inclusive, 

frequentemente utilizados pela doutrina para questionar outras obrigações acessórias 

impostas no regime jurídico brasileiro.  

 

4.3.  Principais limites das obrigações acessórias aplicáveis também à 

obrigação de divulgação de planejamentos tributários 

 

 Conforme analisado no item anterior, a obrigação de divulgação de planejamentos 

tributários tem natureza jurídica de obrigação tributária acessória. Nessa qualidade, essa 

obrigação parece estar sujeita aos mesmos limites das demais obrigações acessórias383_384. 

Em especial, merecem destaque as seguintes limitações: (1) a proporcionalidade e a 

razoabilidade; e seu desdobramento: (2) o custo de conformidade dessas obrigações.  

 

4.3.1.  A proporcionalidade e razoabilidade como limite à obrigação de 

divulgação de planejamentos tributários 

 

A despeito de existirem diferenças conceituais entre eles, os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade são comumente utilizados como critérios para impor 

restrições para a atuação estatal. Esses princípios objetivam estabelecer uma relação entre 

os meios utilizados e os fins almejados, sendo aplicáveis também em relação às obrigações 

acessórias. 

Com efeito, as obrigações tributárias acessórias, de maneira geral (e a obrigação de 

divulgação de planejamentos tributários, em particular), para serem válidas, devem 

                                                 
383 Embora o objetivo desse trabalho não seja especificamente a análise dos limites das obrigações acessórias 
propriamente ditas, parece relevante efetuar um breve exame daqueles limites comumente destacados pela 
doutrina, aplicando-os à obrigação de divulgação de planejamentos tributários pelos contribuintes. 
384 Para uma análise detalhada dos limites impostos às obrigações acessórias, conferir as seguintes obras: 
CHIESA, Clélio. Fiscalização tributária – limites à instituição de deveres tributários e à imposição de sanções 
pelo não-pagamento de tributo e não-cumprimento de deveres instrumentais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira 
(Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2006, p. 39-61; e TAKANO, 
Caio Augusto. Limitações aos deveres instrumentais tributários (aplicação do art. 113, § 2º, do Código 
Tributário Nacional). Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, 2015. 
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respeitar o princípio da razoabilidade. A razoabilidade é frequentemente associada à 

moderação, comedimento e sensatez. A razoabilidade de uma medida pode ser aferida pelo 

equilíbrio entre a relação meio/fim (equilíbrio finalístico). O princípio da razoabilidade é 

também comumente relacionado ao devido processo legal substantivo385. 

O princípio da proporcionalidade, por sua vez, consiste na utilização de meios 

adequados e não excessivos. Pierre Muller destaca que a proporcionalidade constitui uma 

obrigação (de fazer uso dos meios necessários) e uma vedação (de uso de meios 

desproporcionais)386. O princípio da proporcionalidade pode ser decomposto em três 

aspectos: adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito387. 

A adequação significa que o meio ou medida empregada deve ser capaz de obter o 

fim desejado. A adequação é comumente referida também como “pertinência”388. Esse 

termo, entretanto, não deve ser entendido como mera “relação”. É que não basta que o 

meio ou medida relacione-se com a finalidade para a qual foi criada. Necessário que tenha 

aptidão, capacidade ou habilidade para produzir os efeitos almejados pelo legislador.  

A necessidade se relaciona à indispensabilidade. Determinada medida é necessária 

quando não existirem outros meios igualmente adequados para a realização da mesma 

finalidade à qual ela se destina389. O meio ou medida empregada não deverá exceder os 

limites necessários à conservação dos interesses que almeja resguardar. Enfim, uma 

medida é necessária quando imprescindível para o fim a que se destina.  

Finalmente, a proporcionalidade (em sentido estrito) significa que as vantagens a 

serem obtidas com o meio ou a medida empregada devem superar eventuais desvantagens 

ou restrições por ela causadas. Em uma análise comparativa, a medida deve trazer maiores 

                                                 
385 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Obrigação tributária acessória e limites de imposição: razoabilidade 
e neutralidade concorrencial do Estado. In: TÔRRES, Heleno Taveira. Teoria Geral da Obrigação 
Tributária: Estudos em homenagem ao Professor José Souto Maior Borges. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p.  270. 
386 MULLER, Pierre. Le príncipe de la proportionnalité. Revue de Droit Suisse. Basel: [s.n.], 1978, v. 97, p. 
212 apud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 398. 
387 Sobre o princípio (também denominado de postulado) da proporcionalidade, conferir: ÁVILA, Humberto.  
Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 394-422. 
388 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 398. 
389 MACHADO, Hugo de Brito; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Emissor de Cupom Fiscal e 
Obrigação Tributária Acessória. Princípios da Legalidade, da Razoabilidade e da Proporcionalidade. In: 
MACHADO, Hugo de Brito (Org.). Direito tributário aplicado. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 390.  
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benefícios do que prejuízos. Ou, como destaca Hugo de Brito Machado, a 

proporcionalidade consiste em analisar se o custo-benefício oferece um saldo positivo390.  

Justamente em relação a esses dois últimos aspectos da proporcionalidade (em 

sentido amplo) é que parecem residir algumas das principais críticas à introdução de regras 

de divulgação obrigatória de planejamentos tributários na legislação dos países em geral: a 

necessidade e proporcionalidade (em sentido estrito) dessas regras. Essas críticas, em 

princípio, seriam aplicáveis também em relação à introdução dessas regras no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

Analisando as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários no 

ordenamento jurídico brasileiro, Elidie Bifano e Bruno Fajerzstajn afirmam que as 

informações obtidas por esse regime seriam “desnecessárias”. Sustentam que as 

autoridades fiscais brasileiras já teriam condições de ter conhecimento dos atos praticados 

pelos contribuintes no contexto de planejamentos com reflexos tributários por meio do 

sistema de escrituração digital391.  

Por sua vez, Fernando Fonseca, analisando os regimes de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários de maneira geral, sem se referir especificamente às 

peculiaridades do regime brasileiro, alerta para o fato de que o regime poderia oferecer 

riscos maiores que seus potenciais benefícios392; enquanto Ricardo Lodi destaca que as 

regras de divulgação obrigatória devem equilibrar os custos adicionais com eventuais 

benefícios obtidos pela administração com a implementação do regime393. 

A despeito das críticas, a obrigação de divulgação de planejamentos tributários 

parece observar todos os três subprincípios. É adequada, na medida em que: (1) capaz de 

                                                 
390 MACHADO, Hugo de Brito; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Emissor de Cupom Fiscal e 
Obrigação Tributária Acessória. Princípios da Legalidade, da Razoabilidade e da Proporcionalidade. In: 
MACHADO, Hugo de Brito (Org.). Direito tributário aplicado. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 390.  
391 Embora não questionem a obrigação de divulgação de planejamentos tributários diretamente em relação 
ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, Elidie Bifano e Bruno Fajersztajn afirmam que as 
informações obtidas por esse regime seriam “desnecessárias”, pois que já constavam do sistema de 
escrituração digital e aumentariam significativamente os custos de conformidade. (BIFANO, Elidie Palma; 
FAJERSZTAJN, Bruno. A divulgação de negócios com reflexos tributários benéficos aos contribuintes. In: 
Revista Brasileira de Direito Tributário. São Paulo: LexMagister, jul-ago/2015, v. 51, p. 15). 
392 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. O Brasil face ao plano de Ação n. 12 do BEPS. In: GOMES, 
Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-BEPS: soluções 
globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia Digital. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016, v. 3, p. 43. 
393 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Ação 12 e a Introdução das Mandatory Disclouse (sic) Rules no Brasil. In: 
GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-
BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia 
Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, v. 3, p. 62. 
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dissuadir a utilização desses esquemas e também sua promoção – ainda que 

indiretamente394; e (2) em princípio, apta para dar conhecimento às autoridades tributárias 

acerca de potenciais arranjos elisivos utilizados pelos contribuintes, de maneira a permitir 

(2a) uma melhor gestão de riscos; e (2b) a propositura de medidas legislativas. 

De posse dessas informações, a administração tributária brasileira poderia propor 

com maior celeridade normas antielisivas específicas. São exemplos de regras antielisivas 

específicas no ordenamento brasileiro: (a) o art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87, que veda a 

compensação de prejuízo fiscal acumulado da sucedida em casos de fusão, incorporação ou 

transformação; e (b) as regras introduzidas pela Lei nº 12.973/14 ao Decreto-lei nº 

1.598/77, em relação à amortização de ágio.  

A propósito, a questão do ágio parece um bom exemplo. É difícil afirmar com 

precisão quando o fisco teve conhecimento dos planejamentos tributários envolvendo a 

amortização de ágio. Poderia se especular que já soubesse dessa modalidade de 

planejamento tributário há anos. Entretanto, pode ser que não tivesse uma noção exata da 

amplitude dessa prática. Nesse sentido, a rápida identificação dos arranjos e usuários 

poderia, eventualmente, ter auxiliado na propositura mais célere de legislação antielisiva.  

A obrigação de divulgação de planejamento tributário parece igualmente necessária 

para auxiliar a administração fiscal na arrecadação ou fiscalização da obrigação tributária. 

Não se desconhece existirem outros mecanismos que poderiam ser utilizados para obter 

esse tipo de informação, como: (a) as demonstrações financeiras; ou ainda (b) outros 

instrumentos tributários à disposição das autoridades fiscais. Porém, nenhum deles parece 

ser igualmente adequado para obter esse tipo de informações. 

As demonstrações financeiras constituem-se em relatórios contábeis que fornecem 

informações acerca da situação econômico-financeira de uma companhia para seus 

usuários. Esses usuários são os mais diversos, incluindo os próprios administradores da 

companhia, potenciais ou atuais investidores, clientes, fornecedores, credores, empregados 

e até mesmo órgãos do Poder Público, inclusive as autoridades fiscais.  

Esses relatórios devem permitir a compreensão da situação patrimonial, além do 

resultado e fluxo financeiro de uma empresa. As demonstrações financeiras exprimem a 

                                                 
394 A divulgação obrigatória de planejamentos tributários parece capaz de dissuadir a utilização desses 
esquemas ainda que essa informação não seja fornecida antes da implementação do esquema, como proposto 
no regime brasileiro introduzido pela Medida Provisória nº 685/2015. Sobre as peculiaridades das regras 
brasileiras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários, conferir Capítulos V e VI deste trabalho. 



 

151

situação econômico-financeira da companhia e as mutações ocorridas durante o exercício, 

bem como indicam os valores correspondentes em ano anterior395. A responsabilidade pela 

sua apresentação recai sobre os administradores da sociedade.  

As demonstrações financeiras devem ser apresentadas, anualmente, após o término 

do exercício social. De acordo com o art. 176 da Lei nº 6.404/76, essas demonstrações 

incluem: o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a 

demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e, tratando-se 

de companhia aberta, a demonstração do valor adicionado396. 

Essas demonstrações podem ainda estar acompanhadas de notas explicativas. As 

notas explicativas buscam esclarecer a situação das contas patrimoniais ou de valores 

relativos ao resultado da companhia397. Inclusive, fornecendo informações de natureza 

tributária, que podem abranger a alíquota efetiva de tributação sobre a renda a que está 

sujeita determinada sociedade e os benefícios tributários de que goza. 

Elidie Bifano e Bruno Fajersztajn sugerem que as notas explicativas poderiam 

contemplar eventuais negócios tributários não usuais praticados pelos contribuintes. 

Acrescentam, ainda, que não haveria óbices a que a demonstração de valor adicionado 

contemplasse as reduções de tributos obtidas em negócios realizados pelos contribuintes. 

Na opinião deles, a inclusão dessas informações nas demonstrações financeiras 

evidenciaria, inclusive, uma intenção de lealdade para com o fisco398. 

A inclusão de informações sobre planejamentos tributários nas demonstrações 

financeiras certamente traria maior transparência para os seus investidores e demais 

usuários das demonstrações financeiras. A efetividade dessas informações, entretanto, 

enfrenta alguns desafios. O primeiro é que a inclusão desse tipo de informação nas 

demonstrações financeiras atualmente não é obrigatória. O fisco, assim, dependeria da boa 

vontade dos contribuintes incluírem ou não essa informação. O segundo é que, ainda que a 

inclusão desse tipo de informação nas demonstrações financeiras fosse obrigatória, sua 

                                                 
395 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 438. 
396 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da 
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do 
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I – balanço patrimonial; II – demonstração 
dos lucros ou prejuízos acumulados; III – demonstração do resultado do exercício; e IV – demonstração do 
fluxo de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (BRASIL. Lei nº 6.404/76). 
397 Sobre as notas explicativas, conferir: CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades 
Anônimas. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, v. 3, p. 651-654. 
398 BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno. A divulgação de negócios com reflexos tributários 
benéficos aos contribuintes. In: Revista Brasileira de Direito Tributário. São Paulo: LexMagister, jul-
ago/2015, v. 51, p. 6-7. 
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elaboração é exigida somente para as sociedades por ações e empresas “de grande 

porte”399, o que reduziria consideravelmente o espectro de empresas a apresentá-las.   

É possível sustentar que as autoridades tributárias não necessitariam das regras de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Poderiam, eventualmente, obter as 

informações sobre as transações, arranjos e estruturas de minimização da carga tributária 

por meio de outros instrumentos de natureza tributária. Esses instrumentos poderiam ter 

previsão no ordenamento pátrio ou serem inspirados em ordenamentos de outros países.  

O argumento seria ainda mais convincente quando esses instrumentos implicassem 

menor restrição aos direitos dos contribuintes do que as regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários. Existiriam, nesse sentido, uma gama de instrumentos à 

disposição das autoridades fiscais que poderiam melhorar a transparência por intermédio 

do fornecimento de informações tributárias dos contribuintes400.  

O próprio relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS recomendou que a adoção de 

regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários levasse em consideração 

outras iniciativas para melhorar a transparência, tais como os programas de cooperação 

para o cumprimento das obrigações tributárias, sugerindo que as regras de divulgação 

obrigatória reforçassem esses regimes401.  

Nesse sentido, poderia se pensar em reforçar a eficácia de regimes de cooperação 

para o cumprimento das obrigações tributárias e da consulta no regime brasileiro, ao invés 

de introduzir regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários402. De fato, a 

consulta é pouco explorada pelos contribuintes e não parece ter havido interesse do fisco, 

até pouco tempo, em modificar esse comportamento403. Da mesma maneira, os programas 

                                                 
399 Considera-se como empresa de grande porte ficando obrigada à escrituração e elaboração das 
demonstrações financeiras e auditoria independente por auditor registrado na CVM, ainda que não 
constituída na forma de sociedades por ações, a sociedade ou o conjunto de sociedades sob controle comum 
que tiver, no exercício anterior, ativo superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 
milhões. (BRASIL. Lei nº 11.638/2007, art. 3º).  
400 Sobre as diversas iniciativas para melhorar a transparência e suas diferenças em relação às regras de 
divulgação obrigatória de planejamentos tributários, conferir item 2.3 deste trabalho. 
401 PANAYI, Cristiana HJI. Advanced Issues in International and European Tax Law. Oxford: Hart 
Publishing, 2015, p. 134. 
402 OECD. Comments received on Public Discussion Draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure 
rules, may 2015, p. 35-52. Disponível em: <www.oecd.org/tax/aggresive/public-comments-beps-action-12-
mandatory-disclosure-rules.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016. 
403 Esse interesse parece ter recentemente se modificado com a introdução de uma nova modalidade de 
consulta em conjunto com as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários pela Medida 
Provisória nº 685/2015. Esse mecanismo será analisado em detalhes no Capítulo V.  
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de cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias são subutilizados pelas 

autoridades tributárias brasileiras404.  

Seja como for, ainda que outras iniciativas de melhoria da transparência fossem 

efetivamente implementadas em nosso sistema, o relatório final da Ação 12 do Projeto 

BEPS da OCDE/G20 indica que esses mecanismos não seriam igualmente adequados para 

obter informações sobre os esquemas de planejamento tributário e seus respectivos 

usuários; tampouco para dissuadir a oferta de esquemas elisivos no mercado405.  

De acordo com o relatório, as demais iniciativas não teriam a mesma eficácia que 

as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários, na medida em que: (a) 

abrangem tipos diferentes e uma menor quantidade de contribuintes e intermediários; e (b) 

não fornecem informações com a mesma celeridade ou com o mesmo nível de 

detalhamento em relação a esquemas de planejamento tributário406. 

Demais disso, mesmo países onde iniciativas para se obter maior transparência são 

utilizadas com mais frequência (é o caso, por exemplo, dos “rulings” nos EUA e dos 

programas de “cooperative compliance” no Reino Unido) possuem também regras de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Esses argumentos parecem reforçar a 

necessidade de regras de divulgação obrigatória desses esquemas.  

Sobre o argumento levantado por Elidie Bifano e Bruno Fajersztajn no sentido de 

que as informações sobre planejamentos tributários eventualmente praticados pelos 

contribuintes seriam desnecessárias, em razão de supostamente já estarem à disposição das 

autoridades fiscais brasileiras por meio do sistema de escrituração digital, importante 

efetuar algumas considerações para contextualizar a afirmação407. 

De fato, à época em que os autores escreveram a respeito do assunto, o sistema de 

escrituração digital contemplava fichas que deveriam ser preenchidas com diversas 

informações, entre as quais, os fatos, fundamentação jurídica, justificativa do propósito 

                                                 
404 Sobre os programas de cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias no sistema jurídico 
brasileiro, conferir item 4.1.1 deste trabalho. 
405 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 23-24. 
406 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 23-24. 
407 Embora não questionem a obrigação de divulgação de planejamentos tributários diretamente em relação 
ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, Elidie Bifano e Bruno Fajersztajn afirmam que as 
informações obtidas por esse regime seriam “desnecessárias”, pois que já constariam do sistema de 
escrituração digital e aumentariam significativamente os custos de conformidade. (BIFANO, Elidie Palma; 
FAJERSZTAJN, Bruno. A divulgação de negócios com reflexos tributários benéficos aos contribuintes. In: 
Revista Brasileira de Direito Tributário. São Paulo: LexMagister, jul-ago/2015, v. 51, p. 15). 
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negocial, etc. Essas fichas teriam introduzido no sistema jurídico brasileiro uma espécie de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários408. 

Assim, apesar de acreditar que os autores tivessem efetivamente conhecimento de 

que essas fichas consubstanciavam a própria divulgação de planejamentos tributários de 

que tratava a, então, recém-publicada legislação brasileira, não é possível afirmar com 

precisão se os autores consideraram essas fichas como a divulgação de planejamentos 

tributários ou apenas como um elemento da escrituração digital. Sobretudo, porque o artigo 

teria sido publicado muito pouco tempo depois da introdução dessas fichas409. 

De fato, o sistema de escrituração digital contém informações que poderiam 

eventualmente ser utilizadas como indicativo de planejamentos tributários (e.g. diferença 

entre o lucro contábil e o lucro fiscal). Não obstante, exceto por essas fichas, que 

constituíam a própria declaração de planejamentos tributários, o sistema de escrituração 

digital não traz informações específicas sobre planejamentos tributários, tais como a 

descrição da estrutura e do seu funcionamento, o benefício tributário auferido, etc. 

Entretanto, ainda que atualmente o sistema de escrituração digital não traga essas 

informações, nada impede que esse sistema seja adaptado e utilizado pelas autoridades 

fiscais para obter informações específicas sobre planejamentos tributários. Notadamente, 

quando for o próprio contribuinte que tiver que fornecê-las às autoridades tributárias. Desta 

forma, seria possível aproveitar um sistema já em uso, de maneira a não aumentar 

significativamente o custo de conformidade dos contribuintes410. 

Em síntese, a divulgação obrigatória de planejamentos tributários parece ser um 

mecanismo adequado para se obter informações específicas acerca desses esquemas e de 

seu funcionamento; também seria necessária, na medida em que outros instrumentos (e.g. 

programas de cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias, demonstrações 

financeiras, a atual conformação do sistema de escrituração digital, etc.) não seriam 

igualmente adequados para a realização da mesma finalidade. 

Enfim, a proporcionalidade (em sentido estrito) relaciona as vantagens a serem 

obtidas com o regime de divulgação obrigatória com eventuais desvantagens ou restrições 

por ele causadas. As potenciais desvantagens normalmente associadas a essas regras 

                                                 
408 Essa declaração será objeto de estudo mais detalhado quando do exame do Capítulo V. 
409 O Ato Declaratório Executivo Cofins nº 60, que inseriu as fichas com informações em referência, é datado 
de 26.08.2015, enquanto o artigo refere-se ao período de jul-ago 2015. 
410 Sobre o custo de conformidade, conferir item 4.3.2 deste trabalho. 
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consistem justamente em seu possível elevado custo de conformidade411. Devido às suas 

especificidades e alguns comentários que serão efetuados em relação ao contexto 

brasileiro, o custo de conformidade dessas regras será objeto de item específico.  

 

4.3.2. O custo de conformidade inerente às regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários  

 

Conforme anteriormente examinado no item 4.2, as obrigações acessórias 

constituem-se em prestações positivas ou negativas, instituídas com a finalidade de auxiliar 

na fiscalização ou arrecadação de tributos. Essas prestações, evidentemente, envolvem um 

custo: para o preenchimento das respectivas declarações, prestação de informações aos 

fiscais e até mesmo para o próprio cálculo do tributo devido.  

Esses custos variam a depender da quantidade de informações exigidas pelas 

autoridades tributárias. O custo envolvido para esse conjunto de obrigações associadas ao 

pagamento de tributos é denominado “custo de conformidade”, em referência ao termo 

usualmente utilizado em inglês (“compliance cost”). Esse custo compõe os demais custos 

administrativos de uma empresa.  

O custo de conformidade das regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários foi uma preocupação manifestada desde o início da Ação 12 do Projeto BEPS 

da OCDE/G20. O Plano de Ação já considerava que o desenvolvimento das 

recomendações em relação à elaboração de regras de divulgação obrigatória deveria levar 

em consideração, entre outros fatores, os custos administrativos para as empresas412. Essa 

inquietação permeou também as discussões subsequentes em torno da referida ação.  

A minuta de relatório da Ação 12 contemplou essa preocupação. Reconheceu 

expressamente que as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

implicariam aumento inicial dos custos de conformidade. Porém, destacou que a melhoria 

                                                 
411 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Ação 12 e a Introdução das Mandatory Disclouse (sic) Rules no Brasil. In: 
GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-
BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia 
Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, v. 3, p. 62. 
412 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 22. 
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da análise de riscos poderia, eventualmente, beneficiar os contribuintes, na medida em que 

a fiscalização se concentraria nas áreas de preocupação das autoridades fiscais413.  

Uma parte significativa dos comentários também centrou nos custos de 

conformidade inerentes à divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Nesse 

aspecto, digno de nota os comentários no sentido de que a divulgação de planejamentos 

tributários pelos contribuintes imporia um custo de conformidade significativo para avaliar 

se determinada transação estaria ou não sujeita à divulgação, um fardo possivelmente 

maior do que seus potenciais benefícios414. 

Enfim, o relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS reafirmou as preocupações 

manifestadas na minuta anteriormente divulgada, enfatizando que o escopo e a extensão 

das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários são importantes para 

obter um equilíbrio; e que informações desnecessárias ou em duplicidade aumentariam 

esse custo, sem trazer qualquer ganho informativo para as autoridades fiscais. 

A despeito da apreensão em relação ao custo de conformidade, afirmada e 

reafirmada durante as várias etapas da Ação 12 do Projeto BEPS, verifica-se que não 

foram traçadas diretrizes nem critérios para se avaliar se o custo de conformidade de uma 

obrigação do gênero recomendaria sua adoção ou não. A OCDE parece ter deixado para 

que os países efetuassem essa análise caso a caso, de acordo com suas particularidades.      

Em conclusão, a preocupação com os custos de conformidade das regras de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários foi enfatizada durante todo o curso da 

Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20. Não obstante, não foram traçadas diretrizes ou 

critérios para avaliar se o custo/benefício dessas medidas indicaria ou não sua adoção. Essa 

análise deve ser efetuada conforme as peculiaridades de cada país, levando em 

consideração as obrigações acessórias existentes.  

                                                 
413 OECD. Public Discussion Draft BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules (31.mar.2015), p. 14. 
Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-action-12-mandatory-disclosure-
rules.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
414 A esse respeito, vale transcrever trecho dos comentários: “MDR would place a significant compliance 
burden upon all taxpayers to consider whether any transactions (which may well be wholly acceptable as 
falling short of being ‘aggressive or high-risk’) are potentially reportable under MDR, a burden significantly 
greater than any potential modest benefit [...] BASF consider that the imposition of MDR on all taxpayers is 
an unacceptable administrative burden when considered against the modest impact in terms of the stated 
objectives of MDR”. (OECD. Comments received on Public Discussion Draft – BEPS Action 12: 
Mandatory Disclosure rules, may 2015, p. 15. Disponível em: <www.oecd.org/tax/aggresive/public-
comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016). 
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Uma análise detalhada do custo de conformidade das obrigações acessórias no 

contexto brasileiro será efetuada a seguir.  

 

4.3.2.1. O custo de conformidade das obrigações tributárias 

acessórias no Brasil: uma tentativa de racionalização 

 

O custo de conformidade das obrigações tributárias acessórias (ou “deveres 

instrumentais”) não é um problema que se restringe ao Brasil, ainda que aqui possa ter 

ganhado importância ainda maior que em outros países, notadamente, em razão de algumas 

peculiaridades do sistema tributário brasileiro.  

Luís Eduardo Schoueri chama a atenção para o fato de os custos para o 

cumprimento dos deveres instrumentais (também denominados “custos de conformidade”) 

terem crescido substancialmente no mundo inteiro. De acordo com o professor da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o acréscimo desses custos implicaria 

um aumento imperceptível da carga tributária415.  

A complexidade do sistema tributário brasileiro, a multiplicidade de tributos e as 

inúmeras informações que devem ser transmitidas pelos sujeitos passivos às 

administrações fiscais dos diferentes entes federativos podem ser consideradas como 

alguns dos fatores que aumentariam o custo de conformidade com as obrigações tributárias 

no contexto brasileiro, quando comparado aos demais países416. 

Por essa razão, tem-se observado, nos últimos anos, uma tentativa de simplificação 

das obrigações tributárias principais e acessórias no país. A simplificação das obrigações 

tributárias iniciou-se em relação às MEs e EPPs, com fundamento no art. 179 da 

Constituição, que lhes assegura um tratamento jurídico diferenciado, inclusive em relação 

às suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias entre outras. 

                                                 
415 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 419. 
416 Nesse sentido, o atual Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Jung Martins, destaca que 
o elevado custo de conformidade das obrigações tributárias no Brasil seria uma decorrência do próprio 
sistema tributário brasileiro onde existiriam 5 IVAs (2 regimes de PIS/Cofins, 1 regime de ISS, 1 regime de 
ICMS e 1 regime de IPI), sendo o único país do mundo que possui um imposto sobre o valor adicionado 
subnacional com 27 legislações e cada ente federativo com uma forma de apuração diferente. (BRASIL. 
Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a 
Medida Provisória nº 685, de 2015. Diário do Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 139). 
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Um primeiro passo nessa direção foi a criação do Simples Federal para as MEs e 

EPPs por meio da Lei nº 9.317/96. Esse regime criou o sistema integrado de pagamento do 

IRPJ, IPI, CSLL, PIS, Cofins e a parte patronal da contribuição social para o INSS417. A 

nova sistemática de recolhimento integrado racionalizou também as obrigações tributárias 

acessórias, com a criação da denominada “declaração simplificada” (art. 7º).  

Posteriormente, foi editada a EC nº 42/2003, que introduziu a alínea “d” ao art. 146, 

III, da Constituição, estabelecendo uma nova competência da lei complementar no seu 

papel de norma geral em matéria tributária: definir o tratamento diferenciado e favorecido 

para MEs e EPPs, inclusive com regime único de arrecadação de tributos dos diferentes 

entes federativos (art. 146, parágrafo único, da CF/88)418. 

Uma das principais virtudes desse dispositivo foi estabelecer que a parcela de 

recursos pertencentes aos respectivos entes federados deveria ser repassada imediatamente, 

sendo vedada qualquer espécie de retenção ou condicionamento desse repasse, bem como 

de que a arrecadação, a fiscalização e cobrança poderiam ser compartilhadas pelos entes, 

com a adoção de um cadastro nacional único.  

Um segundo passo para a simplificação das obrigações tributárias ocorreu com a 

criação do Simples Nacional pela LC nº 123/2006. Além de estabelecer normas gerais 

acerca do tratamento diferenciado e favorecido para MEs e EPPs, essa lei instituiu o 

regime especial unificado de arrecadação de tributos. Esse novo regime inclui tributos dos 

diferentes entes federativos: aqueles mesmos do antigo Simples Federal, bem ainda o 

ICMS e o ISS. Estabeleceu também a declaração anual do simples nacional (“DASN”)419. 

                                                 
417 A despeito de tratar-se de um regime, em princípio, federal, permitia a inclusão de tributos de 
competência estadual e municipal mediante convênio (art. 4º). Não obstante, considerando que os repasses de 
valores arrecadados aos demais entes estava condicionado ao preenchimento de certos requisitos, não se tem 
notícia de que qualquer ente federado tenha aderido ao Simples Federal. 
418 “Art. 146. Cabe à lei complementar: 
[...] 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de 
arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que: 
I – será opcional para o contribuinte; 
II – poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; 
III – o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 
respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; 
IV – a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado 
cadastro nacional único de contribuintes”. (BRASIL. Constituição Federal). 
419 Para maiores informações em relação ao regime do Simples Nacional, recomendamos o acesso às 
Perguntas e Respostas sobre o regime disponível no sítio da Receita Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Perguntas/Perguntas.aspx>. Acesso em: 26 jul. 2016. 
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Esses dois passos com vistas à simplificação de obrigações tributárias se deram 

exclusivamente em relação às MEs e EPPs, em virtude de mandamento constitucional que 

impõe tratamento tributário diferenciado e favorecido a essas empresas (art. 170, IX e art. 

179, CF/88). Recentemente, porém, tem-se observado uma maior busca pela simplificação 

das obrigações tributárias, para todos os contribuintes.  

A simplificação e a informatização das declarações são uma tendência mundial das 

administrações fiscais para facilitar a vida dos contribuintes e a gestão das informações 

tributárias pelos fiscos. Atualmente, boa parte das informações prestadas pelos 

contribuintes às autoridades tributárias ocorre por meio de sistemas informatizados. A 

informatização do preenchimento de declarações e pagamento de tributos não somente 

facilita o seu cumprimento pelos contribuintes como também o seu controle pelo fisco.  

Em recente relatório sobre as administrações fiscais, a OCDE destaca um 

significativo progresso na utilização de sistemas eletrônicos de preenchimento de 

declarações e pagamento de tributos pelos contribuintes. Em 2015, cerca de 95% (noventa 

e cinco por cento) das administrações fiscais do mundo ofereciam esse tipo de serviços420. 

Os sistemas eletrônicos asseguram economia de tempo para fisco e contribuintes. 

Além do mais, esses sistemas previnem erros humanos indicando previamente eventuais 

inconsistências no preenchimento das declarações. Finalmente, os sistemas eletrônicos 

reduzem as oportunidades de corrupção (e sonegação), na medida em que aumentam a 

transparência nas informações421.  

As autoridades tributárias brasileiras utilizam-se fartamente de sistemas 

informatizados. Declarações, formulários e guias são, em sua maioria, entregues 

eletronicamente. Em âmbito federal, não haveria mais praticamente declaração prestada em 

papel. Demais disso, a sistemática de pagamento de tributos seria bastante simplificada: a 

partir da apresentação das declarações eletrônicas, é automaticamente gerada uma guia 

para recolhimento do tributo devido, que pode ser quitado na rede bancária conveniada422. 

Um passo importante na simplificação das obrigações tributárias foi a criação do 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituído pelo Decreto nº 6.022/2007 

                                                 
420 OCDE. Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and other advanced and 
emerging economies. Paris: OCDE Publishing, 2015, p. 16. 
421 WORLD BANK. Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. 13. ed. 
Washington DC: World Bank, 2016, p. 43. 
422 SOARES, Murilo Rodrigues da Cunha. Custo do cumprimento das obrigações tributárias acessórias no 
Brasil. In: Estudo Consultoria Legislativa. Brasília: Câmara dos Deputados, março 2012, p. 05. 
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(alterado pelo Decreto n º 7.979/2013). O sistema consiste na unificação das atividades de 

recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos contábeis e 

fiscais dos empresários e das pessoas jurídicas mediante fluxo integrado de informações423. 

Resultado de iniciativa conjunta das administrações tributárias no âmbito das 

esferas federal, estadual e municipal, o sistema substitui a emissão de livros e documentos 

contábeis e fiscais em papel por documentos eletrônicos com certificação digital. O 

sistema mantém, ainda, parceria com diversas instituições, entre órgãos públicos, 

conselhos de classe e associações, que ajudam no seu desenvolvimento. 

Incialmente implementado no âmbito da Receita Federal do Brasil, as 

administrações tributárias estaduais e municipais podem também acessar o sistema por 

convênio (art. 3º). O acesso ao sistema pelas autoridades fiscais dos demais entes atende ao 

art. 37, XXII, da CF/88 (introduzido pela EC nº 42/2003), que prevê que as administrações 

fiscais dos diversos entes “[...] atuarão de forma integrada, inclusive com o 

compartilhamento de cadastro e informações fiscais, na forma da lei ou convênio”424. 

Os principais objetivos do sistema de escrituração digital são: (1) promover a 

integração dos fiscos: mediante a padronização e compartilhamento de informações; (2) 

racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias: evitando o envio das mesmas 

informações para os diferentes entes federativos, de maneira a reduzir o custo de 

conformidade das obrigações tributárias acessórias; e (3) tornar mais célere a identificação 

de ilícitos: com a rapidez do acesso às informações e melhoria dos controles. 

O SPED iniciou-se com três módulos: escrituração contábil digital (ECD); 

escrituração fiscal digital (EFD); e nota fiscal eletrônica (NF-e). Posteriormente, foram 

incorporados outros módulos, tais como: a escrituração da contribuição para o PIS/Pasep e 

da Cofins (EFD-Contribuições); a escrituração de operações financeiras (e-Financeira); a 

escrituração fiscal digital das retenções e informações da contribuição previdenciária 

substituída (EFD-Reinf); a escrituração contábil fiscal (ECF); etc. 

A propósito, a escrituração contábil fiscal, recentemente, substituiu a declaração de 

informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), extinta a partir de 2014. Estão 

                                                 
423 Para uma análise detalhada das minúcias do SPED, conferir: NEDER, Marcos Vinicius. O Sistema 
Público de Escrituração Contábil (SPED) – Deveres e limites à sua aplicação. In: FERRAGUT, Maria Rita 
(Coord.). Direito Tributário Eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2010, p.  78. 
424Acerca da relutância de alguns Estados na adoção do SPED e sugestão de proposição de uma lei 
complementar para sua disciplina, conferir: RÊGO, Andressa Guimarães Torquato F. Considerações acerca 
da Possibilidade de Regulação do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) por Meio de Lei 
Complementar. In: Revista Dialética de Direito Tributário, v. 194. São Paulo: Dialética, 2011, p. 16-24.  
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obrigadas ao preenchimento e transmissão da escrituração contábil fiscal todas as pessoas 

jurídicas, independentemente do regime de apuração de seu lucro (real, presumido ou 

arbitrado). Restaram excetuadas apenas as pessoas jurídicas optantes pelo Simples 

Nacional, bem como órgãos públicos, autarquias, fundações e empresas inativas425. 

Essas mudanças indicam que as autoridades tributárias brasileiras estão atentas ao 

problema da multiplicidade de obrigações acessórias no contexto brasileiro e ao custo de 

conformidade dessas obrigações. Frequentemente, tem-se tentado otimizar e racionalizar as 

obrigações tributárias acessórias, de forma a reduzir o seu custo de conformidade. 

Entretanto, esses instrumentos são imprescindíveis para a fiscalização e arrecadação de 

tributos, não podendo a administração fiscal brasileira deles abrir mão. 

Em síntese, o custo de conformidade das obrigações tributárias é um problema 

mundial. Nos últimos anos, tem-se observado uma tentativa de simplificação e otimização 

das obrigações tributárias em âmbito federal (e.g. Simples Federal, Simples Nacional e 

SPED), como forma de se tentar reduzir o custo de conformidade das empresas brasileiras 

relativos às suas obrigações tributárias.  

Não obstante esse esforço, recente relatório aponta para o fato de que o custo de 

conformidade das obrigações tributárias no Brasil permaneceria elevado em comparação 

com outros países. Essa conclusão poderia sugerir que a introdução de mais uma obrigação 

tributária acessória (no caso, a declaração de planejamentos tributários) não seria 

recomendável, na medida em que aumentaria um custo já bastante elevado. Tal relatório 

deve ser analisado com cautela, conforme será examinado a seguir. 

 

4.3.2.2. Desmistificando o custo de conformidade das obrigações 

tributárias no Brasil  

 

A mais recente edição do relatório do Banco Mundial (em parceria com a empresa 

“PricewaterhouseCoopers” – “PwC”), referente a 2017, coloca o Brasil entre os países 

                                                 
425 Conforme Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013 (com redação dada pela IN 
RFB nº 1.489/2014; IN RFB nº 1.524/2014; IN RFB nº 1.574/2015; IN RFB nº 1.595/2015; IN RFB nº 
1.633/2016 e IN RFB nº 1.659/2016). 
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com mais elevado custo de conformidade para pagar tributos. De um total de 190 países, o 

Brasil encontra-se na 181ª posição no que diz respeito ao item “pagamento de tributos”426.  

Esse item se baseia em algumas premissas427 e leva em conta três fatores: (1) o 

tempo necessário para cumprimento das obrigações tributárias; (2) a quantidade de 

pagamentos tributários que uma empresa tem que efetuar em um ano; e (3) a carga 

tributária incidente nas suas operações (em relação ao seu lucro antes dos tributos). 

Em relação ao tempo necessário para cumprir as obrigações tributárias, o item 

inclui o tempo gasto para que o contribuinte colete informações, preencha declarações, 

efetue o cálculo do tributo, bem como faça eventuais ajustes na contabilidade para fins 

fiscais. Em outras palavras: o custo de conformidade das obrigações tributárias.  

Especificamente nesse aspecto, o estudo coloca o Brasil no último lugar do ranking 

(190ª colocação). De acordo com os dados levantados, um contribuinte despende 

aproximadamente 2038 horas para cumprir com as obrigações tributárias no âmbito dos 

diferentes entes federativos brasileiros 428.  

O relatório reconhece, entretanto, uma significativa melhora em relação aos anos 

anteriores. Em realidade, trata-se da maior redução de custo de conformidade de qualquer 

país. Essa melhora é resultado direto das recentes mudanças introduzidas nos sistemas 

digitais utilizados para preenchimento das declarações e pagamento de tributos, fazendo-se 

expressa referência ao sistema digital de escrituração fiscal (SPED)429.  

                                                 
426 WORLD BANK GROUP. Paying Taxes 2017. World Bank Group/PWC. 11. ed., 2017. Disponível em: 
<http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Special-Reports/Paying-Taxes-
2017.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
427 O relatório leva em consideração uma situação hipotética padrão para todos os países e contabiliza os 
tributos e contribuições devidas por uma empresa de médio porte em cada jurisdição. A situação hipotética 
considera, entre outras coisas, que: (1) a empresa é constituída sob a forma de sociedade com 
responsabilidade limitada; (2) suas operações iniciaram-se em 2014; (3) opera na maior cidade do país; (4) é 
detida 100% por 5 quotistas nacionais pessoas físicas; (5) atua no ramo industrial ou comercial, mais 
especificamente produzindo vasos de cerâmica para plantas; (6) possui 60 empregados dos quais 4 gerentes, 
8 assistentes e 48 trabalhadores; (7) tem faturamento de 1050 vezes a renda per capita; (8) tem prejuízo no 
primeiro ano de operação; (9) distribui 50% de seu lucro líquido como dividendos para os seus acionistas no 
final do segundo ano, etc. (WORLD BANK GROUP. Paying Taxes 2017. World Bank Group/PWC. 11. ed., 
p. 89-90. Disponível em: <http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness 
/Documents/Special-Reports/Paying-Taxes-2017.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
428 WORLD BANK GROUP. Paying Taxes 2017. World Bank Group/PWC. 11. ed., 2017, p. 132. 
Disponível em: <http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Special-
Reports/Paying-Taxes-2017.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
429 De acordo com o relatório: “[…] Brazil reduced its time by 562 hours to 2,038, the biggest reduction of 
any economy. This resulted from electronic system being used more widely for filing, preparing, and paying 
all of its main taxes […]. The reduction in time to comply for Brazil is the result of electronic systems that 
were introduced some years ago having now bedded down resulting in more efficient tax compliance […]. 
For the first time there has been a consensus amongst these contributors on a reduction of the time to comply 
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Entretanto, conforme aponta Murilo Rodrigues da Cunha, em levantamento 

realizado no âmbito da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, em relação a 

uma edição anterior do mesmo relatório (porém com base nas mesmas premissas), o 

referido estudo leva em consideração uma circunstância que provavelmente prejudica a 

colocação do Brasil430-431.  

Isso porque, para efetuar uma análise comparativa dos diferentes países em relação 

ao item “pagamento de tributos”, o estudo adota como premissa que o contribuinte 

apresenta prejuízo no primeiro ano de operação. Essa premissa, possivelmente, faz com 

que o regime de tributação em que o panorama brasileiro é analisado seja o do lucro real.  

O regime do lucro real é o único regime de apuração do lucro no sistema tributário 

brasileiro que permite a compensação de prejuízos fiscais em exercícios subsequentes432. A 

opção por regimes como o lucro presumido ou Simples Nacional, por exemplo, implicaria 

a não utilização do prejuízo anterior433.  

A apuração do IRPJ e da CSLL pelo regime do lucro real, entretanto, é muito mais 

complexa. O lucro real é calculado a partir do lucro líquido apurado na escrituração 

comercial ajustado por adições (e.g. despesas indedutíveis para fins tributários) e exclusões 

(e.g. receitas não consideradas para fins tributários)434. A adoção do lucro real exige que a 

empresa apresente uma série de declarações e controles contábeis e fiscais435. 

Entretanto, o regime de apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real não é 

o mais utilizado pelas empresas brasileiras. Em recente levantamento efetuado pela Receita 
                                                                                                                                                    
that seems to confirm the growing maturity of the electronic tax reporting system introduced by the Public 
Digital Bookkeeping System or SPED for both federal and state taxes over the past five years […]”. 
(WORLD BANK GROUP. Paying Taxes 2017. World Bank Group/PWC. 11. ed., 2017, p. 37-40. 
Disponível em: <http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Special-
Reports/Paying-Taxes-2017.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2016). 
430 SOARES, Murilo Rodrigues da Cunha. Custo do cumprimento das obrigações tributárias acessórias no 
Brasil. In: Estudo Consultoria Legislativa. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012, p. 11.  
431 Importante salientar que o estudo realizado, no âmbito da Consultoria Legislativa da Câmara dos 
Deputados, levou em consideração edição anterior do relatório do Banco Mundial. Porém, ao que tudo 
indica, as premissas para os relatórios subsequentes foram mantidas, o que significa que conclusões em 
relação a esse tema permanecem válidas. 
432 Limitado a 30% do lucro líquido do exercício, conforme art. 15 da Lei nº 9.065/95. 
433 Apenas a título de esclarecimento: considerando que: (1) a situação padrão adota como premissa um 
faturamento anual de 1.050 vezes o valor da renda per capta; e (2) o limite atual do Simples Nacional é de R$ 
3,6 milhões e do lucro presumido é de R$ 78 milhões, o contribuinte da situação hipotética padrão, de 
qualquer forma, não poderia optar pelo regime do Simples Nacional, mas poderia optar pelo regime de lucro 
presumido.    
434 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica para a 
Disponibilidade Econômica. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010, p. 241. 
435 SOARES, Murilo Rodrigues da Cunha. Custo do cumprimento das obrigações tributárias acessórias no 
Brasil. In: Estudo Consultoria Legislativa. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012, p. 11. 
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Federal do Brasil, verifica-se que apenas uma pequena parcela das empresas opta pelo 

regime do lucro real (3%). A maior parte das empresas brasileiras opta pelo Simples 

Nacional (74%) ou pelo lucro presumido (10%)436.  

Pelo Simples Nacional, a pessoa jurídica apura e recolhe o IRPJ, a CSLL, o IPI (se 

industrial), o PIS/PASEP, a Cofins, a contribuição do empregador para a previdência 

social, o ICMS e o ISS (se prestadora de serviços) sobre a receita bruta, em uma única 

guia. Os percentuais aplicáveis variam de acordo com o tipo de atividade e a faixa da 

receita bruta da empresa. Nesse regime, o único livro exigido é o livro-caixa. 

No lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e CSLL é apurada pela aplicação de 

um percentual sobre a receita bruta. Esse percentual varia de 1,6% a 32% a depender da 

atividade econômica da pessoa jurídica437. O resultado é acrescido de outras receitas, 

rendimentos e ganhos de capital. O contribuinte pode optar pelo regime de caixa ou de 

competência: optando pelo regime de caixa, serão exigidos o livro-caixa e o livro diário438. 

Os demais tributos devem ser apurados e pagos separadamente em guias próprias439. 

Em conclusão, o custo de conformidade para pagamento de tributos da maior parte 

das empresas brasileiras (optantes pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido), 

possivelmente, não corresponde àquele indicado no relatório do Banco Mundial, em 

parceria com a PwC. Não fosse pelas premissas utilizadas na situação padrão, o Brasil 

provavelmente ocuparia uma posição melhor no referido ranking.  

Enfim, os argumentos aduzidos nesse tópico servem apenas para relativizar os 

dados de relatório comumente utilizado como referência para indicar o elevado custo de 

conformidade das obrigações tributárias no Brasil. Isso não quer significar que esse custo 

                                                 
436 De acordo com levantamento efetuado pela Receita Federal do Brasil em jun/2016, com base em dados de 
2014, os números das empresas conforme regime de tributação eram: imunes ao IRPJ (23.046); isentas de 
IRPJ (35.568); optantes pelo lucro presumido (956.861); optantes pelo lucro real (136.279); optantes pelo 
simples nacional (3.356.501); total de empresas (4.508.255). (BRASIL. Receita Federal do Brasil. 
Quantidade de Empresas por Regime de Tributação e Divisão CNAE – AC 2014). Disponível em: 
<idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/estudos-diversos/qtde-empresas-por-regime-e-cnae-2014.xlsx>. Acesso em: 24 out. 2016. 
437 Em linhas gerais, o art. 15 da Lei nº 9.249/95 estabelece os seguintes percentuais: 1,6% para a revenda de 
combustíveis; 8% para a venda de mercadorias e produtos, prestação de serviços de transporte de cargas, 
prestação de serviços hospitalares e outros; 16% para serviços de transporte (exceto de carga); e 32% para a 
prestação de serviços em geral. 
438 Para uma análise detalhada da sistemática do lucro presumido e quais receitas, rendimentos e ganhos de 
capital devem ser incluídos na base de cálculo, conferir: HIGUSHI, Hiromi. Imposto de Renda das 
Empresas: Interpretação e prática. 41. ed. São Paulo: IR Publicações, 2016, p. 51-76.  
439 Importante registrar que entre esses tributos encontra-se a contribuição para o PIS e COFINS. No caso de 
pessoa jurídica optante pelo regime do lucro presumido, essas contribuições deverão ser pagas em 
conformidade com o regime cumulativo, nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 10.637/2002 c/c o art. 10, II, da 
Lei nº 10.833/2003. 
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seja reduzido, tampouco que não deva ser levado em consideração na eventual adoção de 

regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários, conforme se verá a seguir. 

 

4.3.2.3. Recomendações para que as regras de divulgação 

obrigatória brasileiras não aumentem demasiadamente o 

custo de conformidade das obrigações tributárias 

 

Baseando-se nos argumentos suscitados até então em relação ao custo de 

conformidade das obrigações tributárias, parece conveniente que as regras de divulgação 

de planejamentos tributários observem algumas recomendações, a saber: (1) a utilização de 

um filtro monetário; (2) tratamento diferenciado para MEs e EPPs; e (3) a correlação com 

alguma das declarações acessórias já existentes. 

A primeira sugestão para reduzir o custo de conformidade seria a utilização de um 

filtro monetário. Esse filtro afastaria a obrigação de divulgação de transações praticadas no 

contexto de planejamentos tributários abaixo de um determinado patamar. A utilização de 

um filtro monetário é, inclusive, considerada como alternativa no relatório final da Ação 

12 do Projeto BEPS da OCDE/G20440.  

Importante frisar, entretanto, que a utilização de um filtro monetário possuiria 

também algumas desvantagens como, por exemplo: (1) sugerir que planejamentos 

tributários que resultam redução de valores não significativos seria aceitável; e (2) permitir 

que planejamentos tributários sejam eventualmente testados em transações de baixo valor 

sem necessidade de divulgação. 

Essas desvantagens parecem ser superadas pelas suas vantagens, tanto para os 

contribuintes, como também para a administração fiscal. Para os contribuintes, porque 

somente aqueles que praticassem transações acima de determinado patamar precisariam 

divulgá-las às autoridades fiscais (e, consequentemente, somente esses contribuintes teriam 

que arcar com o custo de conformidade inerente à divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários). Para a administração fiscal, a utilização do filtro monetário evita o problema 

da divulgação excessiva enfrentada por outros países, como os EUA. O foco nas transações 

                                                 
440 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 38-39. 
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com valores relevantes aumenta a utilidade das informações e melhora a eficiência na 

gestão dos dados recebidos.  

A experiência estrangeira é rica na utilização de filtros monetários, podendo servir 

de paradigma para o Brasil. O regime norte-americano utiliza esse filtro para transações 

confidenciais e transações com prejuízos (ou perdas). O Reino Unido utiliza o filtro para os 

arranjos envolvendo arrendamento. O regime mexicano, por sua vez, utiliza-o para 

determinar quais operações relevantes encontram-se sujeitas à divulgação441. 

Uma segunda sugestão para reduzir o custo de conformidade seria isentar ou limitar 

a divulgação de planejamentos tributários de pequenas e médias empresas. Essa alternativa 

estaria em consonância com os arts. 170, IX e 179 da CF/88, que asseguram tratamento 

jurídico diferenciado para essas empresas, inclusive em relação às suas obrigações 

administrativas, tributárias e previdenciárias. 

Tendo em vista o disposto na legislação brasileira e o esforço para racionalizar as 

obrigações tributárias desses contribuintes, parece lógico que eventual introdução da 

obrigação de divulgação de planejamentos tributários no ordenamento brasileiro também 

leve esses fatores em consideração. O tratamento diferenciado de MEs e EPPs em relação à 

obrigação de divulgação de planejamentos tributários se justifica sobretudo quando a 

obrigação de divulgação recair sobre a pessoa do contribuinte e não do promotor. 

Nesse sentido, apenas a título exemplificativo, poder-se-ia pensar em algumas 

alternativas como, por exemplo: (a) pura e simplesmente excluir os optantes pelo Simples 

Nacional dessa obrigação; (b) limitar a obrigatoriedade de as EPPs e MEs divulgarem seus 

planejamentos tributários a apenas algumas determinadas transações; ou ainda (c) reduzir a 

amplitude das informações que devem ser fornecidas por essas empresas no âmbito da 

divulgação obrigatória de seus planejamentos tributários.   

Também nesse aspecto a experiência estrangeira possui alguns exemplos. O regime 

“principal” de divulgação obrigatória de esquemas elisivos britânico (“DOTAS”) não se 

aplica para as pequenas e médias empresas, quando envolve esquemas de 

confidencialidade sem promotor. Igualmente, o regime específico envolvendo o imposto 

                                                 
441 Sobre detalhes dos filtros monetários utilizados pelos regimes norte-americano, britânico e mexicano, 
conferir itens 3.1.1, 3.2.1 e 3.4 deste trabalho, respectivamente. 
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sobre o valor agregado (“VADR”) somente se aplica para contribuintes cujo faturamento 

exceda um determinado patamar mínimo442.  

Uma terceira sugestão para manter o custo de conformidade da obrigação de 

divulgação de planejamentos tributários dentro de um padrão aceitável pelos contribuintes 

seria aproveitar alguma das declarações acessórias já existentes para tanto. A divulgação 

do planejamento tributário poderia ser efetuada conjuntamente com a declaração do 

respectivo tributo. Uma proposta nesse sentido teria sido efetuada quando dos comentários 

da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20443. 

Se, por um lado, essa alternativa reduziria o custo de conformidade da obrigação, 

por outro, teria por desvantagem retardar a divulgação do planejamento tributário às 

autoridades fiscais, reduzindo o seu caráter dissuasivo, na medida em que, a essa altura, o 

planejamento tributário já teria sido implementado. Entretanto, quando a obrigação de 

divulgação recair sobre o próprio contribuinte (seja porque a obrigação de divulgação recai 

única e exclusivamente sobre ele, seja porque não existe promotor), esse efeito já estaria 

mitigado, na medida em que não haveria que se falar em “promoção” do esquema. 

Nesse contexto, assumindo que a obrigação de divulgação de planejamentos 

tributários seja efetuada pelo próprio contribuinte, nada mais lógico que seja contemplada 

no sistema de escrituração fiscal digital. Afinal de contas, esse sistema resulta de um 

esforço da administração fiscal em otimizar e racionalizar as obrigações tributárias 

acessórias, já tendo havido, inclusive, o reconhecimento de seu impacto na redução do 

custo de conformidade das obrigações tributárias em relatório do Banco Mundial.  

Enfim, essas sugestões certamente não eliminam, mas podem mitigar o custo de 

conformidade relativo às regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários. 

Especialmente, para transações de menor valor e para pequenos e médios contribuintes, em 

que o impacto desse custo pode ser mais significativo. Essas e outras sugestões para 

                                                 
442 Sobre o regime principal de divulgação obrigatória de esquemas elisivos britânico (“DOTAS”), conferir 
item 3.2.1 deste trabalho. Por sua vez, sobre o regime específico envolvendo o imposto sobre o valor 
agregado (“VADR”), conferir item 3.2.2 deste trabalho. 
443 “[...] we recommend that taxpayers should be required to disclose covered transaction in their annual tax 
returns. The recommendation in the Draft for taxpayers to disclose upon implementation of the transaction is 
too burdensome for taxpayers. The tax analysis and tax compliance aspects of a transaction would normally 
be dealt with in the course of preparation of the taxpayer’s tax return [...]”. (OECD. Comments received on 
Public Discussion Draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure rules, may 2015, p. 11. Disponível 
em: <www.oecd.org/tax/aggresive/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2016). 
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minimizar o custo de conformidade devem ser levadas em consideração quando da 

implementação das regras no sistema jurídico brasileiro. 

Em síntese, o custo de conformidade é uma das grandes preocupações em relação 

às regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Esse custo pode ser 

mitigado quando da implementação dessas regras no ordenamento brasileiro por meio: (1) 

da utilização de um filtro monetário; (2) do tratamento diferenciado para MEs e EPPs; e 

(3) da divulgação desses esquemas em alguma das declarações acessórias já existentes.  

Não obstante, poder-se-ia argumentar que o custo de conformidade das obrigações 

acessórias seja um “mal necessário”. Especialmente no Brasil, onde existiria uma 

verdadeira indústria do não pagamento de tributos. O não pagamento seria estimulado por 

uma série de fatores, que reforçariam ainda mais a importância de obrigações acessórias no 

contexto brasileiro. Esses fatores serão analisados em detalhes a seguir   

 

4.4. Reforço à importância das obrigações acessórias no contexto 

econômico-jurídico brasileiro: mais um argumento favorável à 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

 

As obrigações acessórias são importante mecanismo de obtenção de informações 

pelas autoridades fiscais, auxiliando na arrecadação e na fiscalização do pagamento de 

tributos. Sugere-se que essas obrigações exerceriam um papel ainda mais importante no 

Brasil, onde o não pagamento de tributos seria mais atrativo444.  

A atratividade do não pagamento de tributos decorreria de três fatores principais: 

(1) a alta carga tributária brasileira; (2) diversos dispositivos de natureza constitucional 

sobre matéria tributária aliados à demora do Judiciário; e (3) a elevada taxa de juros interna 

no país. Esses argumentos merecem uma análise mais detida, notadamente o último. 

1. Alta carga tributária: a carga tributária brasileira é de aproximadamente R$ 1,9 

bilhões, o que equivale a 32,66% do Produto Interno Bruto (PIB)445. Esse nível de 

                                                 
444 Nesse sentido: SOARES, Murilo Rodrigues da Cunha. Custo do cumprimento das obrigações tributárias 
acessórias no Brasil. In: Estudo Consultoria Legislativa. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012, p. 12. 
445 BRASIL. Ministério da Fazenda. Carga Tributária no Brasil – 2015 (Análise por Tributo e Bases de 
Incidência). Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros – CETAD, 2016, p. 16. Disponível em: 
˂http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf >. Acesso em:  16 nov. 2016. 
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tributação é considerado elevado para os padrões internacionais, especialmente se 

comparado aos demais países do BRICS e da América Latina446-447.  

No que interessa ao presente trabalho, as obrigações acessórias exerceriam 

importância ainda maior em países com carga tributária elevada. É que, quanto maior a 

tributação, maior seria a tentação dos contribuintes para se esquivar do pagamento do 

tributo, razão pela qual da necessidade de um maior controle pelo fisco448.  

Em especial no caso do Brasil, em que, além da carga tributária elevada, não 

existiria a cultura do pagamento de tributos como forma de exercício da cidadania: onde o 

tributo é pago também em razão do retorno que ele provém para a sociedade. Do contrário, 

o tributo pode se transformar em um imposto dos tolos (“Dummensteuern”)449. 

2. (A) Diversos dispositivos de natureza constitucional em matéria tributária: a 

Constituição brasileira é rica em dispositivos que cuidam da matéria tributária. Além de 

uma seção específica tratando das limitações ao poder de tributar, contém inúmeros outros 

dispositivos que podem ser invocados para suscitar a inconstitucionalidade de um tributo 

ou de um procedimento de lançamento tributário450. Entre esses dispositivos, destacam-se 

aqueles que protegem os direitos e garantias fundamentais: a livre iniciativa, o direito de 

                                                 
446 Conforme base de dados estatísticos econômicos, entre os países que compõem o BRICS, o Brasil seria 
aquele que possui o segundo maior nível de tributação em relação ao PIB, perdendo apenas para a Rússia: 
Brasil (33,4%), Rússia (34,8%), Índia (16,7%), China (19,4%) e África do Sul (24,7%). Essa base de dados 
leva em considerações informações obtidas pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Nações 
Unidas, OCDE entre outros. Disponível em: <http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-
indicators/Tax_Burden_Percentage_GDP/>. Acesso em: 21 nov. 2016. 
447 No âmbito da América Latina, o país ocupa a 1ª posição, seguido de Argentina, Bolívia, Uruguai, 
Colômbia, Chile, México, Equador, Peru, Venezuela e Paraguai. Para uma análise detalhada da carga 
tributária nos países da América Latina e Caribe com base no ano de 2014, conferir: BRASIL. Ministério da 
Fazenda. Carga Tributária no Brasil – 2015 (Análise por Tributo e Bases de Incidência). Centro de 
Estudos Tributários e Aduaneiros – CETAD, 2016, p. 13. Disponível em: 
˂http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf >. Acesso em:  16 nov. 2016. 
448 SOARES, Murilo Rodrigues da Cunha. Custo do cumprimento das obrigações tributárias acessórias no 
Brasil. In: Estudo Consultoria Legislativa. Brasília: Câmara dos Deputados, março 2012, p. 03. 
449 Em relação à expressão germânica “dummensteuern”, porém em outro contexto, conferir:  ROTHMANN, 
Gerd Willi. Prefácio. In: OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A Transação em matéria tributária. São 
Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 11. 
450 Sobre o tratamento da matéria tributária na Constituição, Humberto Ávila destaca que: “[a] determinação 
de um ordenamento constitucional formulado especificamente para um âmbito material faz com que o Direito 
Tributário (e Financeiro) Brasileiro tenha seu fundamento (embora não exclusivo) na própria Constituição: os 
princípios gerais, as limitações ao poder de tributar e as regras de competência da União, dos Estados e dos 
Municípios estão dispostas na própria Constituição”. (ÁVILA, Humberto.  Sistema Constitucional 
Tributário. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 107). 
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propriedade, o devido processo legal, etc. A quantidade de dispositivos constitucionais em 

matéria tributária supostamente incentivaria a litigância em relação à matéria fiscal451. 

2. (B) Demora do Poder Judiciário: o tempo de duração de um processo varia de 

acordo com uma série de fatores, entre os quais, a complexidade da causa e a interposição 

ou não de recursos para as instâncias superiores. Dados recentes do Conselho Nacional de 

Justiça, entretanto, indicam que o tempo médio de um processo de conhecimento na Justiça 

Federal, entre sua propositura e a sua baixa pelo Superior Tribunal de Justiça, é de 

aproximadamente 6 anos (2 anos em primeiro grau; 2 anos e 9 meses em segundo grau; e 1 

ano e 1 mês no Superior Tribunal de Justiça)452. Se levada em consideração sua duração no 

Supremo Tribunal Federal, esse prazo é ainda maior. A demora dos processos 

supostamente aumentaria a atratividade da discussão judicial de questões tributárias pelos 

contribuintes, notadamente em virtude da taxa de juros internas. 

3. A elevada taxa de juros interna no país: a taxa de juros no Brasil é considerada 

elevada. Um dos principais índices utilizados para remunerar títulos do governo, a taxa 

SELIC, é atualmente de 13%453. Ainda que descontada a inflação, a taxa de juros brasileira 

seria uma das mais altas do mundo.  

Isso faria com que as aplicações financeiras no país tenham um retorno bastante 

elevado, não sendo raro escutar que é vantajoso não pagar tributos no país. Essa vantagem 

seria ainda maior se considerada a forma de cálculo dos juros incidentes nas aplicações 

financeiras e compará-las em relação ao cálculo dos débitos tributários. 

Em âmbito federal, os tributos e contribuições administrados pela Receita Federal 

do Brasil não pagos na data do vencimento sujeitam-se a juros de mora. Para débitos 

                                                 
451 Fatores citados pelo prof. Gerd Willi Rothmann como característicos do Estado fiscal(ista) brasileiro, 
certamente, influenciam a elevada litigância em matéria tributária no país. Alguns desses fatores seriam: (a) a 
carga fiscal escorchante em desrespeito ao princípio da capacidade contributiva; (b) os serviços públicos 
escassos e insatisfatórios com inobservância do princípio do benefício; (c) a malversação da receita pública e 
a corrupção; (d) a subversão do sistema tributário nacional pelas emendas constitucionais inconstitucionais, 
pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, etc. (ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o 
planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. Raquel Alves (Coord.). Tributação brasileira em 
evolução: estudos em homenagem ao professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 677). 
452 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional 
de Justiça. Brasília: CNJ, 2016, p. 68. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/ 
conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff 344931a933579 915488.pdf >. Acesso em: 20 nov. 2016. 
453 Conforme decisão da 204ª reunião do Comitê de Política Monetária. (BRASIL. Banco Central do Brasil. 
Nota à Imprensa - 204ª. Reunião. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pt-
br/#!/c/COPOMCOMUNICADOS/16054>. Acesso em: 14 jan. 2017). 
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tributários com fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.95, esses juros são equivalentes 

à taxa SELIC para títulos federais acumulada mensalmente454-455.  

A taxa de juros obtida no mercado financeiro é composta, mês a mês; isto é, os 

juros obtidos em um mês são acrescidos ao principal para cálculo dos juros do mês 

subsequente. A taxa de juros incidentes sobre o débito tributário, por sua vez, é simples; 

isto é, os juros incidem somente sobre o valor do débito.  

Por conta disso, sugere-se que, com o passar do tempo, o valor de eventual 

investimento no mercado financeiro superaria em muito o valor do débito tributário456. A 

tabela abaixo procura demonstrar essa afirmação, considerando o cálculo de juros SELIC 

para títulos federais computados de forma simples e composta. Vejamos:  

 

 

 

O gráfico demonstra que, embora não haja uma diferença significativa nos 

primeiros anos, essa diferença vai gradativamente aumentando com o passar do tempo. 

                                                 
454 Conforme art. 13 da Lei nº 9.065/95: “[a] partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do 
parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº 
8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, 
parágrafo único, alínea a.2. da Lei nº 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.” 
455 Não se desconhece haver quem ainda sustente a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC sobre 
os débitos tributários. Para uma análise de alguns dos argumentos daqueles que defendem essa posição, 
conferir: HIGUSHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e prática. 41. ed. São Paulo: 
IR Publicações, 2016, p. 643-644.  
456 SOARES, Murilo Rodrigues da Cunha. Custo do cumprimento das obrigações tributárias acessórias no 
Brasil. In: Estudo Consultoria Legislativa. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012, p. 13. 
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Decorridos dez anos, o valor investido no mercado financeiro (com base em juros 

compostos) seria quase o dobro do débito tributário (com base nos juros simples). 

Essa vantagem é mitigada por, ao menos, três outros fatores: (1) eventual aplicação 

de multas em razão do não pagamento de tributos: 1a) de mora, 1b) de ofício e 1c) isolada; 

(2) a incidência de encargo legal sobre o débito tributário não pago no vencimento; e (3) a 

tributação incidente sobre os rendimentos da aplicação financeira457.   

Não obstante, alguns desses fatores podem desaparecer. Isso ocorre, por exemplo, 

nos frequentes “planos de parcelamento” de débitos tributários instituídos pelos entes 

federativos458. Os denominados “planos de parcelamento”, não raras vezes, estão atrelados 

à redução significativa de multas, juros e até encargos legais, sobretudo quando o sujeito 

passivo efetuar o pagamento do débito à vista459.   

Por exemplo, o “parcelamento” de que tratou a Lei nº 11.941/2009 (reaberto 

diversas vezes) contemplava várias reduções, entre as quais: (1) para pagamento à vista: 

redução de 100% das multas de mora e de ofício; 40% das multas isoladas, 45% dos juros 

de mora e 100% do o valor do encargo; e (2) para parcelamento em até 30 prestações: 

redução de 90% das multas de mora e de ofício, de 35% das multas isoladas, de 40% dos 

juros de mora e de 100% do valor do encargo legal. 

Em síntese, a diferença na forma de cálculo dos juros nas aplicações financeiras 

(juros compostos) e nos débitos tributários (juros simples), cumulada com os frequentes 

“planos de parcelamento”, que não raras vezes reduzem em 100% as multas de mora e de 

ofício, bem como os encargos legais e oferecem até reduções do percentual dos juros 

aplicável sobre os débitos, constituiriam um fator de atratividade para o não pagamento de 

tributos. 

                                                 
457 Importante efetuar um registro: não se tem a pretensão aqui de efetuar uma análise abrangente de todas as 
variáveis que podem impactar eventual vantagem econômica do não pagamento de tributos pelos 
contribuintes. Uma análise desse gênero teria que levar, ainda, em consideração outros fatores, tais como o 
risco de eventual fiscalização dos contribuintes pelos órgãos da administração fazendária. 
458 Ao longo dos últimos anos, o governo federal instituiu uma série de programas de parcelamento especial, 
entre eles: (1) o “REFIS”, instituído pela Lei nº 9.964/2000; (2) o “PAES”, instituído pela Lei nº 
10.684/2003; (3) o “PAEX”, instituído pela MP nº 303/2006; (4) o “REFIS da crise”, instituído pela Lei nº 
11.941/2009; (5) a primeira reabertura do “REFIS da crise”, pela Lei nº 12.865/2013; (6) a segunda 
reabertura pela Lei nº 12.996/2014, com as alterações da Lei nº 13.043/2014; (7) o “PRORELIT”, instituído 
pela Medida Provisória nº 685/2015 (posteriormente convertida na Lei nº 13.202/2015); e (8) o “Programa de 
Regularização Tributária”, instituído, recentemente, pela Medida Provisória nº 766/2016. 
459 Sobre a imprecisão do termo “plano de parcelamento”, que frequentemente engloba outros institutos de 
direito tributário, tais como a anistia, conferir: OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de; FIGUEIREDO, Diogo, 
de Andrade. Refletindo sobre o parcelamento de débitos tributários nos 50 anos de CTN. In: SCHOUERI, 
Luís Eduardo; BIANCO, João Francisco. (Org.). Estudos de Direito Tributário em homenagem ao 
professor Gerd Willi Rothmann. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2016, v. 1, p. 789-802. 
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Nesse contexto econômico-jurídico, as obrigações acessórias, em geral – e a 

obrigação de divulgação de planejamentos tributários, em particular – parecem 

fundamentais, na medida em que fornecem informações tributárias compreensivas, 

reduzindo o elemento sorte de um contribuinte ser fiscalizado e autuado, a que a doutrina 

estrangeira, por vezes, refere-se como “audit lottery”460.  

 

4.5. Desafios em relação à obrigação de divulgação de planejamentos 

tributários no sistema brasileiro 

 

Além da questão da razoabilidade / proporcionalidade, que envolveria também o 

custo de conformidade, são apontados outros obstáculos para a implementação da 

divulgação de planejamentos tributários, entre os quais a de que esse tipo de obrigação: (1) 

não seria possível sem uma norma geral antielisiva efetiva; (2) violaria a livre iniciativa e a 

liberdade de exercício de atividade econômica; (3) configuraria autoincriminação; e (4) 

deveria observar o sigilo fiscal. 

 

4.5.1. Ausência de norma geral antielisiva efetiva 

 

O primeiro desafio para a implementação de regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários seria a pretensa ausência de uma norma geral antielisiva efetiva. 

Conforme analisado anteriormente, as normas gerais antielisivas são normas que conferem 

uma maior discricionariedade à administração, permitindo que a autoridade fiscal 

desconsidere, para fins tributários, ato ou negócio jurídico praticado pelo contribuinte461.  

A doutrina aponta que o art. 116, parágrafo único, do CTN (acrescentado pela LC 

nº 104/2001) teria introduzido no ordenamento brasileiro uma norma geral antielisiva462, 

na medida em que essa norma permitiria às autoridades tributárias brasileiras desconsiderar 

                                                 
460 WATSON, Camilla E. Tax Procedure and Tax Fraud in a nutshell. 5. ed. St. Paul: West Academic 
Publising, 2016, p. 107; CHIRELSTEIN, Marvin A.; ZELENAK, Lawrence. Federal income taxation. 13. 
ed. Saint Paul: Foundation Press, 2015, p. 511. 
461 Sobre as normas antielisivas, conferir item 1.4 deste trabalho. 
462 Também chamada por parte da doutrina de norma geral “antielusiva”. A esse respeito, conferir nota de 
rodapé 5 supra. 
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atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato 

gerador ou a natureza de elementos da obrigação tributária463.  

 O referido dispositivo prevê que a desconsideração deve ocorrer conforme os 

procedimentos estabelecidos em lei. Na ausência de lei que regulamente o disposto no art. 

116, parágrafo único, do CTN, estabelecendo um procedimento detalhado para que o fisco 

desconsidere atos e negócios praticados pelos contribuintes, alguns sustentam que a norma 

geral antieliva seria ineficaz e que o fisco não poderia fazê-lo464. 

Possivelmente em razão da ausência de regulamentação do disposto no art. 116, 

parágrafo único, do CTN, parte da doutrina sugere que o país não teria norma geral 

antielisiva e, portanto, não seria possível a implementação de regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários no ordenamento jurídico brasileiro465-466. 

De fato, existe uma relação próxima entre uma regra de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários e uma norma geral antielisiva. As regras de divulgação 

obrigatória têm caráter primordialmente informativo: dar conhecimento do planejamento 

tributário praticado ao fisco. A norma geral antielsiva, por sua vez, estabelece critérios para 

que o fisco, eventualmente, desconsidere determinada transação.  

Essas regras teriam, assim, um caráter de complementariedade umas das outras: um 

contribuinte estaria muito menos propenso a praticar um arranjo de planejamento tributário 

sabendo que terá que informar o esquema praticado às autoridades fiscais e essas dispõem 

                                                 
463 TORRES, Ricardo Lobo. Normas gerais antielisivas. In: Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT. 
Belo Horizonte: Fórum, 2003. Disponível em: <http://wwww.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx? 
pdiCntd=12812>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
464 Nesse sentido o entendimento do ex-Secretário da Receita Federal do Brasil, Everardo Maciel, para quem: 
“[...] o disciplinamento que se exige do parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, que se 
pretendeu disciplinar por meio da medida provisória de agosto de 2002, e, infelizmente, não foi aprovada 
pelo Congresso Nacional [...] não existe lei ordinária, sendo a norma uma norma de eficácia limitada, ou seja, 
uma norma que precisa de uma outra para ganhar eficácia plena [...]”. (BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª 
Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685, 
de 2015. Diário do Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 128). 
465 Nesse sentido parece ser o entendimento de Karen Jureidini e Gustavo Ventura, para quem: “[...] um 
conjunto holístico de soluções, correspondendo a declaração apenas a parte de um conjunto de medidas que 
deveriam ser adotadas. Tanto assim que os países que previram internamente a obrigatoriedade da declaração 
possuem norma geral antielisiva, o que não é o caso do nosso ordenamento jurídico”. (DIAS, Karem 
Jureidini; VENTURA, Gustavo. Conclusões da Comissão de Direito Tributário da OAB – Medida 
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Ordem dos Advogados do Brasil, 26 ago. 2015, p. 02). 
466 Ana Cláudia Utumi também sinaliza no sentido de seria necessária uma norma geral antielisiva 
previamente à implementação da obrigação de divulgação de planejamento tributário. Na opinião da autora: 
“[t]he absence of a GAAR is concerning indeed [...]. We would certainly need a GAAR law before 
implementing this disclosure obligation”. (UTUMI, Ana Cláudia Akie. Brazil and BEPS Action 12. In: 
Kluwertaxlawblog. 04 ago. 2015. Disponível em: <http://kluwertaxblog.com/2015/08/04/brazil-and-beps-
action-12/>. Acesso em: 10 out. 2015). 
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de uma norma geral antielisiva, que lhes permite desconsiderar o ato ou negócio jurídico 

para fins tributários467.  

Entretanto, as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

independem de uma norma geral antielisiva pelas seguintes razões: (1) a resposta em 

relação à determinado planejamento tributário informado não se limita à desconsideração 

do ato praticado, envolvendo também medidas legislativas; e (2) podem existir no 

ordenamento outros fundamentos para a eventual desconstituição do ato ou negócio 

jurídico.  

Em relação à primeira razão, importa frisar que o principal propósito das regras de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários é informativo: a redução da assimetria 

de informações entre fisco e contribuintes, permitindo que a administração tome medidas 

céleres. As situações passíveis de divulgação nesses regimes vão muito além de esquemas 

de evasão fiscal ou de planejamentos abusivos, abarcando também esquemas legítimos, 

mas que impõem riscos para a política fiscal e a arrecadação. Desta forma, as regras de 

divulgação obrigatória servem também para que a administração tome conhecimento e 

possa rapidamente propor medidas impedindo que os contribuintes explorem lacunas na 

legislação (e.g. normas antielisivas específicas). 

Em relação à segunda razão, registre-se que o fato de uma operação ter ou não que 

ser declarada às autoridades fiscais por força das regras de divulgação obrigatória não tem 

necessariamente reflexo na aceitação ou não daquela transação pelo fisco. Ainda que 

idealmente seja recomendável a existência de uma norma geral antielisiva, estabelecendo 

critérios e o procedimento para a desconsideração de atos e negócios jurídicos pelas 

autoridades tributárias, a inexistência de uma tal norma não impede a desconsideração da 

operação pelo fisco. Em situações particulares, mesmo na ausência de uma norma geral 

antielisiva, é possível a desconsideração de atos e negócios para fins tributários pelo fisco 

com base na legislação ou em alguma doutrina/teoria (e.g. a simulação). A inexistência de 

uma norma geral antielisiva não impede a desconsideração de eventual planejamento 

tributário abusivo. 

Um exemplo de que a introdução e o funcionamento da divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários independem da existência de uma norma geral antielisiva é o 

Reino Unido. O país possui regime de divulgação obrigatória de esquemas elisivos 

                                                 
467 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 23. 
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(“Disclosure of Tax Avoidance Schemes”) desde 2004468. Não obstante, uma norma geral 

antielisiva somente foi formalmente introduzida em sua legislação em 2013469. O regime 

britânico de divulgação obrigatória de esquemas elisivos funcionou normalmente por mais 

de 8 (oito) anos sem uma norma geral antielisiva, havendo, inclusive, relatos das 

autoridades tributárias britânicas sobre sua eficácia nesse período. 

Em conclusão, a inexistência de uma norma geral antielisiva eficaz, em razão da 

ausência de regulamentação do disposto no art. 116, parágrafo único, do CTN, não é 

empecilho para a implementação das regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários. São normas complementares, mas independentes, por duas razões: (1) a 

resposta das autoridades em decorrência de um planejamento tributário divulgado não se 

limita à sua desconsideração (e.g. normas antielisivas específicas); (2) podem existir no 

ordenamento outros fundamentos para a desconstituição de um ato praticado pelo 

contribuinte (e.g. a desconsideração pode ocorrer com base em uma teoria ou doutrina). 

Não bastasse tudo isso, o caso do Reino Unido é uma prova viva dessa independência.   

 

4.5.2.  Livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica 

 

As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários frequentemente 

suscitam indagações sobre sua compatibilidade com o princípio da livre iniciativa470. Basta 

recordar que a não observância deste princípio foi uma das razões pelas quais a Corte 

Constitucional francesa afastou o dispositivo do projeto de lei que introduzia regras de 

divulgação obrigatória de esquemas de otimização fiscal naquele país471.   

As críticas em relação à incompatibilidade das regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários com o princípio da livre iniciativa parecem levar em 

consideração dois argumentos ligeiramente distintos: (1) a utilização de planejamentos 

                                                 
468 Sobre o regime britânico de divulgação de esquemas de elisão fiscal, conferir item 3.2.1 deste trabalho. 
469 FREEDMAN, Judith. General Anti-Avoidance Rules (GAARs) – a Key Element of Tax Systems in the 
Post-BEPS Tax World? The UK GAAR. In: Legal Research Paper Series, 2016, p. 3-4. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2769554>. Acesso em: 16 out. 2016. 
470 TORRES, Heleno Taveira. O planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. In: 
Consultor Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-torres-
planejamento-tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
471 Sobre o teor da proposta legislativa e os motivos pelos quais a Corte Constitucional francesa entendeu 
estar a proposta em desacordo com a Constituição, conferir item 3.5 deste trabalho. 
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tributários pelos contribuintes seria legítima; e (2) a existência de um padrão oficial de 

atuação empresarial para os agentes privados constituiria dirigismo estatal na economia.  

O primeiro argumento, da legitimidade dos planejamentos tributários, fundamenta-

se na ideia de que o planejamento tributário consistiria em prática lícita adotada pelos 

contribuintes com o objetivo de economizar tributos. O planejamento tributário seria 

inerente ao próprio desenvolvimento regular das atividades empresariais472. Os 

contribuintes teriam, desta forma, o direito de estruturar legitimamente seus negócios de 

maneira a minorar a sua carga tributária473. 

A organização dos próprios negócios e a escolha da alternativa menos onerosa do 

ponto de vista tributário estaria embasada na livre iniciativa e na liberdade de exercício da 

atividade econômica. Esses valores serviriam, respectivamente, de fundamento do Estado 

Democrático de Direito (art. 1º, IV, da CF/88) e princípio da ordem econômica (art. 170, 

IV, da CF/88). Teriam ainda como finalidade a manutenção da função social da empresa, 

cuja importância reflete diretamente na geração de empregos e renda para a sociedade474.  

Esse argumento é ainda corroborado por outro, aplicável, sobretudo, aos 

administradores de companhias abertas e sociedades simples: o de que os seus dirigentes 

não somente teriam o direito como a obrigação de estruturar os negócios da empresa que 

administra da maneira menos onerosa. Este dever decorreria da redação do art. 153 da Lei 

nº 6.404/76 e 1.011 do Código Civil, que obriga o administrador a empregar o cuidado e a 

diligência que todo homem probo deve utilizar em seus próprios negócios475.   

Sustenta-se, também, que o planejamento tributário teria se transformado em um 

instrumento para que as empresas se tornem mais competitivas no mercado. Isso porque a 

redução da carga tributária refletiria diretamente nos preços praticados pelas empresas476. 

                                                 
472 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Ação 12 e a Introdução das Mandatory Disclouse (sic) Rules no Brasil. In: 
GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-
BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia 
Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2016, v. 3, p. 69. 
473 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. O Brasil face ao plano de Ação n. 12 do BEPS. In: GOMES, 
Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-BEPS: soluções 
globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia Digital. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris. 2016, v. 3, p. 46. 
474 BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno. A divulgação de negócios com reflexos tributários 
benéficos aos contribuintes. In: Revista Brasileira de Direito Tributário. São Paulo: LexMagister, jul-
ago/2015, v. 51, p. 13. 
475 ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. Raquel 
Alves (Coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao professor Alcides Jorge 
Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 679. 
476 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. O Brasil face ao plano de Ação n. 12 do BEPS. In: GOMES, 
Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-BEPS: soluções 
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No contexto brasileiro, de elevada carga tributária, a questão tomaria uma importância 

ainda maior, sendo mesmo uma questão de sobrevivência dos contribuintes, notadamente 

para pequenas e médias empresas477. 

Por outro lado, é possível contra-argumentar que a liberdade de os contribuintes 

organizarem seus negócios da forma menos onerosa deve ser sopesada por uma gama de 

outros princípios, em uma espécie de ponderação de princípios. Esses outros princípios 

mitigariam a liberdade de o contribuinte/dever de o administrador estruturar os seus 

negócios para pagar menos tributos.  

Os princípios comumente suscitados para mitigar a liberdade de o contribuinte 

estruturar seus próprios negócios são os mais variados. Normalmente, os argumentos 

centram-se nos princípios da capacidade contributiva e da solidariedade social478. Porém, 

não é raro também serem suscitados outros, tais como a função social da propriedade, a 

isonomia e até mesmo a dignidade da pessoa humana479.  

A discussão sobre a legitimidade e os limites do planejamento tributário, embora 

válida, transcende o problema da obrigatoriedade de divulgação desses esquemas pelos 

contribuintes e/ou promotores. A obrigação de divulgação de transações e esquemas 

elisivos constitui-se em obrigação acessória imposta ao sujeito passivo para auxiliar na 

fiscalização ou na arrecadação de tributos.  

O segundo argumento é de que as regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários configurariam imposição de um padrão oficial de atuação 

empresarial para os agentes privados. Esse argumento parece fundamentar-se na ideia de 

que não seria possível ao fisco definir quais operações ou arranjos podem ou não ser 

praticados pelos contribuintes, sob pena de configurar dirigismo estatal na economia480.  

                                                                                                                                                    
globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia Digital. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris. 2016, v. 3, p. 45. 
477 Conforme petição inicial da ADI nº 5.366, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?s
eqobjetoincidente=4827786>. Acesso em: 29 set. 2016. 
478 GRECO. Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 307-308. 
479 CAVALCANTE. Miquerlam Chaves. O propósito negocial e o planejamento tributário no ordenamento 
jurídico brasileiro. In: Revista da PGFN/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ano I, n. 1. Brasília: 
PGFN, 2011, p. 146. 
480 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Ação 12 e a Introdução das Mandatory Disclouse (sic) Rules no Brasil. In: 
GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-
BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia 
Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2016, v. 3, p. 68. 
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Nesse ponto, parece ser importante efetuar uma distinção em relação às normas de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Uma coisa é a obrigação de o 

contribuinte apresentar às autoridades fiscais seus arranjos de planejamento tributário (sem 

entrar no mérito de seu conteúdo). Outra coisa completamente distinta é a eventual 

desconsideração, para fins tributários, dos esquemas apresentados pelos contribuintes.  

A obrigação de divulgação de planejamentos tributários apenas dá conhecimento 

para o fisco da realização de determinada transação. A desconsideração de uma transação 

para fins tributários ocorre, normalmente, em momento posterior, tendo por base algum 

mecanismo já existente no ordenamento jurídico (e.g. norma geral antielisiva ou 

doutrinas/teorias já consolidadas pelas cortes). 

A divulgação de um arranjo ou transação, em princípio, não tem qualquer impacto 

na aceitação ou não de uma transação pelas autoridades tributárias. Tanto isso é verdade 

que o relatório final da OCDE em relação à Ação 12 do Projeto BEPS recomendou que os 

países deixassem claro que “a divulgação de uma transação não tem nada a ver com sua 

eficácia, nem implica na obtenção de uma decisão sobre sua validade”481. 

Importante repisar que o principal propósito dessas normas é informativo: a 

redução da assimetria de informações entre fisco e contribuintes, permitindo que a 

administração tome medidas céleres. As situações passíveis de divulgação vão muito além 

de esquemas de evasão fiscal ou de planejamentos abusivos, abarcando também esquemas 

legítimos, mas que impõem riscos para a política fiscal e a arrecadação. 

Portanto, as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários não 

interferem no padrão de atuação das empresas privadas. Exceto pelo fato de que 

determinadas transações deverão ser declaradas às autoridades tributárias com a 

especificação de algumas informações. Com ou sem regras de divulgação obrigatória de 

planejamento tributário, as empresas estarão sujeitas ao mesmo padrão de atuação.  

Por fim, apenas a título argumentativo, não é porque a livre iniciativa foi um dos 

fundamentos utilizados pela Corte Constitucional francesa para afastar as regras de 

divulgação obrigatória de esquemas de otimização fiscal naquele país que todo e qualquer 

                                                 
481 Sobre essa questão, vale transcrever trecho do relatório no sentido de que: “[...] the disclosure of 
reportable transactions has nothing to do with the effectiveness of the transaction or to the application of any 
anti-avoidance rules. Existing regimes already do this with the United Kingdom, United States, Ireland and 
Canada making it clear that the mere reporting of any scheme does not have any bearing on whether or not a 
tax benefit is allowed”. (OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 56). 
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regime do gênero é incompatível com a livre iniciativa. A Constituição portuguesa 

contempla o livre exercício da atividade econômica em seu art. 61 e não se tem notícias de 

qualquer questionamento do regime português com base nesse princípio482.  

Em conclusão, a divulgação obrigatória de planejamentos tributários não seria, per 

se, incompatível com a livre iniciativa. O fato de se ter que declarar informações sobre 

uma transação não interfere diretamente na sua legitimidade ou validade, tampouco 

implica a imposição de um padrão de atuação. Trata-se de uma obrigação acessória, assim, 

como tantas outras. Eventual desconsideração ocorre em momento posterior. A 

compatibilidade do regime dependerá, evidentemente, da forma em que proposto. 

 

4.5.3.  Autoincriminação 

 

As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários também causam 

indagações sobre sua compatibilidade com o princípio que veda a autoincriminação483. A 

principal preocupação em relação a esse princípio é que as informações sobre 

planejamentos tributários prestadas às autoridades fiscais poderiam, eventualmente, ser 

utilizadas em processos criminais contra os próprios contribuintes que as forneceram. 

À primeira vista, a vedação à autoincriminação não colocaria obstáculos jurídicos à 

implementação da obrigação de divulgação de planejamentos tributários. Afinal, em 

princípio, o planejamento tributário não configuraria crime, exceto na hipótese em que a 

                                                 
482 “Art. 61. Iniciativa privada, cooperativa e autogestionária. 1. A iniciativa económica privada exerce-se 
livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral. [...]” 
(PORTUGAL. Parlamento. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 20 dez. 
2016). 
483 Nesse sentido, conferir: TORRES, Heleno Taveira. O planejamento tributário abusivo é o novo alvo do 
Fisco Global. In: Consultor Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-
26/heleno-torres-planejamento-tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016; 
DIAS, Karem Jureidini; VENTURA, Gustavo. Conclusões da Comissão de Direito Tributário da OAB – 
Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Ordem dos Advogados do Brasil, 26 ago. 2015, p. 06; e 
RIBEIRO, Ricardo Lodi. Ação 12 e a Introdução das Mandatory Disclouse (sic) Rules no Brasil. In: 
GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-
BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia 
Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2016, p. 66. 
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estruturação utilizada pelo contribuinte para minimizar sua carga tributária for por ele 

dolosamente ocultada das autoridades fiscais: crime seria a ocultação da sua prática484-485.  

Entretanto, a questão sobre a divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

configurar ou não autoincriminação, vedada por alguns ordenamentos jurídicos, constitui-

se em matéria sensível. Tanto que foi objeto de um anexo específico do relatório final da 

Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 (“Anex B – Compatibility between self-

incrimination and mandatory disclosure”)486. 

A vedação à autoincriminação encontraria amparo no ordenamento jurídico 

brasileiro no art. 5º, LXIII, da CF/88, que garante o direito de o preso permanecer calado 

c/c o art. 8º, § 2º, “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, internalizado em nosso 

ordenamento pelo Decreto nº 678/1992, que assegura o direito de o acusado não ser 

obrigado a depor contra si mesmo, nem a confessar-se culpado. 

A despeito desses dispositivos referirem-se a “presos” e “acusados”, Ricardo Lodi 

sustenta que eles poderiam ser interpretados no sentido de que ninguém seja obrigado a 

produzir prova contra si mesmo. Para o autor, a divulgação obrigatória de atos praticados 

pelos contribuintes que possam ser caracterizados com dolo, fraude, sonegação ou 

simulação exigiria que o sujeito passivo produzisse prova contra si mesmo487. 

No entender da OCDE, entretanto, a discussão sobre a autoincriminação não se 

sustentaria, uma vez que as regras de divulgação obrigatória visam: (1) obter informações 

sobre comportamentos que exploram lacunas na legislação e não de comportamentos 

evasivos; e (2) as informações obtidas por meio desse regime seriam semelhantes àquelas 

que poderiam ser obtidas por uma fiscalização ou pela própria declaração de tributos488. 

Possivelmente em contraposição à segunda observação da OCDE, Ricardo Lodi 

argumenta que a divulgação de planejamentos tributários não equivaleria a declaração da 

                                                 
484 Sobre se o planejamento tributário pode configurar crime, conferir: ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o 
planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. Raquel Alves (Coord.). Tributação brasileira em 
evolução: estudos em homenagem ao professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 675-698. 
485 Sobre eventuais repercussões penais da não divulgação do planejamento tributário às autoridades fiscais, 
conferir item 5.6.1 deste trabalho. 
486 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 85-86. 
487 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Ação 12 e a Introdução das Mandatory Disclouse (sic) Rules no Brasil. In: 
GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-
BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e Economia 
Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2016, v. 3, p. 66. 
488 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 85. 
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prática do fato gerador. É que, na sua visão, o conhecimento do fisco sobre a declaração de 

tributos não teria efeito incriminatório, ao passo que a declaração de planejamentos 

tributários poderia levar à produção de provas contra o próprio declarante489.   

Esse argumento, entretanto, merece uma reflexão: (1) a declaração do tributo pode, 

sim, eventualmente, dar ensejo a procedimento criminal na atual sistemática: basta ver que, 

se o contribuinte informar na Declaração de Imposto Retido na Fonte (“DIRF”) ter havido 

uma retenção de tributo, e não comprovar o seu efetivo recolhimento, estará sujeito ao 

crime previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90490; (2) a declaração pelo sujeito passivo de 

seu arranjo de planejamento tributário demonstraria a sua boa-fé, podendo, inclusive, a 

depender da forma como estruturado o regime, excluir o dolo na caracterização do ilícito.  

De toda forma, a OCDE achou por bem esclarecer que a discussão envolvendo a 

compatibilidade de regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários com a 

vedação à autoincriminação poderia ser contornada: (1) excluindo-se do âmbito da 

divulgação as transações ilegais praticadas pelos contribuintes que poderiam dar ensejo à 

eventual responsabilização criminal; ou (2) considerando que a vedação à 

autoincriminação constituiria uma justificativa razoável para que o contribuinte deixe de 

divulgar uma determinada transação. 

Em síntese, a questão da autoincriminação não parece impor um desafio 

instransponível em relação às regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários. A uma, porque a atual sistemática brasileira já prevê a possiblidade de 

informações constantes da declaração de tributos serem utilizadas para fins criminais.  A 

duas, porque essas regras podem ser elaboradas de maneira a contornar o problema de sua 

compatibilidade com dito princípio.   

                                                 
489 Segundo as palavras de Ricardo Lodi: “[n]ão há aqui que se equiparar, para fins de afastar a vedação à 
autoincriminação dos delitos fiscais, a obrigação de comunicar o planejamento evasivo ao dever de o sujeito 
passivo declarar a prática do fato gerador e de todas as circunstâncias que o informam, uma vez que a 
consequência do conhecimento da Fazenda Pública sobre esta não tem efeitos incriminatório, estando 
relacionada apenas ao nascimento da obrigação tributária. Ao contrário, a confissão do planejamento abusivo, 
em ambiente em que não se distingue a elisão da evasão, levará quase sempre à produção de provas contra o 
próprio declarante”. (RIBEIRO, Ricardo Lodi. Ação 12 e a Introdução das Mandatory Disclouse (sic) Rules 
no Brasil. In: GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na 
era pós-BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Transparência e 
Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2016, v. 3, p. 67). 
490 “Art. 2° Constitui crime da mesma natureza [contra a ordem tributária]: 
[...] 
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na 
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 
[...]”. (BRASIL. Lei nº 8.137/90). 
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4.5.4. Observância do dever de sigilo fiscal 

 

As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários podem ainda, 

eventualmente, trazer questionamentos em relação à questão do sigilo fiscal. A principal 

preocupação diz respeito à preservação das informações sobre planejamentos tributários 

prestadas às autoridades fiscais. 

Quando se trata de informações de contribuintes, a questão do sigilo é uma 

constante inquietude. O sigilo fiscal (e também o bancário) visa proteger a privacidade dos 

contribuintes e as informações sobre planejamentos tributários, não raras vezes, são 

bastante sensíveis, sobretudo, em um ambiente de concorrência empresarial491. 

O sigilo fiscal está previsto no art. 198 do Código Tributário Nacional. Esse 

dispositivo impõe ao servidor público, que obtiver informação sobre a situação econômica 

ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros em razão de seu ofício, o dever de não a 

divulgar, exceto nas situações legalmente autorizadas a tanto492. 

Eventual violação ao sigilo pode acarretar o dever de a Fazenda Pública indenizar 

os danos porventura causados pela divulgação, com possibilidade de ação regressiva contra 

o funcionário que lhe deu causa, bem como responsabilização administratva e até mesmo 

criminal por violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal)493.  

A questão do sigilo fiscal não coloca grandes obstáculos em relação à obrigação de 

divulgar planejamentos tributários. Isso porque as informações eventualmente obtidas em 

razão da divulgação obrigatória desses arranjos ficariam sujeitas aos mesmos limites e 

restrições existentes em relação às demais informações tributárias. 

Enfim, a questão do sigilo fiscal é importante e deve ser observada pela autoridade 

tributária que obtiver informações sobre eventuais planejamentos tributários praticados 
                                                 
491 Sobre a importância do sigilo fiscal em um ambiente dominado pela concorrência empresarial, conferir: 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 792-794. 
492 De acordo com o § 1º do art. 198 do CTN, excetuam-se do dever de sigilo as informações objeto de: (1) 
requisição por parte da autoridade judiciária; e (2) solicatação de autoridade administrativa no interesse da 
Administração pública, desde que: (2a) instaurado processo administrativo regular; (2b) para investigar o 
sujeito passivo sobre o qual se refere a informação; e (2c) por prática de infração administrativa. Igualmente, 
o § 3º do art. 198 do CTN dispõe não estarem abrangidas pelo sigilo as informações relativas a: (1) 
representações fiscais para fins penais; (2) inscrições em Dívida Ativa; e (3) parcelamento ou moratória. 
493 Sobre as consequências da violação do dever de manutenção de sigilo fiscal, conferir: MACHADO. Hugo 
de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev. e atualiz. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 269-270. 
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pelos contribuintes. Não obstante, essa questão parece não merecer maiores considerações, 

pois que nada muda em relação às demais informações fiscais de posse das autoridades 

tributárias. 

 

4.6.  Síntese conclusiva do capítulo 

 

1)  As regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários trazem 

vantagens para as autoridades tributárias, na medida em que permitem uma melhor gestão 

de riscos e uma rápida resposta legislativa para colmatar brechas ou lacunas na legislação 

que são exploradas pelos contribuintes para reduzir as respectivas cargas tributárias, 

notadamente, em um sistema que conta com iniciativas voluntárias de transparência 

relativamente tímidas, como é o caso do Brasil.  

2) A divulgação obrigatória de planejamentos tributários pode também trazer 

benefícios para os contribuintes, a depender da forma como esse regime for estruturado. A 

ausência de uma definição prévia sobre o que seria aceitável pelas autoridades tributárias e 

a eventual alteração de entendimentos ao longo dos anos por parte das cortes 

administrativas e judiciais têm gerado insegurança jurídica e aumento da litigiosidade. 

3) A obrigação de divulgação de planejamentos tributários caracteriza-se como 

obrigação acessória (também denominada de “dever instrumental”) no ordenamento 

jurídico-tributário brasileiro. Tem por objeto uma prestação no interesse da arrecadação ou 

da fiscalização dos tributos: conhecer os planejamentos tributários praticados pelos 

contribuintes para melhor gerir a análise de risco de suas fiscalizações e tomar medidas 

administrativas ou efetuar proposições legislativas para impedir tais práticas. 

4) Da mesma forma como as demais obrigações acessórias, a obrigação de 

divulgação de planejamentos tributários encontra limites. Um desses limites é a 

proporcionalidade e razoabilidade da medida. Essas regras parecem respeitar essa 

limitação. A uma, porque configura-se mecanismo adequado para obtenção de informações 

específicas sobre os arranjos de planejamento tributário. A duas, porque os demais 

instrumentos não seriam igualmente adequados para a mesma finalidade. A três, porque 

sua principal desvantagem, o custo de conformidade, não parece superar as suas vantagens. 

5) O custo de conformidade é uma das principais preocupações em relação às 

regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Essa questão foi 
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constantemente enfatizada nas discussões envolvendo a Ação 12 do Projeto BEPS da 

OCDE/G20. Entretanto, não foi fixada nenhuma diretriz ou critério para se avaliar se o 

custo de conformidade dessas regras recomendaria sua adoção ou não. Essa análise deverá, 

portanto, ser efetuada em conformidade com as peculiaridades de cada país, levando-se em 

consideração as obrigações acessórias já existentes em cada ordenamento. 

6) As autoridades tributárias brasileiras estão atentas ao custo de conformidade das 

obrigações acessórias em geral. Tem-se observado, nos últimos anos, uma tentativa de 

simplificação e otimização das obrigações tributárias como forma de reduzir o custo de 

conformidade das obrigações tributárias. De toda forma, podem ser tomadas algumas 

precauções para que as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários não 

aumentem significativamente o custo de conformidade para o seu cumprimento, tais como: 

a utilização de um filtro monetário; a adoção de tratamento diferenciado para MEs e EPPs; 

e a utilização de alguma obrigação acessória já existente. 

7) No contexto econômico-jurídico brasileiro, onde existe uma diferença na forma 

de cálculo dos juros sobre os débitos tributários (juros simples) e aqueles sobre os 

rendimentos das aplicações financeiras (juros compostos), e onde são frequentes os “planos 

de parcelamento”, que reduzem em até 100% as multas, bem como os encargos legais e 

ainda oferecem redução dos juros aplicáveis aos débitos tributários, as obrigações 

acessórias – incluindo a obrigação de divulgação de planejamentos tributários – parecem 

ser ainda mais fundamentais. Na medida em que fornecem informações compreensivas, 

essas obrigações reduzem o elemento sorte de um contribuinte vir a ser fiscalizado e 

autuado. 

8) A pretensa inexistência de uma norma geral antielisiva eficaz, em razão da 

ausência de regulamentação do disposto no art. 116, parágrafo único, do CTN, não é 

empecilho para a implementação das regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários no ordenamento jurídico brasileiro. Essas duas espécies de normas são 

complementares, mas independentes uma da outra, por duas razões: (1) a resposta das 

autoridades em decorrência de um planejamento tributário divulgado não se limita à sua 

desconsideração; e (2) podem existir no ordenamento outros fundamentos para a 

desconsideração de um ato ou negócio praticado pelo contribuinte (e.g. uma teoria ou 

doutrina). 

9) A divulgação obrigatória de planejamentos tributários não seria, per se, 

incompatível com a livre iniciativa. O fato de se ter que declarar informações sobre uma 
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transação não interfere diretamente na sua legitimidade ou validade, tampouco implica na 

imposição de um padrão de atuação ao contribuinte. Trata-se de obrigação acessória, assim 

como tantas outras existentes. Eventual desconsideração do ato ou negócio jurídico 

ocorreria em um momento posterior. A compatibilidade da regra de divulgação obrigatória 

com a livre iniciativa dependerá, evidentemente, da forma como proposta a legislação. 

10) A questão da autoincriminação não parece ser um desafio intransponível em 

relação às regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários. A uma, porque a 

atual sistemática brasileira já permitiria a utilização de informações constantes da 

declaração de tributos para fins criminais (e.g. a informação da DIRF informando retenção 

de determinado valor sem comprovação do efetivo recolhimento pode ensejar o crime 

previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90). A duas, porque essas regras podem ser 

elaboradas de maneira a contornar o problema de sua suposta incompatibilidade com dito 

princípio (e.g. considerando que a vedação à autoincriminação constituiria uma 

justificativa razoável para que o contribuinte deixe de divulgar determinada transação).   

11) Por fim, a observância do dever de sigilo fiscal também não parece ser um 

obstáculo em relação à divulgação obrigatória de planejamentos tributários. As 

informações eventualmente reveladas às autoridades tributárias ficariam sujeitas aos 

mesmos limites e restrições que as demais informações de natureza tributária de posse das 

autoridades fiscais; isto é, encontram-se igualmente sujeitas ao disposto no art. 198 do 

Código Tributário Nacional. Além disso, eventual divulgação dessas informações a 

terceiros fora das hipóteses legais dá ensejo à responsabilidade civil, administrativa e até 

mesmo penal do funcionário que tenha dado causa. 
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CAPÍTULO V – AS REGRAS DE DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 

PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS INTRODUZIDAS NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015 

 

 

No Capítulo I, examinou-se o propósito do Projeto BEPS da OCDE/G20: o 

combate à erosão da base tributável num contexto internacional em que as empresas 

multinacionais se utilizam de assimetrias nas legislações tributárias dos países para reduzir 

ou até eliminar a tributação da renda, transferindo parcela de seus lucros para jurisdições 

com baixa tributação.  

No Capítulo II, viu-se que uma das medidas para combater esses comportamentos 

consistia na Ação 12, cujo propósito foi desenvolver um modelo flexível de regras de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários que pudesse se adaptar às necessidades 

dos países. As recomendações do relatório final basearam-se na experiência dos países e 

consubstanciaram “melhores práticas”.   

No Capítulo III, por sua vez, procurou-se aprofundar o exame da experiência 

estrangeira em relação à divulgação obrigatória de planejamentos tributários. Constatou-se 

que os modelos de regras variam de país para país: não somente em relação às transações 

sujeitas à divulgação, às pessoas abrangidas, os tributos envolvidos, como também as 

penalidades aplicáveis em caso de descumprimento da obrigação.  

No Capítulo IV, analisou-se determinados aspectos jurídicos e econômicos 

relacionados à divulgação obrigatória de planejamentos tributários no contexto brasileiro. 

Sem analisar uma norma específica, procurou-se demonstrar como essas regras poderiam 

melhorar a gestão de riscos e garantir maior segurança jurídica, sua natureza de obrigação 

acessória, bem assim alguns limites e possíveis desafios a serem enfrentados.  

Efetuado esse panorama, parece conveniente analisar as particularidades das regras 

brasileiras de divulgação obrigatória introduzidas pela Medida Provisória nº 685/2015. O 

exame recai sobre a (des)conformidade da referida norma com o restante do ordenamento 

jurídico, bem como com sua (in)compatibilidade com as recomendações contidas no 

relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20.  

Não obstante a Medida Provisória nº 685/2015 não tenha sido convertida em lei, a 

consideração de um modelo específico permite o aprofundamento da análise das regras de 
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divulgação obrigatória de planejamentos tributários, que deixa de ser uma análise em 

abstrato. O exame de uma norma concreta, que vigeu durante alguns meses, permite uma 

análise crítica de seus dispositivos à luz das demais normas do ordenamento jurídico pátrio 

e, principalmente, das recomendações da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20.   

A esse respeito, importante iniciar o estudo das regras brasileiras sobre o assunto, 

considerando: (1) as linhas gerais das regras brasileiras e alguns detalhes da declaração em 

questão; (2) os tributos abrangidos; (3) as pessoas obrigadas à divulgação; (4) as transações 

sujeitas à divulgação; (5) as consequências do cumprimento da obrigação; (6) a sanção em 

razão da não divulgação; (7) as hipóteses de ineficácia da declaração; e, por fim, (8) a 

análise da modalidade consultiva de divulgação. 

 

5.1.  Considerações iniciais sobre as regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários introduzidas pela Medida Provisória nº 

685/2015 

 

Antes de adentrar em algumas das principais especificidades das regras 

introduzidas pela Medida Provisória nº 685/2015, efetuando-se uma análise crítica de seus 

dispositivos, é conveniente efetuar uma breve síntese do conteúdo dessas regras (item 

5.1.1), bem como da declaração que trouxe algumas especificações sobre as informações 

que as autoridades tributárias brasileiras pretendiam obter com a introdução da declaração 

de planejamentos tributários (item 5.1.2). 

 

5.1.1. Breve síntese das regras de divulgação obrigatória objeto da 

Medida Provisória nº 685/2015 

 

A Medida Provisória nº 685/2015 tratava de três temas distintos: (1) a instituição do 

Programa de Redução de Litígios Tributários (“PRORELIT”); (2) a instituição da 

obrigação de divulgação de planejamentos tributários pelos sujeitos passivos494; e (3) a 

                                                 
494 Importante registro: a Medida Provisória nº 685/2015 não se referiu ao termo “planejamento tributário”, 
tampouco “planejamento tributário agressivo”, preferindo “conjunto de operações que envolvesse a redução, 
supressão ou diferimento de tributos” nas hipóteses em que especificava. Sobre as operações passíveis de 
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autorização para que o Poder Executivo federal atualizasse monetariamente o valor de 

diversas taxas em âmbito federal.  

No que tange à obrigação de divulgação de planejamentos tributários, esta 

encontrava-se disciplinada nos arts. 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015. O caput do 

7º determinava que o conjunto de operações envolvendo atos ou negócios jurídicos que 

acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributo fosse declarado à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil em determinadas hipóteses495.  

Os incisos do art. 7º impunham a declaração quando: (1) os atos ou negócios 

jurídicos praticados não possuíssem razões extratributárias relevantes; (2) a forma adotada 

não fosse usual, utilizasse de negócio jurídico indireto ou contivesse cláusula que 

desnaturasse, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou (3) tratasse de 

atos ou negócios jurídicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

O sujeito passivo deveria apresentar uma declaração para cada conjunto de 

operações interligadas (art. 7º, parágrafo único). A forma, o prazo e as condições de 

apresentação da declaração – inclusive as hipóteses de dispensa – seriam disciplinadas pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 10).  A declaração que relatasse atos ou 

negócios jurídicos ainda não ocorridos seria tratada como consulta (art. 8º). 

Caso a Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecesse qualquer das 

operações declaradas pelo sujeito passivo, este seria intimado para recolher ou parcelar os 

tributos devidos, acrescidos apenas dos juros de mora (art. 9º). Essa hipótese, porém, não 

se aplicaria quando as operações praticadas já estivessem sob procedimento de fiscalização 

quando da apresentação da declaração (art. 9º, parágrafo único). 

O descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de alguma das situações 

previstas no art. 11, que tratava da ineficácia da declaração, caracterizava omissão dolosa 

do sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude e os tributos devidos seriam 

cobrados com juros de mora e a multa prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96, 

equivalente a 150% do valor do tributo devido (art. 12). 

Enfim, essas regras seriam objeto de regulamentação específica por parte das 

autoridades tributárias para o detalhamento de seu conteúdo (art. 7º, parágrafo único c/c 

                                                                                                                                                    
divulgação em conformidade com as regras da medida provisória em questão, conferir item 5.4 deste 
trabalho. 
495 A íntegra dos dispositivos que tratavam da divulgação obrigatória de “planejamentos tributários” objeto 
da Medida Provisória nº 685/2015 pode ser conferida no Anexo C deste trabalho. 
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art. 10 da MP nº 685/2015)496. Essa regulamentação nunca chegou a ser efetuada, salvo no 

que tange ao formato pelo qual deveria ser apresentada a declaração, conforme será 

examinado a seguir.  

 

5.1.2. A Declaração de Planejamento Tributário posteriormente 

convertida em Declaração de Informações de Operações 

Relevantes 

 

O art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015 impôs a obrigatoriedade de o sujeito 

passivo declarar o conjunto de operações envolvendo atos ou negócios jurídicos que 

acarretassem a supressão, a redução ou o diferimento de tributos. Essa declaração foi 

inicialmente apelidada de Declaração de Planejamento Tributário (“DPLAT”), cabendo à 

administração tributária federal editar os atos necessários à sua execução. 

Possivelmente em razão de ter sido introduzida por medida provisória, instrumento 

normativo precário por natureza, bem como das inúmeras discussões sobre a 

constitucionalidade e legalidade dessa nova modalidade de declaração – inclusive com a 

propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade497 – os atos necessários à execução de 

seus dispositivos nunca chegaram a ser publicados. 

Não obstante, em meio à discussão acerca da obrigatoriedade ou não daquela 

declaração para o ano calendário de 2015, foi publicado, em 28/08/2015, o Ato 

Declaratório Executivo (“ADE”) Cofis nº 60/2015. Esse ato, que dispunha acerca do 

Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), instituiu a 

Declaração de Informações de Operações Relevantes (“DIOR”).  

A declaração inicialmente apelidada de “DPLAT” passava-se a se chamar, então, 

“DIOR”. Ao menos essa parece a conclusão que pode ser tirada a partir das informações 

contidas no referido manual de orientação sobre a ECF498. Esse documento contemplava 

                                                 
496 O art. 13 da Medida Provisória nº 685/2015 dispunha que: “[a] Secretaria da Receita Federal do Brasil e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à 
execução dos procedimentos de que trata esta Medida Provisória”.  Não obstante, a regulamentação conjunta 
a que faz referência o dispositivo parece aplicar-se ao PRORELIT e não à divulgação obrigatória de 
planejamentos tributários. 
497 A Ação Direta de Constitucionalidade nº 5.366, que contestou os dispositivos da Medida Provisória nº 
685/2015, será objeto de análise detalhada no Capítulo VI deste trabalho. 
498 Essa também parece ser a conclusão de Paulo Ayres Barreto, para quem: “[...] até o presente momento, a 
influência mais significativa do Projeto BEPS se deu por meio da tentativa de criação de uma Declaração de 
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campo específico que deveria ser preenchido com “informações de operações relevantes, 

conforme previsão do art. 7º da Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015”. 

Embora revogado alguns meses depois pelo ADE Cofins nº 83, de 4 de dezembro 

de 2015 (à época da revogação, o Congresso Nacional já tinha rejeitado a conversão dos 

dispositivos da Medida Provisória nº 685/2015 que tratavam da declaração), as fichas 

contidas naquele registro indicam as informações que as autoridades tributárias pretendiam 

obter: (1) informações da operação (registro Y710); (2) tributos vinculados (registro 

Y710); e (3) informações de períodos anteriores (registro Y720). 

Em relação às informações da operação, exigia-se fossem apresentados, entre 

outros, os seguintes dados: o início e o fim do conjunto de operações que envolvesse os 

atos ou negócios passíveis de declaração, a descrição sumária dos fatos, fundamentação 

jurídica e justificativa do propósito negocial, ano inicial e final da economia tributária, se a 

operação era entre partes relacionadas, se envolvia paraíso fiscal, se teria gerado ativo 

diferido, bem como se teria implicado transferência de base tributável para o exterior499. 

De acordo com o art. 7º, caput, da medida provisória em referência, 

complementado pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis nº 60/2015, essas 

informações deveriam ser fornecidas pelos sujeitos passivos quando ocorresse uma das 

hipóteses especificadas nos incisos do dispositivo, nos respectivos registros do módulo de 

Escrituração Contábil Fiscal do Sistema Público de Escrituração Digital (ECF/SPED), até 

30 de setembro do ano subsequente à prática do ato ou negócio jurídico em questão. 

A esse respeito, vale registrar que o legislador optou por estruturar o regime 

brasileiro de maneira que a apresentação da declaração tivesse como referência o momento 

da efetiva implementação do ato ou negócio jurídico. A escolha da “implementação” como 

critério temporal para a divulgação parece estar em consonância com a experiência 

estrangeira utilizada como parâmetro para elaboração do relatório final da Ação 12 do 

Projeto BEPS da OCDE/G20, nas hipóteses em que a obrigação recair sobre o usuário500.  

A maioria dos regimes analisados exige que a divulgação ocorra em prazo 

relativamente curto, sendo o regime norte-americano um dos únicos (senão o único) que 

                                                                                                                                                    
Planejamento Tributário (DPLAT, posteriormente denominada DIOR – Declaração de Informações sobre 
Operações Relevantes) [...]”. (BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Limites Normativos. 
São Paulo: Noeses, 2016, p. 136). 
499 Conforme Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal, aprovado pelo ADE Cofis nº 
60/2015. Disponível em: <http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1650>. Acesso em: 14 nov. 2016. 
500 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 52. 
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impõe a obrigação de divulgação no momento da entrega da respectiva declaração do 

tributo501. A divulgação do planejamento tributário conjuntamente com a declaração do 

respectivo tributo seria uma forma de reduzir o custo de conformidade, conforme 

comentários à minuta do relatório da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20502. 

O regime brasileiro foi além. Dependendo da situação, essas informações poderiam 

ser prestadas mais de um ano e meio após “implementada” a transação. Considerando que 

a legislação dispôs que as informações referentes ao conjunto de operações praticadas no 

ano-calendário anterior deveriam ser apresentadas até 30 de setembro, poderia ocorrer de 

uma transação realizada em 01 jan. 2016 ter que ser divulgada somente em 30 set. 2017. 

A escolha do mês de setembro do ano subsequente ao da prática do ato ou negócio 

jurídico para a entrega da declaração de informações relevantes se deu para permitir que a 

declaração fosse entregue juntamente com as demais informações do SPED503. Sua entrega 

em conjunto com as demais informações constantes da escrituração contábil fiscal visaria 

aumentar o menos possível o custo de conformidade dessa obrigação504.  

Em síntese, as regras contidas nos arts. 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015 

não chegaram a ser objeto de regulamentação específica por parte das autoridades 

tributárias. A despeito disso, o ADE Cofis nº 60/2015, que especificou os registros em que 

a declaração de operações de informações relevantes deveria ocorrer, trouxe algumas das 

informações que as autoridades fiscais pretendiam obter (e.g. declaração sumária dos fatos, 

geração de ativo diferido, existência de vínculo entre as partes objeto da transação). 

Essa declaração deveria ser apresentada até 30 de setembro do ano subsequente ao 

da prática do ato ou negócio jurídico pelo sujeito passivo. Esse critério temporal levou em 

                                                 
501 Sobre o regime norte-americano de “disclosure of tax shelters”, conferir item 3.1 deste trabalho. 
502 Nesse sentido os comentários do “Business and Industry Advisory Committee”: “[t]he timing requirements 
for filing any documentation are of particular concern to taxpayers [...]. The introduction of reporting 
obligations inconsistent with these existing timelines will require entirely new and costly reporting processes 
to be implemented. BIAC strongly recommends that best practices adopt timing requirements consistent with 
pre-existing reporting regimes […]”. (OECD. Comments received on Public Discussion draft – BEPS 
Action 12: Mandatory Disclosure Rules (4.mai.2015), p. 32. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf>. 
Acesso em: 28 jun. 2016). 
503 De acordo com Iágaro Jung Martins, Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil: “[a] 
periodicidade é 30 de setembro de cada ano. Por que isso? Porque é em 30 de setembro que as empresas 
declaram a escrituração contábil e fiscal”. (BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da Comissão 
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685, de 2015. Diário do 
Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 138). 
504 Sobre as recomendações para que as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários não 
aumentem demasiadamente o custo de conformidade das obrigações tributárias, conferir item 3.2.1.3 deste 
trabalho.  
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conta a implementação do ato ou negócio jurídico, estando em consonância com as 

recomendações do relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS nas hipóteses em que a 

obrigação recair sobre os usuários. Entretanto, no caso brasileiro, por questões práticas, o 

prazo parece ter sido ainda maior.  

 

5.2.  Os tributos abrangidos pelas regras de divulgação obrigatória de   

planejamentos tributários 

 

A Medida Provisória nº 685/2015 não delimitou expressamente a quais tributos as 

regras brasileiras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários seriam aplicáveis. 

Dispôs, tão somente, que o conjunto de operações que acarretasse supressão, redução ou 

diferimento de “tributos” deveria ser declarado pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil.  

Poderiam, assim, surgir algumas dúvidas sobre sua aplicação: (1) operações que 

envolvessem tributos de competência de outros entes federativos também precisariam ser 

divulgadas pelos sujeitos passivos? (2) somente as operações que implicassem 

minimização de imposto sobre a renda precisariam ser divulgadas ou aquelas que 

envolvessem outros tributos federais também? 

Essas questões serão examinadas em mais detalhes a seguir, individualmente, cada 

uma em item próprio. 

 

  5.2.1.  Tributos federais ou também estaduais ou municipais? 

 

A discussão sobre se as operações passíveis de declaração deveriam abranger 

tributos de competência da União ou também os tributos dos demais entes federados 

parece mais singela. Trata-se de uma decorrência natural: (1) da natureza do ato normativo 

que impôs o dever de divulgação das referidas operações (uma medida provisória); e (2) da 

própria repartição de competências tributárias previstas na Constituição Federal.  

A medida provisória é o instrumento legislativo de competência do Presidente da 

República. Este poderá adotá-la em circunstâncias específicas (relevância e urgência) e em 
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relação a matérias não vedadas expressamente pela Constituição (art. 62, CF/88). Uma vez 

aprovada pelo Congresso Nacional, a medida provisória será convertida em lei. Essa lei 

será uma lei ordinária federal505.  

Não é de se cogitar que uma norma introduzida por meio de medida provisória 

pudesse ter natureza de lei complementar; e, assim, aplicar-se não somente a União, como 

também a Estados e Municípios, como norma geral em matéria tributária, nos termos do 

art. 146 da Constituição. É que, entre as matérias que não podem ser objeto de medida 

provisória encontra-se “aquelas reservadas à lei complementar” (art. 62, III, da CF/88).  

Outra questão que deve ser levada em consideração para determinar a quais tributos 

se aplicam as regras da Medida Provisória nº 685/2015 é que a competência para impor 

obrigações tributárias acessórias (“deveres instrumentais”) é repartida de acordo com a 

competência impositiva. Os entes somente podem criar deveres instrumentais em relação 

aos tributos que se encontram no âmbito de sua respectiva competência506.  

Considerando que a declaração em questão foi introduzida por uma norma ordinária 

federal (medida provisória), ela somente poderia se aplicar aos tributos de competência da 

União e não para os tributos de competência de outros entes. Desta feita, a obrigação 

imposta pela Medida Provisória nº 685/2015 somente abrangeria tributos federais, não 

abarcando aqueles estaduais ou municipais.  

Entretanto, o fato da medida provisória em questão não obrigar os sujeitos passivos 

a informar transações envolvendo tributos da competência dos demais entes federativos 

(Estados, Municípios e Distrito Federal) não impede que esses entes editem normas 

específicas para transações envolvendo tributos de suas respectivas competências, a 

exemplo do que aconteceu nos EUA em relação aos tributos de competência estadual507. 

Mesmo na ausência de declaração envolvendo tributos de suas competências, os 

demais entes federativos podem ter acesso às informações contidas na declaração federal 

                                                 
505 Isso, evidentemente, se não houver modificações em relação ao seu conteúdo que lhe retirem essa 
natureza no âmbito do projeto de lei de conversão (“PLV”). Sobre a natureza do PLV no direito brasileiro, 
conferir: AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello. Medida Provisória: Edição e Conversão em Lei. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva/EDB, 2012, p. 233-242. 
506 CHIESA, Clélio. Fiscalização tributária – limites à instituição de deveres tributários e à imposição de 
sanções pelo não-pagamento de tributo e não-cumprimento de deveres instrumentais. In:   ROCHA, Valdir de 
Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2006. p. 41. 
507 Para uma análise do regime norte-americano de “disclosure of tax shelters”, conferir item 3.1 deste 
trabalho. 
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em virtude de convênios ou de lei específica, conforme disposto no art. 199 do CTN508-509. 

Sobretudo quando essas informações auxiliarem na fiscalização dos tributos de suas 

respectivas competências (e.g. uma informação relativa ao IPI pode auxiliar na fiscalização 

do ICMS). 

 Em realidade, a troca de informação entre as administrações fiscais dos entes 

federativos parece mais adequada do que a sobreposição de obrigações acessórias com o 

mesmo objetivo. A propósito, a integração das atividades das administrações fiscais com o 

compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio, foi 

erigida ao patamar de norma constitucional pela Emenda Constitucional nº 42/2003, que 

introduziu o art. 37, XXII, da Constituição Federal510. 

Esse compartilhamento pode se dar, inclusive, por meio do sistema de escrituração 

digital, ao qual diversos estados e municípios já têm acesso por terem aderido a convênio. 

Nesse aspecto, a tentativa de introdução da declaração de informações sobre operações 

relevantes no registro Y do sistema de escrituração contábil fiscal parece ir ao encontro dos 

primados da eficiência, na medida em que reduz a necessidade de troca de informações por 

meio físico, além de racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias. 

O fato da declaração ter sido introduzida por medida provisória e não por lei 

complementar foi alvo de crítica por parte da doutrina. Elidie Bifano e Bruno Fajersztajn 

sugerem que a possibilidade de compartilhamento de informações com os fiscos estaduais 

e municipais exigiria tratamento especial e uniforme da matéria pelos entes federativos, 

razão pela qual essa declaração deveria ser objeto de lei complementar, ainda que o art. 

146 não exija norma geral para tratar de obrigação acessória511. 

                                                 
508 “Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-
ão mutualmente assistência para fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma 
estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 
[...]”. (BRASIL. Código Tributário Nacional). 
509 Sobre a permuta de informações entre as Fazendas Públicas dos diferentes entes federativos, em virtude de 
lei ou convênio, conferir: MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São 
Paulo: Atlas, 2005, v. 3, p. 799-800.  
510 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos 
prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio”. (BRASIL. 
Constituição Federal). 
511 Para melhor compreender os argumentos dos autores, parece conveniente transcrever trecho da obra na 
qual afirmam que: “[...] é quase certo que as transações objeto de declaração gerem reflexos nas três esferas 



 

196

Esse raciocínio, entretanto, parece equivocado. A declaração em referência não 

precisaria ser objeto de lei complementar. O compartilhamento de informações obtidas por 

meio dessa declaração não se distingue da troca de informações obtidas por meio de outras 

obrigações acessórias. Admitir a necessidade de lei complementar para a introdução dessas 

regras pelo simples fato da possibilidade de seu compartilhamento com os demais entes 

implicaria a necessidade de lei complementar para todas as demais obrigações acessórias.  

Em suma, não obstante as regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários instituídas pela Medida Provisória nº 685/2015 não se aplicassem aos tributos 

de competência dos demais entes federativos, esses entes poderiam vir a instituir uma 

obrigação do gênero em relação aos tributos de suas competências ou mesmo ter acesso às 

informações fornecidas ao fisco federal na forma do artigo 199 do CTN. 

 Superada a questão relativa à necessidade de divulgação de transações que 

implicassem minimização de tributos dos demais entes federativos, passemos à análise de 

quais tributos federais estariam abrangidos pela norma, uma vez que o dispositivo legal 

obrigou o sujeito passivo a divulgar o conjunto de operações que acarretasse supressão, 

redução ou diferimento de “tributos”, sem especificá-los. 

 

5.2.2.   Tributos sobre a renda ou todos os tributos federais? 

 

Outra questão que é colocada em relação à amplitude das regras trazidas pela 

Medida Provisória nº 685/2015 diz respeito a quais tributos estariam abrangidos: apenas os 

tributos sobre a renda ou todos os tributos federais.  

Uma análise apressada poderia sugerir que essas regras aplicar-se-iam somente aos 

tributos sobre a renda, em vista do escopo do Projeto BEPS da OCDE/G20, que surge na 

exposição de motivos como um dos fundamentos da Medida Provisória nº 685/2015. Não 

obstante, deve-se atentar para a redação do artigo 7º da medida provisória: o dispositivo 

fala em supressão, redução ou diferimento de “tributos”.  
                                                                                                                                                    
de tributação, União, Estados/Distrito Federal e Municípios [...]. Nessa situação, o contribuinte que tivesse 
exposta sua situação aos demais Fiscos, por força de convênios internos de troca de informações, mereceria 
um especial tratamento [...] é essencial esse tratamento de norma geral para regra de tal natureza, visto que 
ela coloca em risco a segurança do contribuinte. Assim, a obrigação [...] deveria ser veiculada por lei 
complementar, de natureza nacional, e não por lei federal, harmonizando os procedimentos de todos os entes 
tributantes e evitando as surpresas acima comentadas”. (BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno. A 
divulgação de negócios com reflexos tributários benéficos aos contribuintes. In: Revista Brasileira de 
Direito Tributário. São Paulo: LexMagister, jul-ago/2015, v. 51, p. 18). 
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Tributo é gênero que compreende diversas espécies. A despeito da tradicional 

controvérsia doutrinária sobre a classificação das espécies tributárias: dicotômica 

(impostos e taxas) e tricotômica (impostos, taxas e contribuições de melhoria)512, a 

jurisprudência se enveredou para uma classificação mais abrangente de tributo513. Dessa 

forma, parece correto dizer que o dispositivo aplicar-se-ia a todas as espécies de tributos514. 

De fato, o dispositivo não restringiu sua aplicação somente aos tributos sobre a 

renda e a apresentação das informações deve ser feita à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, o que leva a concluir que a obrigação de divulgação dos planejamentos tributários 

aplicar-se-ia em relação a todas as espécies de tributos existentes em âmbito federal e por 

ela administrados515.  

Em outras palavras, além do IRPJ e CSLL (tributos sobre a renda), as regras de 

divulgação obrigatória aplicavam-se às transações que implicassem minimização de PIS e 

Cofins, do imposto sobre produtos industrializados, imposto de importação, imposto sobre 

propriedade territorial rural, das diversas contribuições de intervenção no domínio 

econômico, etc. Enfim, todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. 

Esse entendimento teria sido corroborado pelo ADE Cofis nº 60/2015, de 28 de 

agosto de 2015, que dispôs sobre o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração 

Contábil Fiscal (e instituiu a declaração de que tratou a Medida Provisória nº 685/2015)516. 

É que o registro que identifica os tributos vinculados (Y710) compreenderia praticamente 

todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil517.  

                                                 
512 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 151-152. Sobre 
alguns dos fatores que colocaram em crise a classificação dicotômica e tricotômica dos tributos, conferir: 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 380-381. 
513 De acordo com o RE nº 138.284/CE, que tratou da constitucionalidade da CSLL, as espécies tributárias no 
ordenamento jurídico brasileiro seriam: a) impostos; b) taxas; c) contribuições: c1. de melhoria; c2. 
parafiscais; e c3. especiais; e d) os empréstimos compulsórios. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 
138.284/CE. Pleno, Min. Rel. Carlos Velloso, DJ 28.08.1992. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=208091>. Acesso em: 25 nov. 2016).  
514 TORRES, Heleno Taveira. O planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. In: 
Consultor Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-torres-
planejamento-tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
515 RIBEIRO, Ricardo Lodi. O dever de comunicar à Fazenda Pública o Planejamento Fiscal no Brasil. In: 
Revista Dialética de Direito Tributário, v. 242, p. 101. 
516 Para maiores detalhes acerca de Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis nº 60/2015, de 28 de agosto de 
2015, bem como das informações por ele trazidas, conferir 5.1 deste trabalho. 
517 De acordo com informações do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal sobre o 
registro Y710, o contribuinte deveria informar o código do tributo envolvido, que poderia ser: (1) IRPF – 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física; (2) IRPJ – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica; (3) CSLL – 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; (4) IRRF – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte; (5) 
PIS/Cofins; (6) IOF – Imposto sobre Operações Financeiras; (7) Imposto sobre Importação e Exportação; (8) 
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E parece justificável que os tributos abrangidos pelas regras de divulgação 

obrigatória não se limitem aos tributos incidentes sobre renda, por três razões: uma relativa 

à estrutura tributária brasileira e à participação de cada tributo no total da arrecadação 

tributária; outra relacionada às recomendações contidas no relatório final da Ação 12 do 

Projeto BEPS; e uma última relacionada à experiência estrangeira. 

 A primeira encontra-se na relativa baixa representatividade dos tributos sobre a 

renda no total da arrecadação brasileira. Conforme anteriormente analisado, existiriam 

outros tributos no sistema tributário brasileiro igualmente ou até mais importantes que o 

IRPJ e a CSLL em termos de arrecadação (e.g. Cofins e Contribuição previdenciária), o 

que justificaria, do ponto de vista econômico, a extensão dessas regras para arranjos e 

transações envolvendo também outros tributos518. 

A segunda é que, conforme anteriormente analisado, as regras de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários, objeto da Ação 12 do Projeto BEPS, já teriam se 

dissociado do problema da erosão da base tributável e transferência de lucros. O próprio 

relatório final da Ação 12 não limita a aplicação das regras de divulgação obrigatória 

somente aos tributos incidentes sobre a renda das pessoas jurídicas.  

A ausência de menção aos tributos abrangidos pelas recomendações, certamente, 

não foi por esquecimento daqueles que participaram das discussões. Isso porque um dos 

comentários à minuta de relatório foi incisivo em alertar para o fato de que o documento 

não especificava os tributos: se as recomendações efetuadas deveriam se aplicar apenas 

para os arranjos envolvendo tributos sobre a renda ou também outros tributos519. 

Por fim, a terceira razão consiste em que a experiência estrangeira parece 

demonstrar que esse tipo de regra pode também ser útil para obter informações 

compreensivas sobre arranjos envolvendo outros tributos. Por exemplo, tanto o Reino 

                                                                                                                                                    
Simples Nacional; (9) Contribuição Previdenciária; (10) Cide combustíveis; (11) IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados; e (12) Outros.  
518 Sobre as vantagens para a administração, inclusive o percentual que alguns tributos representam na 
arrecadação, conferir item 4.1.1 deste trabalho.  
519 Nesse sentido, os comentários do “Banking and Finance Company Working Group on BEPS”: “[t]he 
Draft does not specify whether MDRs should be applicable only to schemes related to income taxes or 
whether they would also be applicable to schemes designed to avoid other taxes, such as withholding taxes 
[...]”. (OECD. Comments received on Public Discussion draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure 
Rules (4.mai.2015), p. 8. Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-
action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2016). 
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Unido como Portugal utilizam essas regras também para outros tributos além dos tributos 

incidentes sobre a renda, conforme anteriormente examinado520.  

Em síntese, as regras contidas nos arts. 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015 

aplicam-se não somente aos tributos sobre a renda como a todos os demais tributos federais 

administrados pela Receita Federal do Brasil, tendo sido esse o entendimento adotado pelo 

ato que aprovou o formato da declaração. A extensão dessas regras para outros tributos 

parece justificável pela utilidade do mecanismo para além dos tributos sobre a renda e pela 

estrutura da arrecadação tributária brasileira. 

 

5.3.  As pessoas obrigadas a divulgar o conjunto de operações 

 

Uma das recomendações contidas tanto na minuta quanto no relatório final da Ação 

12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 é para que, acaso os países venham a adotar o regime 

de divulgação obrigatória de planejamentos tributários, as respectivas legislações 

definissem, de maneira clara e precisa, o destinatário da obrigação de prestar tais 

informações às autoridades fiscais521. 

O art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015 parece ter respeitado a diretriz de 

precisão e clareza em relação ao destinatário da norma. Impôs a obrigação de divulgação 

aos sujeitos passivos, ao estabelecer que: “[o] conjunto de operações realizadas no ano 

calendário [...] deverá ser declarado pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal 

do Brasil [...]” (grifo acrescentado). 

A atribuição de responsabilidade pela divulgação do conjunto de operações que 

envolvam atos ou negócios jurídicos com determinadas características ao sujeito passivo 

impõe uma reflexão sobre: (1) o conceito de “sujeito passivo” na legislação tributária; (2) a 

não atribuição da responsabilidade pela divulgação ao promotor; e (3) as consequências da 

responsabilidade pela divulgação recair única e exclusivamente sobre o sujeito passivo. 

 

 

                                                 
520 Sobre a abrangência dessas regras no regime britânico e no regime português, conferir itens 3.2 e 3.3 deste 
trabalho. 
521 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 33-36. 
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5.3.1.  O conceito de “sujeito passivo” na legislação tributária brasileira 

 

Uma primeira questão digna de nota é que a legislação não especificou qual sujeito 

passivo se referiu: se o da obrigação principal ou o da obrigação acessória. Entretanto, essa 

omissão não macula a clareza da legislação em relação à pessoa que deve efetuar a 

divulgação, bastando analisar o dispositivo em conformidade com o sistema tributário 

brasileiro para descobrir a abrangência da expressão. Explica-se: 

Existem duas espécies de sujeito passivo no ordenamento brasileiro. O sujeito 

passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da 

penalidade pecuniária (art. 121, caput, do CTN). Sujeito passivo da obrigação acessória, 

por sua vez, é a pessoa obrigada ao cumprimento das prestações positivas ou negativas 

efetuadas no interesse da fiscalização ou da arrecadação de tributos (art. 122 do CTN)522. 

A despeito de não ter havido menção expressa no art. 7º da Medida Provisória nº 

685/2015 à espécie de sujeito passivo obrigado a declarar o conjunto de operações que 

implicassem supressão, redução ou diferimento do tributo, quer parecer que o sujeito 

passivo a que se referiu o dispositivo era o sujeito passivo da obrigação principal (i.e. 

aquele obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária). 

 Para ser sujeito passivo de obrigação acessória, basta que a lei imponha a 

determinada pessoa a obrigação de efetuar uma prestação positiva ou negativa no interesse 

da fiscalização ou arrecadação523. Em assim sendo, não haveria sentido em impor a 

obrigação de divulgação do conjunto de operações que envolvesse atos ou negócios 

jurídicos com características específicas ao sujeito passivo da obrigação acessória. 

Superada essa etapa interpretativa para saber qual a espécie de sujeito passivo a que 

se referiu o legislador, passemos à análise de quem seria o sujeito passivo da obrigação 

tributária principal. Em outras palavras, quem efetivamente estaria obrigado a declarar o 

conjunto de operações que envolvesse atos ou negócios jurídicos com características 

específicas definidas pela legislação às autoridades tributárias brasileiras. 

                                                 
522 Sacha Calmon critica a nomenclatura “sujeito passivo da obrigação acessória”, na medida em que segue a 
linha de que a denominada “obrigação acessória” não teria natureza patrimonial, mas sim de um dever de 
fazer ou não fazer instituído por lei: um dever instrumental. (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de 
Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 598).  
523 Para uma análise detalhada do conceito de obrigação acessória, conferir item 4.2 deste trabalho. 
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A legislação brasileira distingue duas espécies de sujeitos passivos da obrigação 

principal: (1) os contribuintes; e (2) os responsáveis tributários524-525. Contribuintes são 

aqueles que possuem relação direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador; 

é a pessoa que efetivamente pratica o fato gerador (e.g. no IR, aquele que aufere renda). 

Responsável, por sua vez, é a pessoa que não se reveste na qualidade de contribuinte, mas 

que está obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade em virtude de disposição legal526.  

De acordo com Luís Eduardo Schoueri, existem duas espécies de responsáveis 

tributários: (2a) os substitutos: aqueles que, embora não pratiquem o fato gerador, a lei lhes 

impõe a obrigação de recolher o tributo; e (2b) os responsáveis por transferência: aqueles 

que, embora, incialmente, não sejam sujeitos passivos da obrigação, passam a assumir tal 

posição em razão de um fato diverso da ocorrência do fato jurídico tributável (e.g. sucessão 

empresarial)527.   

Nesse sentido, a título ilustrativo, o conjunto de operações com o intuito de 

suprimir, reduzir ou diferir o pagamento de IRPJ e CSLL praticado por uma determinada 

empresa, posteriormente incorporada por outra, deveria ser apresentado pela incorporadora 

na qualidade de responsável por transferência (sucessão de empresas), na forma do 

disposto no art. 132, caput, do CTN528. 

No entanto, há que se fazer uma ressalva à redação do dispositivo: nem sempre o 

responsável tributário estará em condições de efetuar a declaração, havendo situações em 

que não disponha dos elementos necessários para tanto. É o caso, por exemplo, do 

                                                 
524 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev. e atualiz. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 149. 
525 Diferente parece ser o entendimento da questão por parte da doutrina italiana, onde o responsável 
tributário não é uma espécie de sujeito passivo. Nesse sentido, Donato Giannini destaca que: “[o]ltre al 
soggetto passivo dell’imposta, dicui si è delineata finora la nozione, la legge tributaria molte volte dichiara 
obbligata al pagamento del tributo, o anche all’adempimento di altri doveri fiscal, uma diversa persona che 
può denominarsi ‘responsabile d’imposta’. I motivi che inducono il legislatore ad estendere l’obbligazione 
tributaria a persone che, non travandosi col presupposto del tributo nella relazione prestabilita, non rivestono 
la figura di soggetti passivi d’imposta, sono di mero carattere fiscale, e si collegano coll’esigenza di rendere 
più agevole o più sicura la riscossione del tributo”. (GIANNINI, Achille Donato. I Concetti Fondamentalli 
del Diritto Tributario. Torino: Unione Tipografico/Editrice Torinense, 1956, p. 251-252). 
526 “Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:  
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa de lei.” (BRASIL. Código Tributário Nacional). 
527 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 478-479. 
528 “Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de 
outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito 
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas [...]”. (BRASIL. Código Tributário Nacional). 
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responsável pela retenção na fonte, figura bastante usual nas situações envolvendo imposto 

de renda, que encontra fundamento no art. 45, parágrafo único, do CTN529. 

A título exemplificativo, a instituição financeira responsável pela retenção de 

pagamentos efetuados para o exterior, na maioria das vezes, não teria condições de saber se 

o pagamento/transferência efetuado por meio dela envolveria ou não um ato ou negócio 

jurídico tendente a mitigar o pagamento de tributo, sujeito à declaração. Tampouco teria 

condição de avaliar se o ato ou negócio praticado, que justifica o pagamento por seu 

intermédio, possuiria ou não razão extratributária relevante, etc. 

Enfim, parece adequado que a lei refira-se a “sujeito passivo” e não a 

“contribuinte”. Isso evita discussão sobre a obrigatoriedade de outras espécies de sujeito 

passivo efetuarem a declaração (e.g. o responsável por transferência). Entretanto, 

necessário que a regulamentação do dispositivo efetue ajustes para eximir dessa obrigação 

alguns desses responsáveis (e.g. responsável pela retenção).   

Em conclusão, de acordo com o art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015, competia 

ao sujeito passivo da obrigação principal declarar o conjunto de operações que 

implicassem supressão, redução ou diferimento do tributo, incluindo-se no conceito de 

sujeito passivo tanto os contribuintes propriamente ditos, como também os responsáveis 

tributários (responsáveis por transferência e substitutos), cabendo ressalva quanto a este.  

 

5.3.2. A não atribuição da responsabilidade de divulgação ao promotor 

 

A segunda observação é que o modelo brasileiro de divulgação obrigatória de 

“planejamentos tributários” se afastou das recomendações do relatório final da Ação 12 do 
                                                 
529 Um registro: a retenção na fonte é comumente enquadrada na hipótese de responsabilidade por 
substituição. Nesse sentido o posicionamento de Zelmo Denari para quem: “[a] responsabilidade da fonte 
pagadora, segundo a communis opinio, é responsabilidade em via substitutiva”. (DENARI, Zelmo. 
Responsabilidade Tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Org.). Direito Tributário: Artigos 
selecionados em homenagem aos 40 anos do Centro de Extensão Universitária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, v. 1, p. 407). No mesmo sentido, também, parece ser o posicionamento de Hugo de Brito 
Machado, segundo o qual: “[a] fonte, no caso, é sujeito passivo da obrigação principal, porque está obrigada 
a fazer o pagamento do tributo. Não é contribuinte, porque não auferiu renda ou os proventos, mas é 
responsável, porque a lei lhe atribuiu a obrigação de efetuar o pagamento do tributo”. (MACHADO. Hugo de 
Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev. e atualiz. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 150). Entretanto, 
há quem sustente que a fonte pagadora somente assume a qualidade de sujeito passivo em situações 
específicas. Esse parece ser o entendimento de Luís Eduardo Schoueri, segundo o qual: “[n]a verdade, no 
primeiro momento, o sujeito passivo era o contribuinte e a fonte era mero agente retentor. Entretanto, quando 
não efetua a retenção, a fonte assume, sim, o papel de sujeito passivo [...]”. (SCHOUERI, Luís Eduardo. 
Direito Tributário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 490). 
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Projeto BEPS da OCDE/G20530-531, bem como da experiência da grande maioria dos países 

na matéria, os quais atribuem essa responsabilidade, primordialmente, aos promotores dos 

arranjos de planejamento tributário. 

É verdade que o contribuinte, em alguns regimes, já possui a obrigação de divulgar 

informações. Todavia, essa obrigação, normalmente, é subsidiária: em hipóteses onde o 

promotor não pode fornecê-las por razões de ordem prática ou jurídica (e.g. promotor não 

for residente; não houver promotor, pois o arranjo foi desenvolvido internamente; ou o 

promotor gozar de alguma prerrogativa que lhe impeça de divulgar essas informações)532.  

Diferentemente da maioria dos modelos de regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários existentes, o art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015 impôs a 

obrigação de divulgação nas hipóteses relacionadas na legislação, única e exclusivamente, 

aos sujeitos passivos, à semelhança do que também parece ter feito o regime mexicano de 

divulgação de informações sobre operações relevantes533. 

Eventual apresentação de informações sobre planejamentos tributários por 

promotores ou quaisquer outras pessoas que não se enquadrassem na definição de sujeito 

passivo da obrigação principal (ainda que em favor daqueles que estariam obrigados a 

divulgar tais informações) implicaria a ineficácia das declarações apresentadas, nos termos 

do art. 11, I, da Medida Provisória nº 685/2015534. 

É difícil saber com precisão as razões pelas quais o regime brasileiro de divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários afastou-se do relatório final da Ação 12 do Projeto 

BEPS da OCDE/G20 e da experiência estrangeira em relação à matéria, que impõem essa 

                                                 
530 Sobre as recomendações trazidas no relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20, conferir 
item 2.5 deste trabalho. 
531 Em relação às recomendações quanto às pessoas obrigadas a apresentar a declaração, importante 
transcrever trecho do relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20, segundo o qual: “[...] there 
are two different approaches based on existing mandatory disclosure regimes: (1) to impose the primary 
obligation to disclose on the promoter; or (2) to impose an obligation on both the promoter and the taxpayer. 
The common feature is that both introduce some obligations on the promoter or material advisor. This 
reflects the fact that the promoter who designs and sells a scheme inevitably has more information on the 
scheme and how it works […]”. (OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 33). 
532 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 34. 
533 Ainda que nesse caso a legislação mexicana refira-se a “contribuintes” e não “sujeitos passivos”. Sobre o 
regime mexicano de divulgação de informações sobre operações relevantes, conferir item 3.4 deste trabalho. 
Sobre a distinção conceitual entre “contribuinte” e “sujeito passivo” no ordenamento jurídico tributário 
brasileiro, conferir item 5.3.1 deste trabalho. 
534 TORRES, Heleno Taveira. O planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. In: 
Consultor Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-torres-
planejamento-tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
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obrigação, primordialmente, na pessoa dos promotores ou intermediários (e.g. empresas de 

contabilidade, advogados, bancos, etc.). 

A imposição da responsabilidade, primordialmente, aos promotores decorre da 

constatação de que os intermediários seriam um dos principais responsáveis pela 

proliferação de estruturas de minimização tributária. Demais disso, teria o condão de 

dissuadir a oferta dessas estruturas, reduzindo o prazo de sua comercialização, na medida 

em que o fisco teria conhecimento dessas estruturas de imediato, tão logo concebidas. 

Conforme analisado anteriormente, a luta contra os intermediários tributários 

remonta a estudos realizados pelo Senado norte-americano e à Declaração de Seul no 

âmbito do Fórum das Administrações Fiscais da OCDE, de meados da década passada535. 

Esse combate, entretanto, não teve reflexos diretos no contexto brasileiro, onde não são 

impostas medidas para dissuadir o envolvimento de intermediários/promotores.  

Questão que poderia ser suscitada diz respeito à possibilidade jurídica de impor aos 

intermediários/promotores de planejamento tributário, no sistema brasileiro, uma obrigação 

acessória informando as autoridades fiscais acerca da concepção de planejamentos 

tributários, nos moldes como ocorre em outros países e consoante as recomendações 

contidas no relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20.  

  À primeira vista, não parece haver impedimento à imposição de uma obrigação do 

gênero aos intermediários/promotores. A esse respeito, importante registrar já existirem no 

sistema tributário brasileiro alguns exemplos de declaração imposta a terceiros (que não 

são contribuintes, nem responsáveis tributários), a exemplo da declaração de informações 

sobre atividades imobiliárias e da declaração de operações com cartões de crédito. 

De toda forma, forçoso reconhecer que, em relação aos advogados, a questão seria, 

no mínimo, controvertida. Poder-se-ia argumentar que os advogados não precisam, ou 

melhor, não podem prestar essas informações ao fisco por conta do sigilo profissional, 

previsto nos arts. 35 a 38 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil536, que abrangeria as informações recebidas pelos advogados de seus clientes537. 

                                                 
535 Sobre o Fórum das Administrações Tributárias e a Declaração de Seul, conferir item 2.2.1 deste trabalho.  
536 Aprovado pela Resolução nº 02/2015, de 19 de outubro de 2015, pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Disponível em: <s.conjur.com.br/dl/codigo-etica-oab3.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2016. 
537 Sobre o dever de informar dos advogados, Sacha Calmon afirma que o Código de Ética induziria a 
proteção do sigilo profissional de modo quase absoluto. (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de 
Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 792). 
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Eventual violação ao sigilo profissional constituiria não somente infração 

disciplinar, nos termos do art. 34 da Lei nº 8.906/94538, como também crime de violação de 

segredo profissional, previsto no art. 154 do Código Penal, que consiste em “[r]evelar a 

alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, 

ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem”539. 

Vale frisar que o exercício da profissão de advogado não se resume à atividade de 

postulação em juízo, abrangendo ainda as atividades de consultoria, assessoria e direção 

jurídica, nos termos do art. 1º, II, da Lei nº 8.906/94540. Desta forma, poder-se-ia sustentar 

que as informações recebidas por advogado para prestação de consultoria jurídico-

tributária também estariam abrangidas pelo sigilo profissional. 

Ainda que a imposição de uma obrigação para que os advogados que participem na 

concepção ou comercialização de planejamentos tributários prestem informações imponha 

obstáculos legais, essas mesmas dificuldades, em princípio, não se aplicariam aos demais 

promotores ou intermediários (e.g. empresas de contabilidade, bancos, etc.), sobre os quais 

poderia, eventualmente, recair a responsabilidade pela divulgação. 

Não se desconhece que as demais profissões normalmente envolvidas na promoção 

ou intermediação de planejamentos tributários possuem seus próprios códigos de ética ou 

de conduta, os quais preveem o sigilo profissional de informações recebidas por esses 

profissionais de seus clientes. Não obstante, em razão da natureza dessas profissões, o 

sigilo imposto a esses profissionais não é tão severo quanto aquele dos advogados. 

Enquanto o sigilo profissional dos advogados é excepcionado apenas em hipóteses 

bastante específicas que configurem justa causa, como os casos de grave ameaça ao direito 

à vida e à honra (art. 37, Resolução OAB nº 02/2015), o Código de Ética dos contadores 

excepciona as informações obtidas no exercício profissional quando houver previsão legal 

ou a informação for solicitada por autoridade com competência para tanto541.  

                                                 
538 “Art. 34. Constitui infração disciplinar: 
[...] 
VII - violar, sem justa causa, sigilo profissional; 
[...]”. (BRASIL. Lei nº 8.906/94). 
539 Sobre o crime de violação de sigilo profissional, em especial, do advogado, conferir: GRECO, Rogério. 
Código Penal Comentado. 7. ed. rev. ampl. e atual. Niterói: Impetus, 2013, p. 437-440; e DELMANTO, 
Celso et al. Código Penal Comentado. 7. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 449-450. 
540 “Art. 1º São atividades privativas de advocacia: 
I – a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais; 
II – as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 
[...]”. (BRASIL. Lei nº 8.906/94) 
541 “Art. 2º São deveres do Profissional de Contabilidade: 
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Demais disso, a exemplo das recomendações do relatório final da Ação 12 do 

Projeto BEPS da OCDE/G20 e da experiência estrangeira em relação à divulgação 

obrigatória de planejamentos tributários, poder-se-ia cogitar de estabelecer um regime em 

que a obrigação de divulgação recaísse, primordialmente, sobre os promotores e, em 

havendo algum obstáculo, subsidiariamente, sobre os contribuintes (ou sujeitos passivos).  

Seja como for, o Brasil acabou optando por um regime diferenciado, em que a 

responsabilidade pela divulgação das operações com vistas à minimização da carga 

tributária recai, única e exclusivamente, na pessoa do sujeito passivo da obrigação 

tributária. As consequências dessa opção serão analisadas em detalhes no item que será 

examinado a seguir. 

 

5.3.3. As consequências da atribuição de responsabilidade única e 

exclusivamente ao sujeito passivo da obrigação tributária 

 

A escolha do sujeito passivo como único e exclusivo responsável pelo fornecimento 

das informações possui três principais consequências: (1) pode mitigar o efeito dissuasivo 

do regime de divulgação obrigatória de planejamentos tributários; (2) não permite a 

conferência das informações com outra fonte de informações; e (3) pode impactar o custo 

de conformidade da obrigação de divulgação.   

A mitigação do efeito dissuasivo decorre do fato de a atribuição da 

responsabilidade unicamente ao sujeito passivo da obrigação principal (e não para eventual 

promotor da estrutura) não combater diretamente a oferta dos arranjos de planejamento 

tributário542. Esse efeito, entretanto, permanece existindo, porém em menor escala, na 

medida em que o regime continua a combater a demanda desses arranjos pelos usuários.  

                                                                                                                                                    
[...] 
II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do 
serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, 
entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade; 
[...]”. (Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 803/1996, que aprova o Código de Ética 
Profissional do Contador – CEPC. Disponível em: <cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_803.doc>. Acesso em: 
20 dez. 2016). 
542 Nesse sentido, o relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 destaca que: “[b]ecause 
mandatory disclosure regimes also require disclosure from third parties involved in the design and marketing 
of a scheme it targets both the demand and the supply-side of the tax avoidance market. Influencing the 
behavior of promoters, advisers and intermediaries may reduce the incidence of aggressive tax planning more 
quickly and in a more cost-effective way than strategies that focus exclusively on the taxpayer [...]”. (OECD. 
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Atribuir responsabilidade pela divulgação exclusivamente a uma pessoa tem a 

desvantagem também de não permitir que se faça a conferência da informação fornecida 

com outra fonte. Se essa responsabilidade fosse também atribuída ao promotor, por 

exemplo, seria possível checar as informações para verificar se alguma das partes deixou 

de apresentar informações sobre suas transações ou informou-as incorretamente543-544. 

Por fim, independentemente da pessoa sobre a qual recair a obrigação, a divulgação 

de quaisquer informações aumenta o custo de conformidade das obrigações tributárias. 

Todavia, enquanto a atribuição da responsabilidade para os promotores mantém um 

reduzido custo de conformidade para os contribuintes, a atribuição dessa responsabilidade 

cumulativamente para duas ou mais pessoas aumentaria esse custo545. 

Em síntese, diferentemente do que ocorre em outros países e das recomendações do 

relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20, o art. 7º da Medida Provisória 

nº 685/2015 impôs a obrigação de divulgação do conjunto de operações que implicassem 

supressão, redução ou diferimento de tributo, única e exclusivamente, aos sujeitos 

passivos, considerando como ineficaz a declaração apresentada por outra pessoa. 

                                                                                                                                                    
Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 27). 
543 Sobre a importância de uma outra fonte de informação, esclarecedoras as observações contidas no 
relatório final no sentido de que: “[a] dual disclosure obligation reduces the risk of inadequate disclosure 
because, for example, a taxpayer’s disclosure can be checked against the promoter’s disclosure to assess 
whether the information provided is accurate and comprehensive”. (OECD. Mandatory Disclosure Rules, 
Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015, p. 35). 
544 Esse mecanismo de dupla fonte de informações é bastante utilizado pelas autoridades fiscais brasileiras 
em outras situações, como no caso de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRRF) e de 
Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) em relação ao trabalho assalariado. 
545 “[...] the disadvantage of the first option is that it is likely to give rise to greater costs as where a dual 
disclosure obligation is imposed, tax authorities may require the taxpayer to file a separate form for each 
reportable transaction in which the taxpayer participated. Consequently, this approach will increase the 
administrative and compliance costs for the taxpayer, and potentially those of the tax administration. Whether 
these increased costs merit the benefits of dual reporting disclosure obligations must be considered in 
deciding who has to report”. (OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 36). Nesse 
sentido, conferir também os comentários do “Chartered Institute of Taxation”: “[w]e suggest that the 
obligation to report should only ever rest with one party [...]. A dual reporting regime would give rise to 
significantly greater costs for the tax administrations, taxpayers and promoters [...]. The suggestion that dual 
disclosure reduces the risk of inadequate disclosure because both sets of information can be checked against 
one another (paragraph 73) is not convincing [...]”. (OECD. Comments received on Public Discussion 
draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules (4.mai.2015), p. 75. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf>. 
Acesso em: 28 jun. 2016). No mesmo sentido, conferir ainda os comentários do “Chartered Professional 
Accountants Canada” – CPA: “[w]hile such verification is important, dual reporting would significantly 
increase the administrative and compliance costs for all reporting parties [...]”. (OECD. Comments received 
on Public Discussion draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules (4.mai.2015), p. 83. 
Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-mandatory-
disclosure-rules.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2016). 
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Essa opção possui três principais consequências: (1) mitiga o efeito dissuasivo do 

regime, na medida em que não combate a oferta dos arranjos de planejamento tributário; 

(2) não permite a conferência das informações com outra fonte para verificar eventual 

inconsistências; e (3) pode impactar o custo de conformidade, notadamente quando 

comparado aos regimes onde a divulgação ocorre exclusivamente pelos promotores.   

 

5.4.  As transações abrangidas pela obrigação de divulgação 

 

De acordo com as recomendações da OCDE/G20 no âmbito da Ação 12 do Projeto 

BEPS, os países deveriam considerar a conveniência de introduzir regras de divulgação 

obrigatória de transações, arranjos e estruturas abusivas ou agressivas, em conformidade 

com suas necessidades de obter informações acerca dos planejamentos tributários546. 

A legislação brasileira procurou fugir da discussão acerca de eventual agressividade 

ou abusividade das transações, arranjos e estruturas praticadas pelos contribuintes, 

qualificáveis como planejamento tributário agressivo ou abusivo, que serviriam de 

pressuposto para a obrigação do sujeito passivo de divulgação dessas informações.  

A Medida Provisória nº 685/2015 optou por impor a obrigatoriedade de 

apresentação de declaração em relação ao conjunto de operações que envolvesse atos ou 

negócios jurídicos que acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributo; a 

“agressividade” ou “abusividade”, sabidamente, não constou como elemento determinante 

para a declaração de que tratou a medida provisória.  

A opção legislativa pela declaração do “conjunto de operações” decorre do fato de 

os planejamentos tributários, não raras vezes, envolverem diversos atos e negócios 

jurídicos. Para entender os detalhes da estrutura tributária utilizada pelo contribuinte e 

saber se a estruturação é abusiva ou não, necessário conhecer o seu “plano global”, isto é, a 

totalidade de seus atos e negócios com finalidade elisiva547. 

                                                 
546 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 9. 
547 Sobre a importância do plano global do contribuinte para identificar eventual abuso das estruturações, 
conferir: ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. 
Raquel Alves (Coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao professor Alcides 
Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 686. 
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Enfim, o escopo da declaração pode ser melhor compreendido a partir do exame 

dos significados de algumas das expressões utilizadas pela medida provisória, a saber: (1) 

os conceitos de atos e negócios jurídicos em conformidade com o Direito Civil brasileiro; 

(2) a definição de supressão, redução ou diferimento de tributo; e (3) as situações previstas 

nos incisos do art. 7º que ensejavam a divulgação. 

 

5.4.1.  Os conceitos de ato e negócio jurídico 

   

Os conceitos de ato e negócio jurídico provém da Teoria Geral do Direito Civil. A 

definição de ato jurídico encontrava-se expressa na parte geral do Código Civil de 1916548. 

À época de sua elaboração, ainda não existiam estudos determinantes acerca do que seria o 

negócio jurídico549-550. Diferentemente do Código Civil anterior, o atual Código Civil 

optou por definir negócio jurídico ao invés de ato jurídico. 

Ao conceituar o ato jurídico, a doutrina normalmente diferencia duas espécies: ato 

jurídico em sentido amplo e ato jurídico em sentido estrito. O ato jurídico (“lato sensu”) 

pode ser entendido como a declaração de vontade que tem poder para gerar efeitos 

jurídicos551. Em outras palavras, o ato jurídico (“lato sensu”) consiste na ação humana 

capaz de criar, modificar, transferir ou extinguir direitos552.  

O negócio jurídico, por sua vez, é a declaração de vontade em que o agente 

persegue determinado efeito jurídico permitido na lei dentre uma multiplicidade de efeitos 

possíveis. Os negócios jurídicos são declarações de vontade destinadas à produção de 

                                                 
548 “Art. 81. Todo ato lícito, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou 
extinguir direitos, se denomina ato jurídico”. (BRASIL. Código Civil de 1916). 
549 DUARTE, Nestor. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: 
contém o Código Civil de 1916. In. PELUSO, Cézar (Coord.). Barueri: Manole, 2010, p. 96.  
550 Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves destaca que: “[o] Código de 1916 referia-se ao ato jurídico de 
forma genérica, sem distinguir as suas subespécies, dentre elas o negócio jurídico, porque a teoria que o 
concebeu desenvolveu-se na Alemanha e na Áustria posteriormente à sua entrada em vigor [...]”. E, 
posteriormente, acrescenta: “[a] concepção do negócio jurídico como figura autônoma foi acolhida no 
Código Civil alemão (BGB), o primeiro diploma legal a lhe conferir um regime específico, sob a 
denominação de Rechtsgeschäfte [...]. O Código Civil brasileiro de 1916 seguiu, porém, a doutrina unitária 
francesa, não o distinguindo do ato jurídico. Não contava Clóvis Beviláqua, à época de sua elaboração, com 
os subsídios que somente alguns anos mais tarde foram ministrados pela doutrina germânica para a distinção, 
em categoria, dos atos jurídicos lícitos”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte 
geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 1, p. 319 e 327). 
551 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Introdução ao direito civil: teoria geral 
de direito civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 1, p. 475. 
552 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 
1, p. 318. 
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efeitos jurídicos queridos pelo agente553. A principal característica do negócio jurídico é 

ser um ato de vontade554. 

Difere-se do ato jurídico (“lato sensu”), na medida em que neste o efeito da 

manifestação de vontade encontra-se predeterminado na lei. No ato jurídico (“stricto 

sensu”), os efeitos jurídicos são gerados independentemente de serem perseguidos 

diretamente pelo agente555. Dito de outro modo, o comportamento humano é por si 

deflagrador de efeitos predeterminados na legislação556.  

A utilização da expressão “ato ou negócio jurídico” para definir as situações 

passíveis de divulgação parece ter tido como propósito ser o mais abrangente possível, não 

deixando margem para que, eventualmente, o sujeito passivo deixasse de ser obrigado a 

declarar uma operação tendente a mitigar a tributação que lhe é devida a pretexto de não 

ter querido determinado efeito jurídico. 

Não obstante, há de se reconhecer que a maior parte dos planejamentos tributários 

que ensejariam a declaração de que tratou o art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015, 

certamente, decorriam de negócios jurídicos, isto é, aquele ato de vontade em que o agente 

efetivamente quer determinado efeito jurídico. Mais precisamente, ainda, de uma espécie 

de negócio jurídico em particular: os contratos. 

Em síntese, a relação entre ato jurídico (“lato sensu”) e negócio jurídico é de 

gênero e espécie. O ato jurídico é toda ação humana que gera efeitos jurídicos, criando, 

modificando ou extinguindo direitos; o negócio jurídico é a declaração de vontades 

manifestada com o propósito de obter determinado efeito jurídico específico. Por fim, no 

ato jurídico (“stricto sensu”), o comportamento humano gera efeitos previstos na legislação 

independentemente da vontade do agente. 

Porém, não bastava a prática de atos e negócios jurídicos. A divulgação pelo sujeito 

passivo do conjunto de suas operações somente seria necessária quando tais atos e 

negócios jurídicos acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributos. O 

                                                 
553 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Introdução ao direito civil: teoria geral 
de direito civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 1, p. 475. 
554 MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. Curso de Direito 
Civil. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 219. 
555 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Introdução ao direito civil: teoria geral 
de direito civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 1, p. 476. 
556 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 17. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, v. 1, p. 353. 
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significado e a abrangência de cada uma dessas expressões serão objeto de uma análise 

mais detalhada no item a seguir.  

 

5.4.2.  A supressão, redução ou diferimento do tributo como pressuposto 

da obrigação de divulgação de informações 

 

A utilização de expressões como “suprimir” ou “reduzir” tributos não é estranha ao 

Direito Tributário. A própria Lei nº 8.137/90 faz uso dessas expressões para definir os 

crimes contra a ordem tributária557. Não obstante, embora usuais, esses termos não são 

definidos pelo Direito, sendo necessário recorrer ao dicionário para compreendê-los. 

Supressão pode ser definida como “ o ato ou efeito de suprimir” 558. Suprimir possui 

uma série de significados, entre os quais: “impedir que apareça”, “cortar, eliminar”, ou 

ainda “fazer com que desapareça, que se extinga”559. Considerando que a obrigação 

tributária nasce com a ocorrência do fato gerador, sendo extinta somente nas hipóteses 

legais, o termo supressão, nesse contexto, parece significar impedir sua aparição. 

 Redução, por sua vez, consiste no “ato ou efeito de reduzir; diminuição”, ou ainda, 

na “ação ou efeito de limitar, de restringir”560. Reduzir significa “diminuir, tornar menor”, 

“restringir”, ou mesmo, “abrandar, afrouxar, minorar ou mitigar”561. Portanto, todo e 

qualquer ato ou negócio jurídico que venha a diminuir, mitigar ou, de alguma forma, 

abrandar o valor do tributo devido pelo contribuinte estará compreendido nessa hipótese. 

Finalmente, o termo “diferimento” impõe uma reflexão quanto ao seu alcance para 

saber se a Medida Provisória nº 685/2015 teria utilizado o termo em seu sentido jurídico-

tributário: que restringiria a sua abrangência ao instituo do diferimento propriamente dito; 

                                                 
557 “Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:  
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa; 
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer 
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal  
[...]”. (grifos acrescentados) (BRASIL. Lei nº 8.137/90). 
558 MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 
1998, p. 1999. 
559 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e 
atual. Curitiba: Positivo, 2004, p. 1898. 
560 HOUAISS, António; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2408.  
561 MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 
1998, p. 1795. 
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ou em seu sentido usual: aquele comumente empregado na linguagem do dia a dia, que 

envolveria o adiamento do nascimento da obrigação tributária. 

 O instituto do diferimento teria se originado no Ato Complementar nº 31, de 28 de 

dezembro de 1966, que alterou o sistema de cobrança da parcela do antigo ICM 

pertencente aos Municípios562-563. A partir de então, o instituto passou a ser 

constantemente utilizado pela legislação tributária, sobretudo pelas legislações estaduais 

relativas ao ICMS564.  

O diferimento pode ser compreendido como uma técnica legislativa que impõe o 

deslocamento da exigência do tributo para momento posterior à ocorrência do fato gerador 

originário, com a imputação de seu recolhimento a terceiro. Segundo José Eduardo Soares 

de Melo, o diferimento aplicar-se-ia, principalmente, às operações praticadas por 

microempresários e pequenos produtores565.  

Essa técnica consiste na transferência da obrigação de pagar o tributo devido em 

determinada operação para o momento da ocorrência de fato gerador de uma operação 

posterior, cumulada com a transferência da respectiva responsabilidade pelo pagamento do 

tributo devido para o contribuinte da operação subsequente, por expressa previsão legal566. 

Não obstante, a referência na medida provisória ao “diferimento” não parece ter 

tido por objetivo abranger somente as situações que envolvessem a técnica legislativa que 

impõe o deslocamento da exigência do tributo para momento posterior ao fato gerador com 

                                                 
562 “Art. 4º. No caso de diferimento ou antecipação de incidência do imposto que importe no seu 
recolhimento em Município diferente daquele em que ocorrer o fato gerador, a legislação estadual 
estabelecerá as normas necessárias ao resguardo dos créditos correspondentes aos Municípios de origem ou 
destino, conforme o caso”. (BRASIL. Ato Complementar nº 31, de 28 de dezembro de 1966. Disponível 
em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-31-66.htm>. Acesso em: 15 jul. 2016). 
563 HARADA, Kiyoshi. Direito a crédito do imposto, 2014, p. 5. Disponível em: 
<http://www.haradaadvogados.com.br/icms-direito-a-credito-do-imposto>. Acesso em: 08 jun. 2016. 
564 É o caso do art. 10 da Lei nº 6.763/75 do estado de Minas Gerais, segundo o qual: “[o] imposto será 
diferido: I – nas saídas de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, do estabelecimento do produtor rural 
para estabelecimento de cooperativa de que faça parte, situado nesse Estado [...]; II – nas saídas de 
mercadorias de estabelecimento de cooperativa de produtores para estabelecimento da própria cooperativa, 
de cooperativa central ou de federação de cooperativas de que a cooperativa remetente faça parte, situados no 
Estado de Minas Gerais [...]”. (grifos acrescentados) (BRASIL. Estado de Minas Gerais. Lei nº 6.763/75. 
Disponível em: <http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/lei_6763_opcoes.htm>. 
Acesso em 15 jul. 2016). 
565 MELO, José Eduardo Soares de; LIPPO, Luiz Francisco. A não-cumulatividade tributária (ICMS, IPI, 
ISS, IPI PIS e Cofins). 2. ed. São Paulo: Dialética, 2004, p. 163. 
566 HARADA, Kiyoshi. Direito a crédito do imposto, 2014, p. 5. Disponível em: 
<http://www.haradaadvogados.com.br/icms-direito-a-credito-do-imposto>. Acesso em: 08 jun. 2016. Sobre o 
diferimento, conferir também: MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev. e 
atualiz. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 249-250. 
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a consequente transferência da responsabilidade para o contribuinte da operação 

subsequente, mas sim esse termo na linguagem quotidiana.  

O termo “diferimento” pode ser compreendido também em seu significado usual 

como “ato ou efeito de diferir; adiamento”567. Diferimento vem do verbo “diferir” que 

significa: adiar, discordar, diferenciar. No contexto utilizado pela Medida Provisória nº 

685/2015, a expressão “diferimento” parece ter o significado de “adiamento, prorrogação, 

retardamento” do nascimento da obrigação tributária.  

Vale registrar que o diferimento do tributo, no sentido de adiamento do nascimento 

da obrigação tributária, é uma prática bastante comum nos planejamentos tributários, 

especialmente, ainda que não exclusivamente, em um contexto econômico de juros 

elevados.  Isso porque o valor do tributo não pago no presente momento pode ser aplicado 

no mercado financeiro rendendo juros até o efetivo pagamento do tributo568. 

Em síntese, o diferimento do tributo a que se referiu a Medida Provisória nº 

685/2015 não se restringiu ao instituto do diferimento comumente utilizado pela legislação 

do ICMS, que pressupõe a transferência da responsabilidade pelo pagamento do tributo 

para o contribuinte da operação subsequente. O termo abrangeria todo e qualquer ato ou 

negócio jurídico que implicasse adiar o nascimento da obrigação tributária.  

Porém, não bastava a prática de atos e negócios jurídicos que acarretassem 

supressão, redução ou diferimento de tributos. A divulgação do conjunto de operações 

somente seria necessária quando os atos e negócios jurídicos praticados pelo sujeito 

passivo se enquadrassem em uma das três situações que funcionariam como uma espécie 

de “gatilho” para a divulgação obrigatória. Essas situações serão examinadas a seguir.  

 

 

                                                 
567 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e 
atual. Curitiba: Positivo, 2004, p. 676. 
568 Sobre o benefício decorrente do diferimento de tributos para os contribuintes, vale transcrever as palavras 
de Joseph Bankman, Daniel Shaviro e Kirk Stark, no sentido de que: “[s]o long as interest rates are positive, 
taxpayers generally find it advantageous to find ways to defer their tax liability to future years. The 
advantage of deferral is simple: A tax liability deferred from the present to the future gives the taxpayer the 
use in the interim of the amount that would otherwise have been paid presently in taxes. The advantage of 
deferral increases with interest rates, but may be surprisingly high even when they are relatively low”. 
(BANKMAN, Joseph; SHAVIRO, Daniel N.; STARK, Kirk J. Federal Income Taxation. 16. ed. New 
York: Wolters Kluwer Law & Business, 2012, p. 37). 
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5.4.3.  As situações previstas nos incisos do art. 7º da Medida Provisória 

nº 685/2015 que ensejam a divulgação obrigatória pelo sujeito 

passivo 

 

O artigo 7º da Medida Provisória nº 685/2015 previa que os atos e negócios 

jurídicos que acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributos deveriam ser 

divulgados quando: (1) não possuíssem razões extratributárias relevantes; (2) a forma 

adotada não fosse usual, fosse utilizado negócio jurídico indireto ou contivesse cláusula 

que desnaturasse os efeitos de um contrato típico; ou (3) tratasse de atos e negócios 

jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

 

5.4.3.1.  Ausência de razões extratributárias relevantes 

 

A primeira hipótese relacionada pela Medida Provisória nº 685/2015 constituía-se 

naqueles atos e negócios jurídicos que acarretassem supressão, redução ou diferimento de 

tributos e que não possuíssem razões extratributárias relevantes (art. 7º, I). 

O termo “razões extratributárias relevantes” não é definido pela legislação 

brasileira. Não obstante, expressões como “motivação extratributária”, “motivação não 

tributária” ou “objetivo predominantemente fiscal” são frequentemente utilizadas pela 

doutrina e jurisprudência para analisar a legitimidade dos planejamentos tributários. 

A existência ou não de motivação, razão ou objetivo outro além de tributário leva 

em conta a experiência internacional e a percepção de que grande parte dos planejamentos 

tributários considerados abusivos seriam arquitetados sem qualquer propósito econômico 

que não o de reduzir a carga tributária569. 

Essa análise ocorre considerando o seguinte silogismo para, eventualmente, ser 

negado o efeito tributário buscado pelo contribuinte com a prática de determinado ato ou 

negócio jurídico: “[n]ão X se A for praticado tão somente [ou predominantemente] para 

fins tributários, onde X é o benefício tributário resultante do ato A”570. 

                                                 
569 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Norma Geral Antielisão. Disponível em: <http://www.ibdt.com.br/material/ 
arquivos/Palestras/norma.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2016. 
570 GERGEN, Mark P. The common knowledge of tax abuse. In: SMU Law Review, v. 54, n. 1, winter 2001, 
p. 132. 
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Ao esboçar um anteprojeto de norma geral antielisiva regulando os limites do 

planejamento tributário, Ricardo Mariz de Oliveira considerou que os efeitos dos atos ou 

negócios jurídicos poderiam ser desconsiderados quando deles resultasse economia fiscal e 

não houvesse motivação extratributária para sua realização (art. 3º, caput)571. 

A contrario senso, o anteprojeto destacava que haveria motivação extratributária 

quando o motivo para o ato ou negócio jurídico não fosse limitado exclusivamente à 

obtenção de economia fiscal, tendo sido praticado em razão de circunstâncias de natureza 

patrimonial, familiar, negocial ou empresarial572.  

Luís Eduardo Schoueri destaca que os motivos extratributários de uma operação 

constituem-se um dos principais critérios utilizados pela jurisprudência administrativa do 

antigo Conselho de Contribuintes para o reconhecimento da validade de um planejamento 

tributário, ainda que existisse uma certa confusão na sua aplicação pela corte573. 

Tratando da “finalidade predominantemente fiscal”, Marco Aurélio Greco afirma 

que ato ou negócio jurídico com finalidade predominantemente fiscal seria aquele cuja 

única ou principal finalidade seja conduzir ao menor pagamento de tributo. Em outros 

termos, é aquele ato ou negócio que não possuiria um motivo empresarial, não visando 

propósito outro que não a economia tributária574.  

Ricardo Lobo Torres, por sua vez, destaca que a prática de atos ou negócios 

jurídicos com o “objetivo predominantemente fiscal” caracterizaria falta de propósito 

negocial, qualificando os atos e negócios jurídicos praticados pelos contribuintes, que 

reduzam sua carga tributária, como caracterizador de elisão fiscal abusiva575. 

Ao explicar a Medida Provisória nº 685/2015, Jorge Rachid, atual Secretário da 

Receita Federal do Brasil, assevera não ser raro o termo “razões extratributárias 

                                                 
571 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Norma Geral Antielisão. Disponível em: <http://www.ibdt.com.br/material/ 
arquivos/Palestras/norma.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2016. 
572 O anteprojeto procurou ilustrar algumas dessas situações, considerando haver motivação extratributária 
nas hipóteses em que o ato ou negócio jurídico: (a) decorresse de mudança efetiva na situação patrimonial; 
(b) decorresse de mudança na organização jurídica; (c) tivesse em vista a sucessão por morte da pessoa física; 
ou em que do ato ou negócio jurídico: (d) decorresse nova associação de pessoas ou efetiva mudança em 
associação anteriormente existente; e (e) decorresse, ou pudesse decorrer, um ganho tributário maior do que o 
esperado na situação anterior a ele”. (OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Norma Geral Antielisão. Disponível em: 
<http://www.ibdt.com.br/material/arquivos/Palestras/norma.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2016).  
573 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Desafio do Planejamento Tributário. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Org.). 
Planejamento Tributário e o Propósito Negocial. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 18. 
574 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 200, 204. 
575 TORRES, Ricardo Lobo. Normas Gerais Antielisivas. In: Revista Fórum de Direito Tributário – 
RFDT. Belo Horizonte: Fórum, 2003. Disponível em: <http://wwww.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx? 
pdiCntd=12812>. Acesso em: 28 abr. 2016.  
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relevantes” ser associado ao “propósito negocial” (também denominado por sua 

nomenclatura em inglês “business purpose”), destacando haver, inclusive, quem utilize 

esses termos indistintamente576.  

Como se vê, os critérios da “motivação extratributária”, “motivos extratributários”, 

“objetivo predominantemente fiscal” e “razões extratributárias relevantes” são 

frequentemente utilizados para analisar a validade de planejamentos tributários. Esses 

critérios têm como fundamento a teoria do propósito negocial. 

A teoria do propósito negocial tem origem na jurisprudência norte-americana e 

inglesa, tendo posteriormente se estendida para outros países (e.g. Suécia, Canadá e 

Austrália). Essa teoria leva em consideração se uma transação tem um propósito negocial 

outro que não simplesmente obter um benefício tributário577.  

O proposito negocial foi recentemente codificado no direito norte-americano como 

um dos elementos da teoria da substância econômica. Nesse sentido, para saber se uma 

transação possui ou não substância econômica, analisa-se se o contribuinte possui um 

propósito não tributário para praticar determinada transação578. 

No Brasil, houve uma tentativa de se incluir o propósito negocial como um dos 

elementos que deveriam ser levados em conta para que um ato ou negócio jurídico fosse 

desconsiderado pelas autoridades fiscais, na Medida Provisória nº 66/2002, que tratava dos 

procedimentos relativos à norma geral antielisão579. 

                                                 
576 RACHID, Jorge Antônio Deher. Informar operações atípicas e relevantes à Administração 
Tributária: um direito do contribuinte. Gabinete da Receita Federal. 28.08.2015. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/editorial/informar-operacoes-atipicas-
e-relevantes-a-administracao-tributaria-um-direito-do-contribuinte>. Acesso em: 05 abr. 2016. No mesmo 
sentido: RIBEIRO, Ricardo Lodi. O dever de comunicar à Fazenda Pública o Planejamento Fiscal no Brasil. 
In: Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, v. 242, p. 107. Também relacionando a 
falta de proposito negocial à teoria do “business purpose”, conferir: OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Prefácio. In: 
BOZZA, Fábio Piovesan. Planejamento Tributário e Autonomia Privada – Série Doutrina Tributária v. 
XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 20. 
577 TORRES, Ricardo Lobo. Normas Gerais Antielisivas. In: Revista Fórum de Direito Tributário – 
RFDT. Belo Horizonte: Fórum, 2003. Disponível em: <http://wwww.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx? 
pdiCntd=12812>. Acesso em: 28 abr. 2016.  
578 Sobre a teoria da substância econômica e seus elementos, conferir item 1.4 deste trabalho.  
579 “Art. 14. São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de 
tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 
§ 1º Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência 
de:  
I – falta de propósito negocial; ou 
II – abuso de forma. [...]”. (BRASIL. Medida Provisória nº 66/2002). 
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A análise da existência de propósito negocial passa pelo exame do objetivo 

negocial do ato jurídico praticado pelo contribuinte580. Conforme destaca Luís Eduardo 

Schoueri, a teoria do propósito negocial questiona se uma transação teria sido efetuada da 

mesma maneira não fossem as vantagens tributárias por ela geradas581. 

O exame do motivo ou propósito de uma transação não escapa a críticas: (1) a uma, 

porque nem sempre é fácil descobrir o verdadeiro motivo ou propósito de uma transação, 

sendo que o motivo aparente nem sempre é o verdadeiro582; (2) a duas, porque inexistiria 

transação em que o aspecto tributário não influencie o comportamento do contribuinte583. 

Como se vê, a expressão “razões extratributárias relevantes” e outras assemelhadas 

relacionam-se à teoria do propósito negocial. Apesar de haver discussão sobre se esses 

critérios são ou não adequados para a desconsideração de um planejamento tributário, 

parece inegável ser esse um dos critérios considerados para tanto. 

Essa pode ter sido a razão pela qual o legislador brasileiro teria introduzido a 

obrigatoriedade da declaração pelo sujeito passivo de atos e negócios jurídicos que 

acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributos, quando esses atos e negócios 

não possuíssem razões extratributárias relevantes (art. 7º, I, da MP nº 685/2015). 

A escolha desse critério foi justificada pelo Subsecretário de Fiscalização da 

Receita Federal quando de reunião da comissão destinada a emitir parecer sobre a referida 

medida provisória584, referindo-se aos planejamentos tributários envolvendo ágio interno, 

para esclarecer que um dos objetivos desse critério seria saber se uma determinada 

operação somente teria existido “com o intuito de gerar um ativo diferido”585. 

Note-se que uma coisa parece ser a utilização dos critérios da razão ou motivação 

extratributária para fins de eventual desconsideração de determinada transação para fins 

tributários. Outra, completamente diferente, parece ser a utilização desse critério para 

definir as transações, arranjos e estruturas sujeitos à divulgação obrigatória. 

                                                 
580 RIBEIRO, Ricardo Lodi. O dever de comunicar à Fazenda Pública o Planejamento Fiscal no Brasil. In: 
Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, v. 242, p. 107. 
581 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Desafio do Planejamento Tributário. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Org.). 
Planejamento Tributário e o Propósito Negocial. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 18. 
582 GERGEN, Mark P. The common knowledge of tax abuse. In: SMU Law Review, v. 54, n. 1, winter 2001, 
p. 134-135. 
583 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Desafio do Planejamento Tributário. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Org.). 
Planejamento Tributário e o Propósito Negocial. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 18. 
584 A análise da tramitação e de algumas propostas surgidas durante o trâmite da Medida Provisória nº 
685/2015 será efetuada no Capítulo VI. 
585 BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nº 685, de 2015. Diário do Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 136. 
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A esse respeito, importante relembrar que as regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários “agressivos” têm também por finalidade permitir a rápida 

identificação das oportunidades de planejamento tributário exploradas pelos contribuintes 

com a propositura de medidas legislativas para colmatá-las586. 

Para tanto, seria necessário que as autoridades fiscais brasileiras efetivamente 

utilizassem as informações obtidas não somente para questionar a legitimidade dos 

planejamentos tributários praticados pelos contribuintes, mas também para propor 

modificações na legislação, a fim de colmatar eventuais lacunas existentes. 

O critério da motivação ou vantagem tributária é também frequentemente utilizado 

pela legislação que trata de regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários 

de alguns países para definir tais e quais transações seriam passíveis de divulgação pelos 

contribuintes e/ou promotores às autoridades tributárias. 

A legislação britânica obriga a divulgação quando “for esperado que a vantagem 

seja o principal ou um dos principais motivos de se utilizar determinado arranjo”587. 

Portugal, por sua vez, obriga a divulgação dos planejamentos fiscais “que tenham como 

propósito exclusivo ou predominante obter vantagem fiscal”588. 

Conforme ressaltado no relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20, 

a utilização do principal propósito tributário (“main benefit”) para definir a obrigação de 

divulgação de planejamentos tributários tem a vantagem de direcionar o foco das 

divulgações para as transações com motivações tributárias589.  

Entretanto, os países que utilizam esse critério para definir a obrigação de 

divulgação, geralmente, não o utilizam isoladamente. Cumulam-no com outros critérios.  

Em realidade, parece que a motivação tributária funcionaria apenas como um filtro 

com capacidade para reduzir as informações que são prestadas à administração tributária, 

excluindo as operações que, não obstante acarretem a redução da carga tributária, o ganho 

tributário da operação não é tão relevante quanto o seu benefício econômico.  

Nesse sentido, a legislação dos países definiria uma série de situações que seriam 

de interesse da administração que fossem divulgadas e obrigaria os contribuintes e/ou 
                                                 
586 A esse respeito, conferir item 2.4 deste trabalho. 
587 Acerca do regime britânico de divulgação obrigatória de esquemas elisivos, conferir item 3.2.1 deste 
trabalho. 
588 Sobre o a declaração de planeamento fiscal do sistema português, conferir item 3.3 deste trabalho. 
589 OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 36-37. 



 

219

promotores a apresentar informações em relação a essas situações. Entretanto, limitariam 

essas informações àquelas transações com motivação tributária.   

Em conclusão, uma das situações que estavam sujeitas à divulgação obrigatória nos 

termos do art. 7º, I, da Medida Provisória nº 685/2015 consistia nos atos ou negócio 

jurídicos que não possuíssem razões extratributárias relevantes. Esse termo estaria 

relacionado à inexistência de motivação não tributária e à ausência de propósito negocial, 

frequentemente utilizados como critérios para desconsiderar planejamentos tributários. 

A motivação ou vantagem tributária é utilizada pela legislação de outros países para 

definir as situações passíveis de divulgação obrigatória. A utilização de um critério 

semelhante, o do principal propósito tributário (“main benefit”), é recomendada pelo 

relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20. Esse critério, entretanto, 

funcionaria apenas como um filtro para direcionar o foco das divulgações para aquelas 

transações com motivação, exclusiva ou predominantemente, tributária.  

Enfim, um dos principais problemas apontados em relação à utilização de critérios 

abertos e não definidos, tais como, a ausência de “razões extratributárias relevantes”, 

“motivação extratributária”, “principal propósito tributário”, é que esses termos seriam 

inadequados para definir as situações passíveis de divulgação. A inadequação desses e 

outros termos será estudada oportunamente590.  

 

5.4.3.2.  Forma adotada não usual, utilização de negócio jurídico 

indireto ou existência de cláusula que desnature os efeitos 

de um contrato típico 

 

O inciso II do art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015 exigia fossem declarados os 

atos e negócios jurídicos: (1) em que a forma não fosse usual; (2) em que fosse utilizado 

negócio jurídico indireto; ou (3) que contivesse cláusula que desnaturasse, ainda que 

parcialmente, os efeitos de um contrato típico. 

 A adoção de forma não usual para a prática de um ato ou negócio jurídico era a 

primeira hipótese de divulgação relacionada no art. 7º, II, da medida provisória. O termo 

                                                 
590 As razões da inadequação de alguns termos utilizados pelo art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015 serão 
examinadas no Capítulo VI. 
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“usual” corresponde a “comum, frequente, habitual”591. Forma não usual seria, portanto, 

aquela incomum em transações do mesmo gênero.  

Um dos problemas apontados pela doutrina em relação à utilização desse critério 

para definir as hipóteses de divulgação seria a ausência de definição sobre o que seria ou 

não usual. A usualidade (ou não) de uma transação estaria diretamente relacionada às 

características e necessidades das partes e dos negócios jurídicos em questão592.  

Nesse sentido, o que poderia ser uma forma habitual de praticar um negócio 

jurídico para um contribuinte, poderia, eventualmente, não ser para outro. Isso poderia dar 

ensejo à declaração de determinada transação por um contribuinte e a não declaração de 

idêntica transação por outro contribuinte.  

O exemplo utilizado pela Receita Federal do Brasil para ilustrar essa hipótese de 

divulgação é, novamente, aquele das reestruturações societárias que geravam ágio interno. 

Para explicar o que seria forma não usual, o Subsecretário de Fiscalização daquele órgão 

asseverou que seria incomum vender algo para si mesmo593. 

A exemplificação parece não ter sido feliz. É que a não usualidade a que faz 

referência o dispositivo é da forma adotada para o ato ou negócio jurídico e não de seu 

resultado. No caso das reorganizações societárias internas com o propósito de geração e 

aproveitamento de ágio, o que não seria usual seria a sua consequência (após diversos atos 

e negócios jurídicos, a empresa X detém a empresa Y, assim como antes da estrutura). 

Sem adentrar na legitimidade ou não desse tipo de operação594, poder-se-ia, 

eventualmente, argumentar que as reorganizações societárias com a finalidade de gerar e 

permitir a amortização de ágio em investimentos passaram a ser tão frequentes que os 

negócios jurídicos praticados com esse fim não seriam mais inusuais.  

                                                 
591 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e 
atual. Curitiba: Positivo, 2004, p. 2027. 
592 BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno. A divulgação de negócios com reflexos tributários 
benéficos aos contribuintes. In: Revista Brasileira de Direito Tributário. São Paulo: LexMagister, jul-
ago/2015, v. 51, p. 20-21. 
593 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Coletiva de Imprensa sobre a Medida Provisória nº 685/2015. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bk0rqJow2m0>. Acesso em: 05 out. 2016. 
594 A questão da legitimidade das operações envolvendo ágio é por demais polêmica e cheia de nuances, 
extrapolando o objeto do presente trabalho. Para maiores detalhes em relação a esse tipo de operação, 
sugerimos as seguintes leituras: GRECO. Marco Aurélio. Ágio por expectativa de rentabilidade futura: 
algumas observações. In: Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT. Belo Horizonte: Fórum, v. 7, n. 
41, set./out. 2009, p. 09-20; SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias: aspectos 
tributários. São Paulo: Dialética, 2012; e SANTIAGO, Igor Mauler; MANEIRA, Eduardo (Coord.). O ágio 
no direito tributário e societário: questões atuais. São Paulo: Quarteir Latin, 2015. 
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De toda sorte, ainda que se discorde da análise da usualidade de uma forma jurídica 

para se aferir se determinado planejamento tributário é ou não abusivo, preferindo-se o 

critério de sua adequação, importante registrar que, não raras vezes, os planejamentos 

tributários envolvem atos e negócios que adotam forma não usual, razão de sua possível 

alusão no dispositivo em questão.  

   A utilização de negócio jurídico indireto era outra hipótese de divulgação que se 

encontrava prevista no art. 7º, inciso II, da medida provisória em referência. Em linhas 

gerais, o negócio jurídico indireto consiste na prática de um negócio jurídico com forma 

jurídica diversa daquela que normalmente é utilizada para atingir determinada finalidade. 

 Os negócios jurídicos indiretos possuem algumas características: (1) a tipicidade do 

negócio jurídico com observância dos requisitos legais aplicáveis à espécie de negócio 

praticado; (2) a busca por resultado que não seja próprio ou inerente àquela espécie de 

negócio jurídico; e (3) a licitude do negócio e sua não qualificação como simulação595. 

Exemplo utilizado para ilustrar o negócio jurídico indireto é a compra e venda com 

pacto de retrovenda. A retrovenda é o pacto adjeto mediante o qual o vendedor estabelece 

o direito de recobrar o imóvel do adquirente restituindo o preço pago. As partes submetem-

se ao regime da compra e venda ainda que o intuito do negócio fosse a garantia596. 

Uma das principais questões envolvendo o negócio jurídico indireto diz respeito à 

sua tributação: saber se, nas situações em que o legislador previu como hipótese de 

incidência tão somente o negócio jurídico direto, o negócio jurídico indireto também 

estaria sujeito à tributação, tendo em vista que ambos possuiriam os mesmos efeitos. 

Como bem destaca João Francisco Bianco, a submissão do negócio jurídico indireto 

ao mesmo regime de tributação do negócio jurídico direto contrapõe o princípio da 

capacidade contributiva ao princípio da legalidade, resvalando, ainda, em outros como a 

proibição do emprego da analogia para exigir tributo (art. 108, §1º, do CTN)597. 

No entanto, a questão aqui não diz respeito à incidência do tributo propriamente 

dita, que envolve a análise da legitimidade do planejamento tributário, matéria que foge ao 

                                                 
595 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Limites Normativos. São Paulo: Noeses, 2016, p. 
147-148. 
596 Considerando que atualmente a retrovenda encontra-se expressamente disciplinada no art. 505 e seguintes 
da Lei nº 10.406/2002 (que instituiu o Código Civil), como cláusula especial à compra e venda, é de se 
questionar se esse pacto continuaria sendo considerado como negócio jurídico indireto. 
597 BIANCO, João Francisco. Planejamento tributário: estudo de casos e exame crítico da jurisprudência. In: 
YAMASHITA, Douglas (Coord.). Planejamento tributário à luz da jurisprudência. São Paulo: Lex, 2007, 
p. 185-186. 
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objeto do presente trabalho, mas da utilização do negócio jurídico indireto para se definir 

as situações passíveis de divulgação. 

Especificamente nesse aspecto, Elidie Bifano e Bruno Fajersztajn criticam a 

referência a “negócio jurídico indireto” para definir a hipótese de divulgação, sustentando 

ter sido infeliz a utilização do termo, pois que o negócio jurídico indireto seria reconhecido 

pelos tribunais e não traria qualquer questionamento ou dano ao erário598. 

O ponto, entretanto, não parece ser de reconhecimento ou não do negócio jurídico 

indireto pelos tribunais administrativos ou judiciais, visto que as informações recebidas 

pelo fisco em virtude dessa obrigação servem também para identificação de seus usuários e 

melhor gestão de riscos, bem como para propor leis para coibir tais práticas.  

A existência de cláusula que desnaturasse, ainda que parcialmente, os efeitos de 

um contrato típico era a última hipótese de divulgação contida nesse inciso. Contrato típico 

é aquele previamente definido pela legislação e cujos efeitos, normalmente, também se 

encontram pré-estabelecidos na lei (e.g. compra e venda, permuta, doação).  

Essa hipótese de divulgação possui relação intrínseca com a anterior. A inserção de 

cláusula para desnaturar, mesmo que de maneira parcial, os efeitos de um contrato típico 

seria uma forma de desvirtuar o negócio jurídico indireto, eliminando eventuais efeitos 

desvantajosos desse negócio para o contribuinte. 

Marco Aurélio Greco destaca que, não raras vezes, um negócio jurídico indireto 

pode ser praticado e encontra amparo no ordenamento jurídico, porém desde que mantida a 

sua finalidade. A escolha do negócio jurídico que implica menor carga tributária 

acarretaria a sujeição do contribuinte a eventuais efeitos indesejáveis daquele negócio599. 

A inserção dessa hipótese de divulgação teria como finalidade, justamente, fazer 

com aqueles contribuintes/sujeitos passivos que praticassem negócios jurídicos, mas que 

inserissem cláusulas com o objetivo de evitar os efeitos indesejáveis do negócio jurídico 

escolhido, tivessem que divulgar esse fato às autoridades tributárias. 

Juridicamente, não parece existir óbice para que as partes insiram uma cláusula que 

neutralize os efeitos de um contrato típico dispondo diferentemente do que prevê a lei. 

                                                 
598 BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno. A divulgação de negócios com reflexos tributários 
benéficos aos contribuintes. In: Revista Brasileira de Direito Tributário. São Paulo: LexMagister, jul-
ago/2015, v. 51, p. 20-21. 
599 GRECO. Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 280-281. 
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Evidentemente, desde que tal disposição não contrarie o que se denomina de “norma 

cogente”, isto é, uma norma de observância obrigatória600. 

O exemplo utilizado pela Receita Federal do Brasil para ilustrar essa hipótese de 

divulgação é a inserção, em um contrato de compra e venda, de cláusula que permita a 

devolução do bem caso não haja pagamento pela parte contrária. A possibilidade de 

restituição do bem caracterizaria um empréstimo travestido de compra e venda601. 

Até que ponto a eliminação de um determinado efeito descaracteriza um contrato 

típico não é de todo evidente. Não restava claro, por exemplo, se a inserção de uma 

cláusula especial, prevista como tal em lei (e.g. venda com reserva de domínio) seria 

suficiente para desnaturar o contrato típico de compra e venda.  

Enfim, esses termos pareciam inadequados para definir as situações passíveis de 

divulgação. Ainda que sujeitos à regulamentação, possivelmente por meio de instrução 

normativa, acabariam por gerar polêmicas intermináveis em relação à necessidade ou não 

de declaração, bem como se o ato regulamentar teria ou não extrapolado a lei.  

A análise da (in)adequação dos termos “forma não usual”, “negócio jurídico 

indireto” e outros utilizados no inciso II do art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015, bem 

como da expressão “razões extratributárias relevantes”, examinada no item anterior, para 

definir as transações sujeitas à divulgação, será reservada ao Capítulo VI.  

 

5.4.3.3.  Os atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

 

A Medida Provisória nº 685/2015 relacionava, ainda, um terceiro grupo de 

operações que deveriam ser declaradas pelos sujeitos passivos às autoridades fiscais: os 

atos e negócios jurídicos expressamente relacionados em ato a ser editado pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (art. 7º, III). Nesse sentido, o sujeito passivo que praticasse 

qualquer das transações constantes em ato expedido pelo fisco federal deveria informá-las 

às autoridades tributárias na forma e prazo definidos na legislação. 

                                                 
600 Sobre o significado das normas cogentes, conferir: NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 
10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. 1, p. 72. 
601 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Coletiva de Imprensa sobre a Medida Provisória nº 685/2015. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bk0rqJow2m0>. Acesso em: 05 out. 2016. 
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É provável que essa iniciativa tenha se inspirado no sistema norte-americano, onde 

a obrigatoriedade de declarar as transações listadas existe há mais de uma década. Não 

obstante, o regime brasileiro parece diferir do regime norte-americano em ao menos dois 

aspectos: (1) a inexistência de obrigação de declarar atos e negócios “substancialmente 

similares” àqueles relacionados pelo fisco; e (2) a relação de um ato ou negócio pelo fisco 

não implica necessariamente o reconhecimento de sua abusividade.   

Em relação ao primeiro aspecto, importante dizer que o regime brasileiro de 

divulgação obrigatória introduzido pela Medida Provisória nº 685/2015 não previu a 

necessidade de declaração de atos e negócios jurídicos “substancialmente similares” 

àqueles relacionados pelas autoridades tributárias. Isso poderia, eventualmente, permitir 

que os sujeitos passivos se desvinculassem da obrigação de divulgar suas operações 

efetuando ajustes em seus arranjos para diferenciá-los daqueles listados pelo fisco602. 

Sobre o segundo aspecto, no regime brasileiro, o fato de uma operação encontrar-se 

relacionada pela administração tributária não implicava necessariamente sua qualificação 

como abusiva, mas tão somente que os sujeitos passivos precisariam informar a prática 

dessas operações às autoridades fiscais. Não obstante, há que se reconhecer que o fato de a 

autoridade fiscal relacionar uma transação demonstra, no mínimo, o seu interesse na 

identificação dos contribuintes que a praticaram.  

Efetuadas essas distinções em relação às transações listadas no regime norte-

americano de “disclosure of tax shelters”, passemos à análise de quais seriam as eventuais 

desvantagens e vantagens da utilização do sistema de lista, tanto do ponto de vista das 

autoridades tributárias quanto do ponto de vista dos contribuintes em geral. 

  A divulgação prévia pelo fisco de uma lista relacionando os atos e negócios 

jurídicos que deveriam ser informados possui algumas desvantagens: 

  1) não assegura necessariamente a atualização das autoridades tributárias em 

relação a novos planejamentos tributários praticados pelos contribuintes, na medida em que 

o contribuinte irá declarar tão somente aqueles planejamentos que o fisco já tem 

conhecimento;  

2) a listagem facilita que a obrigatoriedade de divulgação seja contornada pela 

alteração de alguma caraterística da transação relacionada na lista; sobretudo, quando a 

                                                 
602 Sobre a importância da inclusão de transações “substancialmente similares” àquelas listadas no regime 
norte-americano do “disclosure of tax shelters”, conferir item 3.1.1 deste trabalho. 
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lista é taxativa e não existe previsão de declaração de transações “substancialmente 

similares” às transações relacionadas pelas autoridades tributárias; e 

3) indiretamente, incentiva os contribuintes (e os terceiros intermediários) a investir 

em novos planejamentos tributários, que poderão ser utilizados sem necessidade de 

divulgação às autoridades tributárias, pelo menos até que eles venham a ser expressamente 

relacionados em nova lista603. 

Não obstante essas desvantagens, a relação dos atos e negócios jurídicos que 

deveriam ser informados pelos contribuintes possui também várias vantagens:  

1) elimina incertezas e garante segurança aos contribuintes em relação a tais e quais 

transações precisam ser informadas ao fisco, especialmente quando eventual não 

declaração da transação implicar imposição de multa ou tiver repercussão criminal604;  

2) ainda que não tragam ao conhecimento das autoridades tributárias elementos 

sobre novos planejamentos tributários praticados pelos contribuintes, a listagem permite 

identificar os contribuintes com perfil agressivo e melhor direcionar os recursos humanos e 

materiais do fisco;  

3) a listagem permite quantificar previamente o valor de tributos que deixa de ser 

recolhido aos cofres públicos em razão da prática de determinada transação, de maneira 

que se possa melhor avaliar a necessidade de se propor alterações legislativas proibindo 

expressamente determinado ato ou negócio jurídico; e 

4) constitui indicativo de quais transações podem, eventualmente, não ser aceitas 

pelas autoridades fiscais; o contribuinte mais conservador, dificilmente, arriscará praticar 

uma transação previamente listada pelas autoridades fiscais, ainda que eventualmente 

existam argumentos para considerar tal transação como válida para fins tributários. 

 O fisco brasileiro possui uma certa experiência na edição de listas, utilizando-a de 

longa data para enumerar os países ou dependências com tributação favorecida e regimes 

fiscais privilegiados605. A última lista contendo estas jurisdições consta da IN RFB nº 

                                                 
603 SHAVIRO, Daniel N. Disclosure and Civil Penalty Rules in the U.S. Legal Response to Corporate Tax 
Shelters. In: New York University Law and Economics Working Papers. Paper 83, p. 14. Disponível em: 
<http://lsr.nellco.org/nyu_lewp/83>. Acesso em: 21 set. 2015. 
604 Sobre eventual repercussão criminal da ausência de declaração no sistema brasileiro, conferir item 5.6.1 
deste trabalho. 
605 Acerca da discussão sobre ser essa lista taxativa ou meramente exemplificativa, conferir: XAVIER, 
Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 298-299; e 
ROCHA, Sérgio André. Tributação Internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 248-250. 
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1.037/2010 (alterada recentemente pela IN RFB nº 1.658/2016)606. Essa experiência 

poderia ser utilizada para relacionar os atos e negócios jurídicos sujeitos à divulgação.  

Porém, parece necessário efetuar algumas adaptações na sistemática de listas 

adotadas pela administração tributária brasileira. Isso porque as listas de países ou 

dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados, normalmente, 

contém somente uma enumeração das jurisdições assim consideradas, trazendo pouca ou 

nenhuma informação em relação ao regime aplicável a cada uma delas.  

Parece recomendável que o ato da Secretaria da Receita Federal que relacionasse os 

atos e negócios passíveis de divulgação (que poderia ser, por exemplo, uma instrução 

normativa) não somente os enumerasse como também trouxesse algumas outras 

informações em relação a cada um deles. Assim, poder-se-ia cogitar de que a lista 

contivesse o nome pelo qual a transação é eventualmente conhecida, bem assim uma 

descrição sintética do seu funcionamento.  

Nesse sentido, a exemplo do que ocorre no regime de divulgação norte-americano, 

parece importante que a lista contenha informações sobre as principais características do 

ato ou negócio jurídico em questão, bem como exemplos de transações que se caracterizam 

como tal. Isso permitiria que os contribuintes tivessem mais segurança em relação à 

obrigatoriedade ou não de divulgar eventuais atos ou negócios jurídicos por eles 

praticados.  

  Outra questão que parece ser também importante é a exemplificação de transações 

que claramente não se caracterizam como tais. A esse propósito, a própria OCDE sugeriu, 

em seu relatório final, que as autoridades fiscais dos países publicassem uma “lista branca” 

de regimes e estruturas tributárias (internacionais) que não seriam consideradas 

problemáticas do ponto de vista tributário e, portanto, não precisariam ser divulgados às 

autoridades fiscais pelos sujeitos passivos607.  

A exemplificação de transações não caraterizadas como transações listadas 

(portanto, dispensadas da divulgação obrigatória) parece importante para o bom 

funcionamento do regime em questão. A uma, porque auxilia o contribuinte de boa-fé a 

                                                 
606 A lista de países ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados para fins da 
legislação tributária brasileira encontra-se na Instrução Normativa RFB nº 1.037/2010 (com as alterações da 
Instrução Normativa RFB nº 1.658/2016). Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/ 
sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16002>. Acesso em: 23 set. 2016.  
607 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 71. 
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não despender tempo e recursos para comunicar – ou mesmo avaliar se deve ou não 

comunicar – uma transação às autoridades fiscais, desnecessariamente. A duas, porque 

elimina o problema do excesso de informações, permitindo ao fisco focar nas transações 

relevantes608.  

  Ademais, considerando que um de seus propósitos é garantir segurança para os 

contribuintes acerca de tais e quais transações devem ser divulgadas, parece recomendável 

que os atos e negócios jurídicos relacionados pelas autoridades fiscais estejam disponíveis 

na internet, sendo de fácil acesso para os contribuintes em geral, a exemplo do que se faz 

em Portugal609 e nos Estados Unidos610. Isso facilitaria a consulta por parte das pessoas 

sobre as quais recai a obrigação de divulgação.   

 Evidentemente, as autoridades tributárias brasileiras deverão efetuar uma análise 

abrangente das transações praticadas pelos contribuintes, listando aquelas em que a 

administração considera haver maior interesse. Esse interesse pode decorrer de indícios de 

abusividade da estrutura eventualmente utilizada ou, simplesmente, da necessidade de se 

identificar a abrangência da utilização de determinada estrutura e quantificar a perda de 

arrecadação em virtude de sua utilização pelos contribuintes.  

De antemão, diversos são os exemplos de atos e negócios jurídicos que poderiam 

constar de eventual lista publicada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, podendo 

ser citadas: (1) a segregação da atividade empresarial em duas ou mais pessoas jurídicas; 

(2) as operações envolvendo ágio interno; e (3) a operação comumente denominada como 

“casa e separa”; (4) a cessão de contratos de recebíveis para empresa do mesmo grupo. 

 A cessão de contratos (recebíveis) para empresa do mesmo grupo encontra-se 

listada pelas autoridades fiscais portuguesas. Tem por objetivo o aproveitamento de 

prejuízos fiscais que de outro modo caducariam. A despeito dos prejuízos fiscais não 

caducarem no sistema tributário brasileiro, sua compensação está limitada a 30% do 

resultado do exercício. Para evitar que uma empresa tenha lucros (tributados, em regra, à 

                                                 
608 Sobre o problema do excesso de informações no regime norte-americano de “disclosure of tax shelter” e 
alternativas para eliminar esse problema, conferir: BLANK, Joshua D. Overcoming Overdisclosure: Toward 
Tax Shelter Detection. In: UCLA Law Review, v. 56, p. 1629-1690. 
609 PORTUGAL. Direção Geral dos Impostos. Portal de Finanças Públicas. Divulgação ao abrigo do artigo 
15º do Decreto-lei nº 29/2008, de 25 de fevereiro. Disponível em: <http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/ 
rdonlyres/BC481FC3-FD05-4960-BB58-D7D2D96790DC/0/DivulgacaoDL_2908PFA.pdf>. Acesso em: 22 
out. 2016. 
610 As transações listadas pela autoridade fiscal norte-americana encontram-se no sítio eletrônico da 
instituição como “Recognized Abusive and Listed Transactions”. Disponível em: <https://www.irs.gov/ 
businesses/corporations/listed-transactions>. Acesso em: 24 set. 2016.  
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alíquota de 34% a título de IRPJ e CSLL) e outra tenha prejuízos, que somente serão 

compensados em anos futuros, é possível que as empresas canalizem os lucros de uma para 

compensar com eventuais prejuízos de outra por meio da cessão de contratos. Com isso 

evitam a acumulação de prejuízos fiscais e sua compensação no futuro. Notadamente, 

porque, não havendo correção pela inflação dos prejuízos acumulados, a compensação em 

momento futuro implica perdas significativas em tempos de inflação elevada.  

 Uma série de atos e negócios jurídicos poderiam ser relacionados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil nessa modalidade. Os exemplos acima são apenas alguns poucos 

de transações que poderiam constar de eventual lista. Vários outros poderiam ser incluídos, 

não havendo a pretensão nesse trabalho de enumerar todas as possibilidades. A formulação 

dessa lista deve ser efetuada de maneira criteriosa pelas autoridades fiscais.  

Enfim, é possível cogitar que a inclusão de determinado ato ou negócio jurídico em 

lista fosse precedida de audiência ou consulta pública, com possibilidade de participação 

de entes da sociedade civil611. Esses mecanismos, além de permitirem o aperfeiçoamento 

da legislação, garantiriam maior transparência por parte da administração fiscal e poderiam 

melhorar a relação com os contribuintes.  

 Em conclusão, a legislação brasileira contemplou também a hipótese de divulgação 

de atos e negócios jurídicos relacionados pelo fisco. A listagem contendo as operações que 

devem ser divulgadas possui algumas desvantagens, a principal delas talvez seja a não 

atualização do fisco em relação a novos planejamentos tributários praticados pelos 

contribuintes. Não obstante, possui uma série de vantagens, tais como, a maior certeza e 

segurança em relação às operações que precisam ser divulgadas.  

Parece recomendável que a lista não somente relacione os atos e negócios jurídicos 

sujeitos à divulgação, como também uma descrição de seu funcionamento e suas principais 

características. Igualmente, parece conveniente a publicação de uma “lista branca” com 

exemplificação de transações que não precisam ser divulgadas, podendo-se cogitar ainda 

da realização de audiências e consultas públicas previamente à inclusão de determinado ato 

ou negócio jurídico em lista. 

Efetuado o estudo das transações passíveis de divulgação, passemos à análise das 

consequências da divulgação e do exame da validade dessas transações pelo fisco. 

                                                 
611 Uma proposta nesse sentido foi efetuada pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF). Essa proposta será 
objeto de análise detalhada no Capítulo VI deste trabalho. 
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5.5.  As consequências do cumprimento da obrigação de divulgação e da 

apreciação da validade das operações pelas autoridades tributárias 

 

Em regra, o cumprimento da obrigação de divulgação de planejamentos tributários 

não acarreta nenhuma consequência para contribuintes e/ou promotores, salvo, 

evidentemente, a de não sofrerem eventuais penalidades em razão da não divulgação612. 

Tampouco implica qualquer valoração quanto à legitimidade ou não das transações 

apresentadas às autoridades tributárias.  

O relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 recomenda que os 

países deixem claro que o fato de uma operação ser declarada às autoridades fiscais não 

possui qualquer reflexo na aceitação ou não daquela transação pelo fisco613. Essa 

recomendação visa evitar que a divulgação acarrete expectativa quanto à aceitação do fisco 

em relação às transações divulgadas.  

As regras introduzidas pela Medida Provisória nº 685/2015 não atribuíam 

consequências ao cumprimento da obrigação. Entretanto, consequências bastantes distintas 

decorriam do juízo das autoridades tributárias em relação à validade das operações que 

lhes fossem apresentadas: (1) no caso de reconhecimento da validade dessas transações 

para fins fiscais; e (2) no caso de seu não reconhecimento. 

 

5.5.1.  Reconhecimento das operações para fins tributários  

 

A Medida Provisória nº 685/2015 não dizia nada em relação aos efeitos do 

reconhecimento, para fins tributários, das operações apresentadas pelos sujeitos passivos, 

tratando apenas da situação do seu não reconhecimento. Essa matéria, possivelmente, seria 

tratada quando da regulamentação infralegal da norma.  

Entretanto, parece razoável presumir que o reconhecimento dessas operações tivesse 

os mesmos efeitos de uma “solução de consulta” favorável ao consulente. Afinal, parece 

ter sido justamente esse o tratamento que se quis assegurar na hipótese de não 

                                                 
612 Sobre as penalidades aplicáveis em razão da não divulgação, conferir item 5.6 deste trabalho. 
613 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 19-20. 
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reconhecimento dessas operações pela autoridade tributária, conforme será examinado em 

mais detalhes no item 5.5.2 a seguir. 

A solução de consulta favorável em relação à interpretação da lei tributária tem 

efeitos vinculantes em relação aos agentes da administração fiscal, respaldando o sujeito 

passivo quanto a eventual entendimento pessoal diverso do agente fiscal614. Os agentes 

fiscais deverão se ater ao posicionamento previamente manifestado pelo órgão em relação 

ao tratamento tributário de determinada operação615.  

Ocorre que, a medida provisória em referência não estabelecia prazo para que o fisco 

se manifestasse sobre a validade das operações que lhes foram apresentadas pelo sujeito 

passivo. A ausência de prazo para manifestação do fisco poderia causar insegurança para o 

contribuinte, fazendo com que tivesse que aguardar o prazo decadencial do lançamento 

tributário para ter certeza que não seria autuado em razão de sua operação. 

Em conclusão, a Medida Provisória nº 685/2015 não tratou dos efeitos do 

reconhecimento das transações apresentadas pelo sujeito passivo. Entretanto, parece 

razoável presumir que o reconhecimento dessas operações tivesse os mesmos efeitos de 

uma solução de consulta favorável: respaldar o sujeito passivo quanto a eventual 

entendimento diverso em seu desfavor, vinculando o agente fiscal.  

 

5.5.2. Não reconhecimento das operações para fins tributários 

 

A regra trazida pelo art. 9º da Medida Provisória nº 685/2015 estabelecia que, na 

hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer, para fins tributários, 

as operações declaradas, o sujeito passivo seria intimado a recolher ou a parcelar, no prazo 

de trinta dias, os tributos eventualmente devidos, acrescidos apenas dos juros de mora616. 

                                                 
614 HIGUSHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e prática. 41. ed. São Paulo: IR 
Publicações, 2016, p. 761. 
615 Sobre o efeito da solução de consulta favorável, convém destacar o teor do disposto no art. 9º da Instrução 
Normativa RFB nº 1.396/2013: “[a] Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data 
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar, 
independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo 
de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento”.  
616 “Art. 9º Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer, para fins tributários, as 
operações declaradas nos termos do art. 7º, o sujeito passivo será intimado a recolher ou a parcelar, no prazo 
de trinta dias, os tributos devidos acrescidos apenas de juros de mora. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às operações que estejam sob procedimento de 
fiscalização quando da apresentação da declaração”. (BRASIL. Medida Provisória nº 685/2015). 
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Esse dispositivo parece sugerir uma espécie de incentivo para que os sujeitos 

passivos apresentassem os atos e negócios por eles praticados para apreciação das 

autoridades fiscais. Em troca dessa apresentação, seriam atribuídos aos sujeitos passivos 

efeitos semelhantes aos da consulta: isto é, não haveria a cobrança de multa617-618.  

A ideia é que o sujeito passivo que informasse o conjunto de operações que 

envolvesse atos ou negócios jurídicos que acarretasse supressão, redução ou diferimento de 

tributo nas hipóteses especificadas não fosse penalizado por eventual recolhimento de 

tributo a menor, caso sua operação não fosse reconhecida como válida pelo fisco.  

Nessa situação, o sujeito passivo não ficaria sujeito à multa de ofício imposta pelas 

autoridades tributárias, que pode chegar a 150% do valor do tributo devido nos casos de 

planejamento tributário. O contribuinte teria, assim, que pagar tão somente o tributo 

eventualmente devido e os juros de mora, aplicáveis em consonância com a taxa SELIC. 

Uma ideia parecida havia sido inserida na Medida Provisória nº 66/2002, que 

regulamentava o disposto no art. 116, parágrafo único, do CTN, o qual teria introduzido 

uma norma geral antielisiva no ordenamento jurídico pátrio, permitindo às autoridades 

fiscais desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados pelos contribuintes.  

Entretanto, a Medida Provisória nº 66/2002 previa que o eventual não 

reconhecimento da operação pela autoridade fiscal ensejaria a cobrança do tributo devido 

pelo sujeito passivo acrescido de juros e multa de mora619. 

A previsão contida no art. 9º da Medida Provisória nº 685/2015 diferia da então 

regulamentação da norma geral antielisiva em dois aspectos principais: (1) a intimação do 

sujeito passivo ocorreria para pagamento em trinta dias ou o seu parcelamento; e (2) não 

incidiria multa de mora sobre o valor do tributo e juros. 

                                                 
617 Conforme as palavras do Subsecretário da Receita Federal do Brasil, Iágaro Jung Martins: “[...] estou 
entregando um benefício para o contribuinte, que é claríssimo, que são os efeitos da consulta. Ele vai poder 
pagar o tributo sem multa alguma [...]”. (BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da Comissão Mista 
destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685, de 2015. Diário do Senado 
Federal, 02 dez. 2015, p. 146). 
618 Sobre a regulamentação e os efeitos da modalidade de divulgação consultiva, conferir item 5.8 deste 
trabalho. 
619 “Art. 17. A autoridade referida no art. 15 decidirá, em despacho fundamentado, sobre a desconsideração 
dos atos e negócios jurídicos praticados. 
[...] 
§ 2º. O sujeito passivo terá o prazo de trinta dias, contado data que for cientificado do despacho, para efetuar 
o pagamento dos tributos acrescidos de juros e multa de mora. 
[...]”. (BRASIL. Medida Provisória nº 66/2002). 
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Heleno Torres sugere uma certa semelhança da previsão contida no art. 9º da Medida 

Provisória nº 685/2015 com a denúncia espontânea do art. 138 do CTN620, que afasta a 

responsabilidade quando preenchidos alguns requisitos, tendo recomendado uma maior 

aproximação desse instituto com a denúncia espontânea quando de sua regulamentação621. 

De fato, há que se reconhecer algumas semelhanças entre a previsão contida no art. 

9º da Medida Provisória nº 685/2015 com a denúncia espontânea, na medida em que: (1) 

em ambos os casos, é permitido o pagamento do tributo acrescido apenas dos juros de 

mora; e (2) o tratamento favorecido mencionado no item anterior não se aplica caso exista 

procedimento de fiscalização em curso relativamente àquelas operações específicas. 

Entretanto, existiriam algumas diferenças fundamentais: (1) a denúncia espontânea é 

voluntária, enquanto que a declaração em questão era obrigatória; (2) a denúncia 

espontânea deve vir acompanhada do pagamento do respectivo tributo e juros de mora, 

enquanto que a declaração em referência, em si, não implicava o pagamento imediato; esse 

pagamento somente seria exigido na hipótese de as autoridades fiscais não reconhecerem a 

validade da operação para fins tributários; e (3) a denúncia espontânea não admite que o 

débito seja parcelado, enquanto o art. 9º da Medida Provisória nº 685/2015 admitia622-623. 

                                                 
620 “Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o 
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”. (BRASIL. Código 
Tributário Nacional). 
621 A esse propósito, transcrevemos as palavras do professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo: “[...] não se pode deixar de considerar que este modelo de Declaração 
Obrigatória poderia receber na regulamentação maior aproximação com a ‘denúncia espontânea’, do art. 138 
do CTN [...]”. (TORRES, Heleno Taveira. O planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. 
In: Consultor Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-torres-
planejamento-tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016). 
622 Importante registrar muito ter se discutido no passado sobre se a denúncia espontânea admitiria o 
parcelamento dos débitos tributários, tendo o Superior Tribunal de Justiça reafirmado o teor da Súmula nº 
208 do antigo Tribunal Federal de Recursos no sentido de que: “a simples confissão de dívida acompanhada 
do pedido de parcelamento não configura denúncia espontânea”.  (REsp nº 284.189/SP, de relatoria do Min. 
Franciulli Netto – Ementa: “Recurso Especial – alíneas ‘a’ e ‘d’ – Tributário. Parcelamento de débitos de 
ICMS declarado e não pago – Exclusão da multa de moratória – Impossibilidade – Alínea ‘a’ – Pretensa 
violação ao art. 138 do CTN – Inocorrência – Súmula 208 do TFR [...]. O instituto da denúncia espontânea da 
infração constitui-se num favor legal, uma forma de estímulo ao contribuinte, para que regularize sua 
situação perante o Fisco, procedendo, quando for o caso, ao pagamento do tributo [...]. Nos casos em que há 
parcelamento do débito tributário, não deve ser aplicado o benefício da denúncia espontânea da infração [...]” 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 284.189/SP. Primeira Seção. Rel. Min. 
Franciulli Netto. j. em: 16 jun. 2002. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=753661&num_
registro=200001086634&data=20030526&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 15 dez. 2016). 
623 Para uma análise crítica acerca das implicações da impossibilidade de parcelamento do débito na denúncia 
espontânea, conferir: ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: 
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Poderia se cogitar também que o tratamento tributário assegurado pelo art. 9º da 

Medida Provisória nº 685/2015 seria também parecido com aquele previsto para a hipótese 

em que o contribuinte possuía uma decisão liminar ou tutela antecipada que lhe fosse 

favorável (e.g. reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em 

discussão) e essa decisão tenha sido revertida por outra que considere devido o tributo, 

conforme o art. 63, § 2º, da Lei nº 9.430/95624. 

Porém, também em relação a esse instituto existem diferenças, para citar apenas 

algumas: (1) essa hipótese decorre de decisão judicial, ao passo que a hipótese do art. 9º da 

Medida Provisória nº 685/2015 decorreria de uma decisão da própria autoridade fiscal; e 

(2) na hipótese do art. 63, § 2º, da Lei nº 9.430/95, o prazo de trinta dias é contado da 

publicação da decisão; na hipótese do art. 9º da Medida Provisória nº 685/2015, o prazo é 

contado a partir da intimação do sujeito passivo. 

Em síntese, a regra trazida pelo art. 9º da Medida Provisória nº 685/2015 estabelecia 

alguns efeitos para a hipótese de não reconhecimento pelas autoridades fiscais das 

operações declaradas pelos sujeitos passivos.  Esses efeitos sugerem uma certa semelhança 

com outros dispositivos e institutos que existiram ou ainda existem no direito tributário 

brasileiro (e.g. o disposto no não mais em vigor art. 17, § 2º, da MP nº 66/2002, o instituto 

da denúncia espontânea do art. 138 do CTN, o art. 63, § 2º, da Lei nº 9.430/95). Entretanto, 

essa previsão se afasta, em alguma medida, de todos eles. 

 

5.5.2.1.  Uma espécie de cooperação para o cumprimento de 

obrigações tributárias? 

 

Conforme analisado no item anterior, a regra trazida pelo art. 9º da Medida 

Provisória nº 685/2015 estabelecia que, caso as operações declaradas não fossem 

reconhecidas para fins tributários pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito 

                                                                                                                                                    
PRETO. Raquel Alves (Coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao 
professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 692-693. 
624 “Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir decadência, relativo a tributo de 
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. 
[...] 
§ 2º. A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de 
mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que 
considerar devido o tributo ou contribuição”. (BRASIL. Lei nº 9.430/95). 
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passivo seria intimado a recolher ou a parcelar os tributos eventualmente devidos, 

acrescidos apenas dos juros de mora, no prazo de trinta dias. 

Não há como negar que a ausência de multa (de mora e de ofício) e a possibilidade 

de parcelamento, na hipótese de não reconhecimento pelo fisco da operação declarada pelo 

sujeito passivo, constituíam benefícios oferecidos pela legislação para aquele que 

apresentasse suas operações ao fisco. Em especial, no atual contexto de insegurança dos 

contribuintes, diante da ausência de critérios definidos para a desconsideração de 

planejamentos tributários pelo fisco. 

Esses benefícios inseridos na Medida Provisória nº 685/2015 para dar maior 

segurança aos contribuintes em relação ao tratamento tributário de suas operações 

extrapolam as regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários propriamente 

ditas, nos moldes preconizados no relatório final da Ação 12 pelo Projeto BEPS da 

OCDE/G20, dotando as regras brasileiras de características sui generis, com traços de uma 

espécie de “cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias”625.  

A cooperação para o cumprimento das obrigações tributários tem como principais 

pilares: (1) a transparência entre contribuinte e fisco; e (2) a previsibilidade do tratamento 

tributário das operações pelas autoridades fiscais. Os contribuintes apresentam uma série 

de informações ao fisco; em troca, as autoridades fiscais auxiliam os contribuintes na 

correta aplicação na legislação tributária, garantindo-lhes segurança em relação ao 

posicionamento das autoridades em relação ao tratamento tributário de suas operações626.  

Enfim, o art. 9º da Medida Provisória nº 685/2015 prevê alguns benefícios para a 

hipótese de não reconhecimento pelas autoridades fiscais das operações declaradas pelos 

sujeitos passivos. Esses benefícios lhe atribuem uma certa semelhança com os regimes de 

cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias. Porém, de uma “cooperação” 

obrigatória: os contribuintes têm a obrigação de fornecer essas informações, sob pena de 

multa, o que foge à lógica normal dos regimes de “cooperative compliance”. 

 

 

 

 
                                                 
625 Também conhecida pela sua nomenclatura em inglês: “cooperative compliance”. 
626 Sobre a “cooperação para o cumprimento das obrigações tributárias”, conferir item 2.2.4 deste trabalho. 
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5.6. Sanção aplicável em razão da não divulgação 

 

A divulgação obrigatória de planejamentos tributários deve ser efetiva. Para tanto, 

recomendável que seu descumprimento seja sancionado627. O principal objetivo da sanção 

é incentivar o sujeito passivo a divulgar as transações e operações previstas na legislação e 

punir aqueles que não cumprirem com sua obrigação628. 

A experiência estrangeira indica a possibilidade de sanções não pecuniárias para a 

hipótese de não divulgação de planejamentos tributários. Uma delas seria a extensão do 

prazo para cobrança de eventuais tributos pagos a menor em razão de eventual transação 

não divulgada às autoridades tributárias, a exemplo do que ocorre nos EUA.  

 A extensão do prazo para a cobrança de tributos pagos a menor em virtude da 

prática de uma transação não divulgada às autoridades tributárias enfrentaria dificuldades 

para ser implementada no sistema jurídico brasileiro. Tal assertiva merece uma pequena 

digressão para que se evidencie as razões dessa dificuldade. 

Isso porque o art. 146, III, “b”, da Constituição Federal estabelece que as normas 

gerais em matéria de legislação tributária, inclusive no que se refere à prescrição e 

decadência, devem ser fixadas por meio lei complementar, a qual pressupõe maioria 

absoluta para sua aprovação.  

Nesse aspecto, o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), editado como lei 

ordinária, porém recebido como lei complementar pela Constituição Federal de 1988629, 

disciplina a prescrição e decadência, estabelecendo nos artigos 173 e 174 os respectivos 

prazos, seus marcos iniciais e eventuais hipóteses de interrupção da prescrição.    

Importante frisar a esse respeito que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 

Vinculante nº 8, no sentido de que seriam inconstitucionais o parágrafo único do art. 5º do 

                                                 
627 TORRES, Heleno Taveira. O planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. In: 
Consultor Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-torres-
planejamento-tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
628 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 57. 
629 Sobre a recepção do Código Tributário Nacional pela Constituição de 1988 como lei complementar, 
conferir: CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
249-250. 
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Decreto-lei nº 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratavam de 

prescrição e decadência do crédito tributário630. 

O art. 5º prevê que o Ministro da Fazenda pode determinar a não inscrição em 

Dívida Ativa da União ou a sustação da cobrança judicial dos débitos de comprovada 

inexequibilidade e reduzido valor e o seu parágrafo único previa que, nessa hipótese, 

estaria suspenso o prazo prescricional dos referidos créditos631.    

 Os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/91, por sua vez, estabeleciam prazo mais extenso 

(10 anos) do que aquele previsto no Código Tributário Nacional (5 anos), tanto para a 

constituição como também para a cobrança de créditos tributários específicos: as 

contribuições para a seguridade social632. 

O fundamento da inconstitucionalidade desses dispositivos seria de que o prazo 

diferenciado para a constituição e cobrança das contribuições para a seguridade social e a 

suspensão da prescrição dos créditos inexequíveis ou de baixo valor não encontrariam 

guarida na norma geral em matéria tributária trazida pelo Código Tributário Nacional.  

 Desta forma, eventual estipulação de um prazo maior do que aquele estabelecido no 

Código Tributário Nacional para a cobrança de tributos pagos a menor em razão da prática 

de uma transação não divulgada às autoridades fiscais, ou previsão de suspensão desse 

prazo até sua adequada divulgação, deve ser objeto de lei complementar. 

 Feita essa pequena digressão para explicar a dificuldade de se implementar uma 

sanção como a extensão do prazo para a cobrança de tributos na hipótese de não declaração 

de uma operação sujeita à divulgação, a exemplo do que ocorre em outros países, voltemos 

à análise do instituto da sanção. 

 A sanção normalmente aplicada para a não divulgação de planejamentos tributários 

nas hipóteses em que a lei obriga é a imposição de penalidade pecuniária. O valor da 

                                                 
630 “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da 
Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário” (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Súmula Vinculante nº 8. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1209>. Acesso em: 03 jan. 2017). 
631 Após a edição da Súmula Vinculante nº 8, do Supremo Tribunal Federal, esse dispositivo foi revogado 
pela Lei nº 13.043/2014. 
632 Esses dispositivos também foram revogados, porém pela Lei Complementar nº 128/2008. 
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penalidade pecuniária deve considerar a legislação interna de cada país, devendo ser 

coerentes com a espécie de sujeito passivo e com as situações envolvidas633. 

As penalidades pecuniárias devem ser estabelecidas em patamar suficiente para 

incentivar o cumprimento da obrigação, sem serem excessivamente onerosas ou 

desproporcionais. Deve-se considerar a possibilidade de aplicação de penalidades com 

base no tamanho da operação ou em percentual do benefício tributário auferido634. 

A Medida Provisória nº 685/2015, em seu art. 12, previu que a não divulgação do 

conjunto de operações previstas na legislação caracterizaria “omissão dolosa do sujeito 

passivo com intuito de sonegação ou fraude e os tributos devidos ser[iam] cobrados 

acrescidos de juros de mora e da multa prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96” 635. 

O exame minucioso do dispositivo em questão parece pressupor: (1) primeiro, a 

análise da suposta natureza criminal da penalidade imposta e seus eventuais impactos; e (2) 

posteriormente, o exame específico da multa prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96 

e a discussão sobre o seu caráter confiscatório. 

 

5.6.1. A suposta natureza criminal da penalidade imposta e seus 

impactos 

 

A redação do artigo gerou controvérsias em relação à natureza da penalidade. O 

fato do dispositivo prever que o descumprimento da obrigação caracterizaria “omissão 

dolosa do sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude” fez com que parte da 

doutrina sugerisse sua natureza penal-tributária636-637.  

                                                 
633 TORRES, Heleno Taveira. O planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. In: 
Consultor Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-torres-
planejamento-tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
634 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 58. 
635 “Art. 12. O descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de alguma das situações previstas no 
art. 11 caracteriza omissão dolosa do sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude e os tributos devidos 
serão cobrados acrescidos de juros de mora e da multa prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96, de 27 de 
dezembro de 1996”. (BRASIL. Medida Provisória nº 685/2015). 
636 Nesse sentido o entendimento de Karem Jureidini e Gustavo Ventura, para quem: “[d]e mais a mais, a 
declaração imposta na referida medida provisória é obrigatória, prevendo-se sanção de natureza penal-
tributária no caso de seu descumprimento”. (DIAS, Karem Jureidini; VENTURA, Gustavo. Conclusões da 
Comissão de Direito Tributário da OAB – Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Ordem dos 
Advogados do Brasil, 26 ago. 2015, p. 03).   
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A propósito da natureza das infrações fiscais, é possível dintinguí-las em: (1) 

infrações administrativas, em que a própria lei tributária define a conduta e a penalidade 

aplicável, podendo ser aplicada diretamente pela administração fiscal; e (2) infrações 

penais, defindas como crime e cujas sanções devem ser aplicadas pelo Poder Judiciário638. 

A atribuição de natureza criminal à penalidade prevista no art. 12 da Medida 

Provisória nº 685/2015 teria como principal consequência infligir um vício material ao 

instrumento normativo, com fundamento no art. 62, § 1º, inciso I, “b” da Constituição 

Federal, que veda expressamente a edição de medida provisória em matéria penal. 

A vedação à criação de tipos penais por meio de medida provisória decorre do 

princípio da legalidade e do princípio da segurança jurídica em matéria de restrição da 

liberdade, o que seria incompatível com a natureza de uma medida provisória, em razão de 

sua precariedade: uma espécie de lei sob condição resolutiva639. 

Vale ressaltar que até a Emenda Constitucional nº 32/2001, predominava o 

entendimento de que, embora a medida provisória não pudesse criar tipos penais, poderia 

versar sobre normas penais benéficas, como por exemplo, hipóteses de abolição de crimes, 

extinção da punibilidade ou isenção de pena640. 

Com o advento da referida emenda constitucional, algumas matérias foram 

arroladas como sendo insusceptíveis de regulamentação por meio de medida provisória641. 

Nesse sentido, atualmente, há expressa vedação constitucional a que uma medida 

provisória trate sobre matéria de direito penal, qualquer que seja ela. 

Entretanto, ao que parece, o disposto no art. 12 da Medida Provisória nº 685/2015 

não teria introduzido propriamente um tipo penal. O tipo penal descreve uma conduta 

                                                                                                                                                    
637 Para uma análise crítica em relação à distinção entre a qualificação “penal-tributária” ou “tributária-
penal”, conferir: COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 643-644. 
638 ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. Raquel 
Alves (Coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao professor Alcides Jorge 
Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 686. 
639 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed 
comemorativa. São Paulo: Saraiva/IDP, 2015, p. 919.  
640 Nesse sentido, conferir RE nº 254.818/PR “Ementa: I. Medida provisória: sua inadmissibilidade em 
matéria penal – extraída pela doutrina consensual – da interpretação sistemática da Constituição -, não 
compreende a de normas penais benéficas, assim as que abolem crimes ou lhes restringem o alcance, 
extingam ou abrandem penas ou ampliam os casos de isenção de pena ou de extinção da punibilidade [...]”. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 254.818/PR. Pleno, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ 19.12.2002. Disponível em:  <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento 
.asp?incidente=1774238> . Acesso em: 28 dez. 2016). 
641 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 451. 
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criminosa e comina pena para aquele que a praticar. É composto por um núcleo, 

representado por um verbo, em torno do qual se agregam elementos. 

A previsão de que o descumprimento da obrigação caracterizaria omissão dolosa 

com o intuito de sonegação ou fraude parece encontrar-se no campo administrativo 

tributário e não no campo penal. Sua finalidade seria a de impor a incidência da multa do 

art. 44, § 1º, da Lei 9.430/1996 para o descumprimento da obrigação acessória.  

Seja como for, forçoso reconhecer que, embora não crie um tipo penal 

propriamente dito, a instituição de uma nova modalidade de declaração pode, 

eventualmente, ter repercussões de natureza penal, por força do disposto na Lei nº 

8.137/90, que trata dos crimes contra a ordem tributária. 

A esse respeito, merece atenção especial o disposto no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90, 

que dispõe caracterizar crime contra a ordem tributária “fazer declaração falsa ou omitir 

declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou 

parcialmente, de pagamento de tributo”642.  

De acordo com Gerd Willi Rothmann, esse dispositivo abrangeria as mesmas 

condutas do art. 1º, porém a consumação do crime independeria da supressão ou redução 

de tributo. O crime previsto no art. 2º, I, da lei em referência seria de mera conduta, isto é, 

o crime seria consumado pela prática da conduta em si643. 

Nesse aspecto, o descumprimento da obrigação de apresentar a declaração por parte 

do sujeito passivo poderia se enquadrar, ainda que eventualmente não como omissão de 

declaração sobre rendas ou bens, como omissão de declaração sobre fatos: fatos praticados 

pelo sujeito passivo para minimizar sua carga tributária. 

Não obstante, o fato de a declaração instituída pela Medida Provisória nº 685/2015 

eventualmente ter repercussões penais não impede que a matéria não pudesse ser tratada 

por medida provisória e devesse ser objeto de lei em sentido estrito. Do contrário, qualquer 

obrigação acessória não instituída por lei em sentido estrito teria o mesmo problema. 

                                                 
642 “Art. 2º Constitui crime da mesma natureza [contra a ordem tributária]: 
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para 
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;  
[...]”. (BRASIL. Lei nº 8.137/90). 
643 ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. Raquel 
Alves (Coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao professor Alcides Jorge 
Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 695. 
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Enfim, o legislador parece ter sido infeliz na redação do dispositivo. Se não por 

razões de natureza jurídica, ao menos no que tange à boa técnica legislativa, na medida em 

que não foi suficientemente claro em relação à natureza da infração e da penalidade 

aplicável para o descumprimento da obrigação.   

Em conclusão, o dispositivo do art. 12 da Medida Provisória nº 685/2015 parece ter 

natureza administrativa e não penal. A consequência da não entrega da declaração a que 

fazia referência o art. 7º seria tão somente a imposição de multa no percentual de 150% do 

valor do tributo eventualmente devido, na forma do art. 44, § 1º, da Lei 9.430/1996. 

Entretanto, forçoso reconhecer uma possível repercussão penal dessa declaração. 

  

5.6.2.  A multa prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96 e a 

discussão sobre o seu caráter confiscatório 

 

Antes de adentrar o exame da multa pela não divulgação do conjunto de operações 

que envolvesse atos e negócios jurídicos tendentes a reduzir, suprimir ou diferir tributos 

imposta pela Medida Provisória nº 685/2015, importante trazer alguns esclarecimentos em 

relação à disciplina jurídica das multas tributárias no ordenamento jurídico brasileiro. 

De maneira geral, as multas tributárias dividem-se em: (1) moratórias: em razão do 

não pagamento do tributo no prazo; (2) isoladas: pelo descumprimento da obrigação de 

informar ou pagar o tributo; (3) de ofício: impostas por auto de infração após declaração ou 

pagamento antecipado do tributo; e (4) agravadas e qualificadas: penalidades mais severas 

em razão do potencial lesivo da conduta ou da presença do elemento subjetivo dolo644.  

A previsão de multa para determinadas condutas, bem como a fixação de seu 

patamar é atribuição do legislador645. Depende da lesividade do comportamento e do 

quanto se pretende dissuadir tal conduta. Isso não significa que não existam limites em 

nosso ordenamento. Um desses limites é justamente a vedação ao caráter confiscatório. 

                                                 
644 Sobre as diversas espécies de multas tributárias, conferir: HARET, Florence. Multas tributárias de ofício, 
isolada, qualificada e agravada – considerações sobre cumulação de multas e sobre o entendimento 
jurisprudencial dos princípios da proporcionalidade e não confisco aplicados às multas tributárias. In: 
Revista Dialética de Direito Tributário, v. 225. São Paulo: Dialética, 2014, p. 61-77. 
645 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 646. 
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A vedação ao confisco encontra-se no art. 150, IV, da Constituição Federal. Em 

realidade, esse dispositivo veda a utilização de “tributo” com efeito de confisco646. Não 

obstante, doutrina e jurisprudência entendem que a proibição do efeito confiscatório se 

estende também às multas pelo descumprimento de obrigação tributária647-648. 

O grande problema em relação à aplicação do “princípio” da vedação do efeito 

confiscatório – seja em relação aos tributos, seja em relação às multas tributárias – 

encontra-se justamente em se identificar uma situação de confisco, dada a dificuldade de 

sua descrição com limites precisos649.  

A esse respeito, Gerd Willi Rothmann pontua inexistir uma fórmula matemática ou 

limite quantitativo a partir do qual um tributo (ou multa) deva ser considerado 

confiscatório650. A análise da ocorrência ou não de confisco deve ser investigada de acordo 

com as circunstâncias do caso concreto, com base em alguns critérios.  

Em relação às multas tributárias, a jurisprudência entende que devem ser levados 

em consideração critérios como a proteção à propriedade privada, o respeito à liberdade 

econômica e profissional, a razoabilidade, a justiça e, até mesmo, o exercício do direito a 

uma existência digna651.  

A questão que se coloca, portanto, é saber se a multa imposta pela medida 

provisória em referência observa essas limitações. 

O art. 12 da Medida Provisória nº 685/2015, ao referir-se ao disposto no art. 44, § 

1º, da Lei nº 9.430/96, estabeleceu uma multa isolada em razão do descumprimento de 

obrigação acessória imposta ao sujeito passivo de declarar as operações tendentes a mitigar 

o pagamento de tributo.  
                                                 
646 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
IV – utilizar tributo com efeito de confisco; 
[...]” 
647 Sobre a aplicação da vedação do caráter confiscatório às multas, destacam-se os seguintes julgamentos do 
Supremo Tribunal Federal: ADIN nº 551/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 14.02.2003; RE nº 582.461/SP, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 18.08.2011; RE nº 754.554/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJE 28.11.2013 e 
AgRg RE nº 833.106/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 12.12.2014. 
648 Nesse sentido também as lições do Min. Gilmar Mendes, para quem: “[a]inda que o art. 150, IV, 
mencione apenas tributo e não sanção, em numerosos casos, o Supremo Tribunal Federal aplica o princípio 
também às multas [...]”. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 10. ed comemorativa. São Paulo: Saraiva/IDP, 2015, p. 1418-1419). 
649 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 318-319. 
650 ROTHMANN, Gerd Willi. Considerações sobre a extensão e os limites do poder de tributar. In: 
NOGUEIRA, Ruy Barbosa (dir. e col.). Estudos Tributários em homenagem à memória de Rubens 
Gomes de Sousa. São Paulo: Resenha Tributária. S.d., 1974, p. 212. 
651 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 754.554/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJE 28.11.2013. 
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Tal multa foi fixada no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a 

totalidade ou diferença do tributo devido. A ideia dessa multa parece ter sido de que aquele 

que entrega a declaração, porém não informa que tenha praticado um ato ou negócio 

tendente a minimizar sua carga tributária, estaria fraudando a declaração652.  

Referida multa, em princípio, estaria em consonância com outras existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro. A aplicação de multas isoladas específicas para hipóteses 

de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa no interesse da 

arrecadação ou fiscalização é prática usual, notadamente, em âmbito federal653. 

Atualmente, a legislação tributária em âmbito federal prevê a aplicação de multa 

tributária nesse mesmo patamar para as situações de “falta de pagamento ou recolhimento 

[de tributo], de falta de declaração e nos de declaração inexata” nas hipóteses de sonegação 

fraude ou conluio654. 

O fato de existirem outras multas no ordenamento jurídico brasileiro atual no 

patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) não a isenta de críticas. Conforme visto 

anteriormente, a jurisprudência estende a vedação do efeito confiscatório dos tributos 

também às multas tributárias, havendo discussão quanto ao patamar que seria admissível.  

A conformidade da multa de 150% prevista no art. 44, § 1º, da Lei nº 9.430/96 com 

o ordenamento jurídico brasileiro é bastante controvertida. Esse aspecto foi levantado 

durante as discussões da comissão mista que analisou a referida medida provisória, tendo 

sido suscitada a inconstitucionalidade da multa nesse patamar655.  

                                                 
652 Conforme as palavras do Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil durante audiência na 
comissão mista destinada a examinar e elaborar parecer sobre a Medida Provisória nº 685/2015: “[o] art. 12 
foi concebido originalmente e em que se pensou? O contribuinte vai declarar que não praticou planejamento 
tributário, quer dizer, se ele faz uma declaração em que ele não praticou planejamento e ele fez planejamento, 
ele estaria mentindo, estaria fraudando a declaração e por isso o 150”. (BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª 
Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685, 
de 2015. Diário do Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 139). 
653 DIAS, Karem Jureidini; VENTURA, Gustavo. Conclusões da Comissão de Direito Tributário da OAB 
– Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Ordem dos Advogados do Brasil, 26 ago. 2015, p. 07. 
654 “Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: 
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos 
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. 
[...] 
§1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos 
arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades 
administrativas ou criminais cabíveis”. (BRASIL. Lei nº 9.430/96). 
655 De acordo com o ex-Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel: “[...] a não apresentação da 
declaração ou sua ineficácia sujeita o contribuinte a uma multa de 150% [...] uma multa de 150%, a despeito 
de o Supremo Tribunal Federal considerar confisco, reiteradamente, multas superiores a 100% [...]”. 
(BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer 
sobre a Medida Provisória nº 685, de 2015. Diário do Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 128). 
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De fato, o Supremo Tribunal Federal possui inúmeros julgados no sentido de que 

seriam inconstitucionais multas fixadas em percentual igual ou superior a 100% do valor 

do tributo devido656. Esses julgados têm como fundamento a vedação ao caráter 

confiscatório dos tributos (e multas), previsto no art. 150, IV, da Constituição. 

Importante destacar ter sido esse um dos argumentos utilizados para se questionar 

as regras contidas na Medida Provisória nº 685/2015 em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade. Inclusive, esse teria sido o único argumento acatado no parecer da 

Procuradoria-Geral da República657.  

Entretanto, a não conformidade da multa em questão com o ordenamento jurídico 

pode ser relativizada pois: (1) o limite de 100% do valor do tributo aplicar-se-ia, sobretudo, 

às multas moratórias; (2) não existiria um posicionamento definitivo da Suprema Corte em 

relação à (in)constitucionalidade da multa do art. 44, § 1º, da Lei nº 9.430/96; e (3) a multa 

que deve ser levada em consideração seria aquela não agravada de 75%. 

O primeiro deles é que tanto os julgados quanto a doutrina não deixam claro se a 

vedação à multa superior ao patamar de 100% do valor do tributo se aplica somente às 

multas moratórias ou também às multas de ofício ou isoladas. Ao tratar do assunto, parte 

dos julgados citam a mesma decisão, que faz menção “às multas moratórias”658. 

Demais disso, apesar de existirem decisões dos Tribunais Regionais Federais 

estendendo a aplicação do patamar máximo de 100% também para as multas de ofício659, 

                                                 
656 Sobre a inconstitucionalidade de multas fixadas em percentual superior a 100%, conferir: AgRE nº 
657.372/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 10.06.2013; AgRE nº 748.257/SE, 2ª Turma, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 20.08.2013 e AgAI nº 838.302/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto 
Barroso, DJE 31.03.2014. Todos os acórdãos encontram-se no sítio do Supremo Tribunal Federal. Disponível 
em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 dez. 2016. 
657 Para uma análise dos argumentos utilizados para questionar os dispositivos contidos nos arts. 7º a 12 da 
Medida Provisória nº 685/2015, conferir item 6.2 deste trabalho. 
658 “[a]lém disso, a jurisprudência desse Tribunal, com base na vedação ao confisco, firmou-se no sentido de 
que são inconstitucionais as multas fixadas em índices de 100% ou mais do valor do tributo devido [...]. Por 
oportuno, destaco trecho do voto do Min. Gilmar Mendes no julgamento do RE 582.461/SP, Plenário, que 
bem elucida o tema: “[a] propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da 
ADI-MC 1075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2006 e da ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 
14.10.2000, entendeu abusivas multas moratórias que superam o percentual de 100% [...]”. (STF, 2ª 
Turma, Ag. RE nº 657.372/RS, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJ. 28.05.2013) (grifos acrescidos). 
Disponível em: <www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4141998>. Acesso 
em: 30 nov. 2016. 
659 Apenas a título ilustrativo, cita-se o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja 
ementa se transcreve: “TRIBUTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. 
NÃO CONFIGURAÇÃO [...] MULTA PUNITIVA. EFEITO CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. 1. O auto de 
infração, por ser ato administrativo, goza de presunção de legitimidade até que se prove robustamente o 
contrário [...] 4. A multa punitiva não pode ter caráter confiscatório, inclusive por preceito constitucional, de 
sorte que é perfeitamente cabível a sua redução em face de valor excessivo [...]. O percentual da multa fixado 
em 150% é desproporcional e tem feição de confisco. 5. Apelação a que se dá parcial provimento, apenas 
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não existe decisão definitiva da Suprema Corte tratando especificamente da 

(in)constitucionalidade da multa de 150% de que trata o art. 44, § 1º, da Lei nº 9.430/96. 

Por fim, sustenta-se que o patamar de 150% não decorre de uma única infração. 

Visa punir duas condutas ilícitas (e.g. falta de declaração ou declaração inexata cumulada 

com a sonegação, fraude ou conluio) por meio de uma única multa majorada. O caráter 

confiscatório deveria, assim, levar em consideração a multa não majorada de 75%660. 

Em razão da controvérsia sobre a constitucionalidade do percentual de 150% da 

multa aplicável na hipótese de não declaração nas situações especificadas pela legislação, 

parece conveniente a adoção de percentual mais condizente com aquele aplicável à falta de 

entrega das demais obrigações acessórias existentes no sistema tributário brasileiro.  

Em conclusão, o art.  12 da Medida Provisória nº 685/2015 faz referência expressa 

ao art. 44, § 1º, da Lei nº 9.430/96, que impõe multa de 150%. Esse percentual de multa é 

de constitucionalidade duvidosa. Apesar de existirem decisões do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que multas superiores a 100% seriam inconstitucionais, existem 

argumentos que poderiam relativizar sua aplicação à multa prevista na medida provisória. 

   

5.7. As hipóteses de ineficácia da declaração 

 

A Medida Provisória nº 685/2015 previa que a penalidade prevista no item anterior 

fosse aplicável não somente para a hipótese de não apresentação da declaração pelo sujeito 

passivo como também para a hipótese em que a declaração apresentada, inclusive a 

retificadora ou complementar, fosse considerada ineficaz. 

As quatro situações previstas na legislação para a ineficácia da declaração eram: (1) 

sua apresentação por quem não fosse sujeito passivo da obrigação tributária; (2) omissão 

em relação a dados essenciais para a compreensão do ato ou negócio jurídico; (3) hipótese 

de falsidade material ou ideológica; e (4) interposição fraudulenta de pessoas.  

                                                                                                                                                    
para reduzir a multa punitiva ao patamar de 20% (TRF-1ª Região, 7ª Turma Suplementar, Rel. Juiz Federal 
Carlos Eduardo Castro Martins, e-DJF1 04.11.2013). Disponível em: <www.cjf.jus.br>. Acesso em: 30 nov. 
2016. 
660 Conforme informações nº 050/2015/NUINP/CGU/AGU-SF, aprovadas pelo Despacho nº 439/2015, de 14 
de setembro de 2015, do Consultor-Geral da União, e pelo Despacho s/n do Advogado-Geral da União, 
datado de 17 de setembro de 2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 
processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4827786>. Acesso em: 01 out. 2016. 
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As hipóteses de ineficácia da declaração parecem ter se inspirado na legislação 

relativa à consulta. Ainda que não contemple exatamente as mesmas situações, verifica-se 

a coincidência de algumas hipóteses como, por exemplo, a omissão em relação a elementos 

essenciais e a elaboração de consulta por quem não for sujeito passivo661. 

  Não obstante, como asseverou o ex-Secretário da Receita Federal do Brasil, 

Everardo Maciel, em audiência realizada no âmbito da comissão mista do Congresso 

Nacional, durante a tramitação da medida provisória, as hipóteses de ineficácia na consulta 

não teriam uma repercussão tão severa quanto as da declaração em questão 662. 

As situações de ineficácia parecem ter uma importância relevante no contexto da 

declaração em referência, notadamente em vista das benesses concedidas pela legislação 

para a hipótese de não reconhecimento, pelas autoridades fiscais, do conjunto de operações 

apresentadas pelo sujeito passivo: a cobrança de tributo acrescido apenas de juros de mora. 

A despeito disso, não somente a penalidade prevista para os casos de ineficácia 

parece excessiva, como também parece conveniente que algumas hipóteses de ineficácia 

pudessem ser regularizadas pelo sujeito passivo antes da aplicação da penalidade. É o caso, 

por exemplo, da omissão sobre elementos essenciais para a compreensão da estrutura.  

Nesse sentido, parece razoável prever uma forma de relativizar essa hipótese de 

ineficácia ou prever a necessidade de o sujeito passivo ser intimado para esclarecer 

eventual omissão antes da aplicação da penalidade relativa à ineficácia da declaração663. 

Uma proposta nesse sentido teria sido efetuada no âmbito do PLV nº 22/2015664.   

 

 

 

  

                                                 
661 Sobre as hipóteses em que a consulta não produz efeitos, conferir o art. 52 do Decreto nº 70.235/72 c/c o 
art. 18 da Instrução Normativa RFB nº 1.396/2013. 
662 De acordo com Everardo Maciel: “[b]om, e ineficaz? Os fatos aqui como ineficazes são fatos mais ou 
menos próximos da consulta, mas, na consulta, a declaração de ineficácia não tem nenhuma repercussão 
deste tipo, que é: uma multa de 150% [...]”. (BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da Comissão 
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685, de 2015. Diário do 
Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 128). 
663 Uma forma de relativização da ineficácia da consulta na hipótese de omissão de elementos essenciais 
consta no art. 52, VIII, do Decreto nº 70.235/72 que dispõe que a consulta não produzirá efeitos quando não 
descrever completa e exatamente os elementos necessários à sua solução “salvo se a inexatidão ou omissão 
for escusável”. 
664 Sobre o PLV nº 22/2015, conferir item 6.4.1 deste trabalho. 
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5.8. A modalidade de divulgação consultiva 

 

Além das hipóteses de divulgação do conjunto de operações realizadas no ano-

calendário anterior (divulgação “a posteriori”), a legislação brasileira estabelecia também 

a possibilidade de o sujeito passivo da obrigação tributária apresentar, para apreciação do 

fisco, atos ou negócios jurídicos ainda não ocorridos (divulgação “a priori”).  

A análise da modalidade de divulgação de atos e negócios ainda não ocorridos será 

efetuada em duas etapas: (1) primeiramente, em relação aos aspectos gerais da modalidade 

de divulgação consultiva; e (2) em seguida, se a introdução dessa modalidade poderia 

sugerir uma mudança de comportamento dos contribuintes em relação à consulta. 

 

5.8.1. Aspectos gerais da modalidade de divulgação consultiva  

 

O art. 8º da Medida Provisório nº 685/2015 estabelecia que a declaração que 

relatasse atos ou negócios jurídicos ainda não ocorridos seria tratada como consulta à 

legislação tributária, nos termos dos arts. 46 a 58 do Decreto nº 70.235/72 (que dispõe 

sobre o processo administrativo fiscal). 

A introdução da consulta no contexto das regras de divulgação do conjunto de 

operações que acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributos parece ter sido 

uma decorrência do reconhecimento, pela administração tributária brasileira, da 

necessidade de se aprimorar outras iniciativas para melhorar a transparência e reduzir a 

assimetria de informações entre contribuinte e fisco. 

Além disso, conforme examinado no Capítulo IV, o aperfeiçoamento da consulta 

no contexto das regras de divulgação de planejamentos tributários traz benefícios não 

somente para a administração como também para os contribuintes, na medida em que 

reduz a insegurança e incerteza em relação ao tratamento tributário de suas operações e, 

consequentemente, a litigância. 

A ideia parece ter inspiração no sistema norte-americano de “disclosure of tax 

shelter”, em que existe o mecanismo do “ruling”, que pode versar tanto sobre o mérito da 
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transação (i.e. se o fisco reconhece a transação para fins fiscais ou entende ser ela abusiva), 

como se a transação efetivamente está sujeita à divulgação ou não665. 

Um instrumento parecido teria sido cogitado também no relatório apresentado ao 

Senado francês. Esse relatório sugeriu que houvesse uma reestruturação do “rescrit fiscal”, 

para permitir que os intermediários pudessem solicitar o entendimento da administração 

sobre determinada transação666.  

Importante registrar que, de acordo com declaração prestada pelo atual Secretário 

da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid, o dispositivo em questão não trataria do 

instituto da consulta, tal qual ela existe atualmente no regime jurídico brasileiro, mas de 

uma situação para a qual seria assegurado o mesmo tratamento da consulta667.  

O instituto da consulta encontra fundamento legal no art. 161, § 2º, do CTN668. 

Serve para aclarar dúvidas em relação à interpretação da lei tributária669. Em âmbito 

federal, o instituto encontra-se disciplinado no Decreto nº 70.235/72 (arts. 46 a 58) e na Lei 

nº 9.430/96 (arts. 48 a 50).   

De acordo com a regulamentação do instituto atualmente em vigor, a consulta 

eficaz, formulada dentro do prazo para pagamento do tributo, enquanto pendente de 

resposta pelas autoridades tributárias, impede a aplicação de multa de mora e de juros 

moratórios, relativamente à matéria consultada670. 

Diferentemente do regime norte-americano, a legislação brasileira permitia tão 

somente que o sujeito passivo que pretendesse efetuar determinado ato ou negócio jurídico 

                                                 
665 Sobre o sistema de “ruling” no contexto do regime norte-americano de “disclosure of tax shelter”, conferir 
item 3.1.1 deste trabalho. 
666 FRANÇA. Sénat. Renforcer la lute contre l’évasion des capitaux: Mieux connaître pour mieux combattre. 
In: Rapport n. 87: Rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion des ressources financières. 
Sénat 2013-2014.  Rapport remis à Monsieur le Président du Sénat le 17 octobre 2013, p. 249. Disponível 
em: <http://www.senat.fr/rap/r13-087-1/r13-087-11.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016. 
667 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Coletiva de Imprensa sobre a Medida Provisória nº 685/2015. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bk0rqJow2m0>. Acesso em: 05 out. 2016. 
668 “Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o 
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de 
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária [...] § 2º O disposto neste artigo não se 
aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. 
(BRASIL. Código Tributário Nacional). 
669 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev. e atualiz. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 479-480. 
670 Atualmente, vigora em relação ao instituto da consulta sobre a interpretação da legislação tributária e 
aduaneira e sobre a classificação de serviços intangíveis, a Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de 
setembro de 2013. Por sua vez, em relação à consulta sobre a classificação fiscal de mercadorias, vige a 
Instrução Normativa RFB nº 1464, de 08 de maio de 2014. 
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apresentasse sua descrição às autoridades tributárias, a fim de que essa avaliasse, de 

antemão (i.e. previamente à sua eventual implementação), sua validade, para fins fiscais. 

 Em realidade, já existiria previsão infralegal para situação em que a consulta 

versasse sobre situação determinada ainda não ocorrida, situação em que o consulente 

deverá demonstrar não somente sua vinculação com a situação por ele descrita, como 

também a efetiva possibilidade da sua ocorrência671. 

Entretanto, a consulta atualmente existente serve para verificar o entendimento do 

fisco acerca da aplicação de determinada norma a um caso específico672. Além disso, a 

legislação infralegal atualmente em vigor que trata da consulta estabelece que, quando a 

consulta tiver por objeto assessoria jurídica não produziria efeitos673. 

A situação do art. 8º da Medida Provisória nº 685/2015 parece ser ligeiramente 

diferente: serve para saber, de antemão, se as autoridades tributárias reconhecem 

determinada transação como válida para fins fiscais. Essa consulta serviria como uma 

espécie de assessoria jurídica sobre o tratamento tributário de determinada transação.  

Por tratar de um novo mecanismo, parece conveniente que viesse a ter uma 

regulamentação própria e específica por parte das autoridades tributárias. A consulta 

passaria a ser possível não somente em relação aos dispositivos da legislação aplicáveis a 

fato determinado, mas para o conjunto de operações envolvendo atos e negócios jurídicos 

que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo.  

A existência de um mecanismo consultivo em que o sujeito passivo pudesse 

solicitar o posicionamento das autoridades tributárias em relação à validade, para fins 

tributários, de determinadas operações certamente configuraria importante instrumento 

para redução de incertezas quanto ao tratamento tributário das operações dos contribuintes.  

                                                 
671 “Art. 3º A consulta deverá ser formulada por escrito, conforme os modelos constantes nos Anexos I a III a 
esta Instrução Normativa, dirigida à autoridade competente da Coordenação mencionada no caput do art. 7º e 
apresentada na unidade da RFB do domicílio tributário do consulente.  
[...] 
§ 8º Na hipótese de consulta que verse sobre situação determinada ainda não ocorrida, o consulente deverá 
demonstrar a sua vinculação com o fato, bem como a efetiva possibilidade da sua ocorrência [...]”. (BRASIL. 
Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013). 
672 “Art. 46. O sujeito passivo poderá formular consulta sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a 
fato determinado [...]”. (BRASIL. Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972). 
673 “Art. 18. Não produz efeitos a consulta formulada: [...] II – em tese, com referência a fato genérico, ou 
ainda, que não identifique o dispositivo da legislação tributária ou aduaneira sobre cuja aplicação haja 
dúvida; [...] XIV – quando tiver por objetivo a prestação de assessoria jurídica ou contábil-fiscal pela RFB”. 
(Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013). 
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Entretanto, parece recomendável a estipulação de um prazo razoável para que a 

administração se manifestasse. A inexistência de um prazo, ou um prazo muito extenso, 

para que a consulta formulada pelos sujeitos passivos seja respondida pela administração 

fiscal é problemática e insuficiente para garantir certeza aos negócios dos contribuintes674.  

A ausência de prazo para que as autoridades fiscais respondam à consulta é também 

um problema do sistema tributário brasileiro. A esse respeito, registre-se que o disposto no 

art. 24 da Lei nº 11.457/2007, que estabeleceu o prazo de 360 dias para a administração 

proferir decisão administrativa675, ao que tudo indica, não se aplica às consultas. 

Tanto é que, mais recentemente, houve uma tentativa de se estabelecer um prazo 

para resposta nos procedimentos de consulta formulados perante a administração fiscal 

federal, com a introdução do § 15 ao art. 48 da Lei nº 9.430/96 pela Lei 12.788/2013676. 

Entretanto, esse dispositivo parece não ter sido regulamentado até o momento. 

Em vista da ausência de prazo para a solução de consulta, uma questão importante 

diz respeito às consequências da modalidade de divulgação consultiva na situação em que 

o “potencial” sujeito passivo efetuasse a consulta, porém, antes da resposta das autoridades 

tributárias, viesse a praticar o ato ou negócio jurídico sobre o qual formulou a consulta. 

Nessa situação, ao que tudo indica, caso a autoridade tributária não reconhecesse os 

efeitos tributários esperados pelo sujeito passivo com o ato ou negócio jurídico, aplicar-se-

ia igualmente o disposto no art. 9º, caput, da Medida Provisória nº 685/2015, com sua 

intimação para que recolhesse o tributo devido acrescido apenas dos juros. 

Em síntese, a inserção da consulta no contexto da divulgação de planejamentos 

tributários parece ir ao encontro da busca da melhoria da relação entre fisco e 
                                                 
674 Nesse sentido, parece conveniente transcrever trecho de nota de rodapé dos comentários efetuados pela 
“Fédération Bancaire Française” em relação à minuta de relatório da Ação 12 do Projeto BEPS da 
OCDE/G20: “[t]aking the French tax system as an example, we believe that Article L64 B of the French Tax 
Procedural Code which allows a taxpayer to avoid the consequences of an abuse of law by asking for a prior 
clearance from the tax authorities could be better tailored: in particular, the 6-month deadline for the tax 
authorities to answer (or not) appears much too long as regards business imperatives. The fact that the tax 
authorities are not required to provide an answer is also a shortcoming”. (OECD. Comments received on 
Public Discussion draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules (4.mai.2015), p. 138. Disponível 
em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-
rules.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2016). 
675 “Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa dentro do prazo de 360 (trezentos e 
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrivos dos contribuintes”. 
(BRASIL. Lei nº 11.457/2007). 
676 “Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos de consulta serão 
solucionados em instância única. 
[...] 
§ 15. O Poder Executivo regulamentará prazo para solução das consultas de que trata este artigo”. (BRASIL. 
Lei nº 9.430/96). 
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contribuintes, bem como do ambiente dos negócios no Brasil, na medida em que garante 

maior segurança. Entretanto, esse mecanismo precisaria ser devidamente regulamentado, 

inclusive com o estabelecimento de um prazo razoável para a resposta do fisco. 

 

5.8.2. Mudança de comportamento dos contribuintes? 

 

A ausência de prazo para a solução de consulta pelas autoridades fiscais, somada ao 

fato de que eventual resposta negativa por parte do fisco ensejaria tão somente a cobrança 

do tributo acrescido de juros; bem assim de que esses juros seriam inferiores àqueles 

obtidos em aplicações financeiras677, poderia sugerir um incentivo à adoção da modalidade 

de divulgação consultiva no regime brasileiro.   

Isso porque, enquanto pendente a consulta, o sujeito passivo teria os rendimentos 

acumulando-se mês a mês com base em juros compostos. E, caso a resposta fosse negativa, 

como o valor devido a título de tributo não teria a incidência de juros de mora nem multa, 

o valor investido seria superior ao valor devido a título de tributo. Nesse contexto, quanto 

mais tardasse a resposta das autoridades fiscais, maior a vantagem do sujeito passivo. 

Esse incentivo poderia significar uma mudança de comportamento em relação à 

consulta em matéria tributária. A utilização efetiva, pelos contribuintes, da modalidade 

consultiva prevista no art. 8º da Medida Provisória nº 685/2015 dotaria o instrumento da 

consulta de eficácia para efetivamente reduzir a assimetria de informação entre 

contribuintes e fisco em relação às estruturas de planejamento tributário utilizadas. 

Não obstante, tal conclusão parece um tanto precipitada, existindo outros fatores 

que devem ser levados em consideração, em especial: (1) o fato de que os três elementos 

apontados acima como incentivo à utilização da modalidade consultiva já existirem na 

atual sistemática da consulta; e (2) a eventual possibilidade de a consulta ser considerada 

ineficaz, hipótese em que haveria a incidência de juros moratórios e multa. 

Em relação ao primeiro ponto, importante destacar que os três elementos: (1a) a 

inexistência de prazo para resposta; (1b) a não cobrança de juros moratórios e multa em 

caso de resposta desfavorável ao contribuinte; e (1c) a diferença no cálculo dos juros já se 

                                                 
677 Sobre a diferença na forma do cálculo de juros, conferir item 4.3 deste trabalho. 
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fazem presentes na atual sistemática da consulta. A despeito disso, o instituto da consulta 

vem sendo ainda bastante subutilizado pelos contribuintes. 

Em relação ao segundo ponto, isto é, a possibilidade de a consulta ser considerada 

ineficaz, importante efetuar um registro: a Medida Provisória nº 685/2015 não previu 

expressamente a possibilidade de a consulta ser considerada ineficaz. O art. 11 da referida 

medida provisória, que tratou da ineficácia da declaração, refere-se expressamente à 

declaração apresentada nos termos do art. 7º; em outras palavras, à declaração de 

operações já realizadas (divulgação “a posteriori”)678. 

Apesar disso, parece razoável considerar que a modalidade de divulgação 

consultiva também possa ser considerada ineficaz, notadamente quando se estiver diante de 

algumas situações contidas no art. 11 (e.g. ausência de informações essenciais e falsidade 

material ou ideológica). A ineficácia da consulta implicaria a imposição de juros e multa se 

o ato ou negócio objeto da consulta tiver sido praticado pelo sujeito passivo. 

A atual sistemática da consulta já prevê uma série de hipóteses em que a consulta 

não produz efeitos679. Nesse sentido, parece conveniente que a mesma lógica se aplique à 

modalidade de divulgação consultiva; do contrário, esse instrumento poderia ser 

maliciosamente utilizado por alguns contribuintes para postergar o pagamento do tributo 

devido sem a incidência de juros de mora e multa.  

Enfim, não obstante eventuais incentivos existentes à sua utilização no contexto 

brasileiro, é possível que a modalidade de divulgação consultiva não obtivesse sucesso. 

Uma possível razão para tanto seria que as autoridades fiscais não tivessem conhecimento 

dos esquemas praticados pelos contribuintes para não atrair a fiscalização, a exemplo do 

que ocorre com a consulta propriamente dita.  

Um dos problemas da modalidade de divulgação consultiva reside na sua 

espontaneidade: os sujeitos passivos podem, ou não, efetuá-la. Tudo depende de sua boa-

vontade e dos eventuais incentivos para tanto. Daí porque parece adequada sua 

complementação por regras obrigatórias de divulgação desses esquemas, ainda que 
                                                 
678 “Art. 11. A declaração de que trata o art. 7º, inclusive a retificadora ou a complementar, será ineficaz 
quando:  
I – apresentada por quem não for o sujeito passivo das obrigações tributárias eventualmente resultantes das 
operações referentes aos atos ou negócios jurídicos declarados; 
II – omissa em relação a dados essenciais para a compreensão do ato ou negócio jurídico; 
III – contiver hipótese de falsidade material ou ideológica; e  
IV – envolver interposição fraudulenta de pessoas”. (BRASIL. Medida Provisória nº 685/2015). 
679 Sobre as hipóteses em que a consulta não produz efeitos na atual sistemática, conferir o art. 52 do Decreto 
nº 70.235/72 c/c o art. 18 da IN RFB nº 1.396/2013. 



 

252

porventura não exatamente nos moldes das recomendações do relatório final da Ação 12 

do Projeto BEPS da OCDE/G20. 

 

5.9.  Síntese conclusiva do capítulo 

 

1) As regras contidas nos arts. 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015 

determinavam que o conjunto de operações envolvendo atos ou negócios jurídicos que 

implicassem redução, supressão ou diferimento de tributos em situações determinadas 

deveria ser declarado à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de setembro do ano 

subsequente à sua prática, sob pena de ser caracterizada omissão dolosa e os tributos 

devidos serem cobrados com acréscimo de juros de mora e de multa. Esses dispositivos 

deveriam ser regulamentados por ato da administração tributária. 

2) A despeito da ausência de regulamentação específica por parte das autoridades 

tributárias, o ADE Cofis nº 60/2015 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que 

aprovou o manual de orientação sobre preenchimento da escrituração contábil fiscal, 

especificando os registros em que a “declaração de operações de informações relevantes” 

deveria ocorrer, denotou algumas das informações que as autoridades tributárias 

pretendiam obter com a referida declaração (e.g. exposição sumária dos fatos, geração de 

ativo diferido, operações envolvendo paraísos fiscais). 

3) As regras contidas nos arts. 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015 aplicam-se 

a todos os tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil, tendo sido esse 

também o entendimento adotado pelo ato que aprovou o formato da declaração de 

informações de operações relevantes. A extensão dessas regras para outros tributos parece 

justificável pela utilidade do instituto para além dos tributos sobre a renda e pela estrutura 

da arrecadação tributária brasileira. 

4) O regime brasileiro impôs a obrigação de divulgação do conjunto de operações 

que impliquem supressão, redução ou diferimento de tributo, única e exclusivamente, aos 

sujeitos passivos da obrigação tributária (e.g. tanto contribuintes propriamente ditos como 

também os responsáveis para fins tributários, nesse conceito incluídos os substitutos e os 

responsáveis por transferência), considerando mesmo como ineficaz eventual declaração 

apresentada por outra pessoa.   
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5) A legislação brasileira procurou fugir da discussão acerca de eventual 

agressividade ou abusividade de transações, arranjos e estruturas praticadas pelos 

contribuintes, preferindo definir as situações passíveis de divulgação com base em 

conceitos de atos e negócios jurídicos que acarretassem a supressão, redução ou 

diferimento do tributo e que possuíssem uma das seguintes características: (a) não 

possuíssem razões extratributárias relevantes; (b) a forma adotada não fosse usual, 

utilizasse de negócio jurídico indireto ou contivesse cláusula que desnaturasse os efeitos de 

um contrato típico; e (c) estivessem contemplados em ato da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil.  

6) As regras brasileiras trouxeram em seu bojo um dispositivo que assegurava um 

tratamento tributário benéfico, dispensando a imposição de multa (de ofício e moratória) 

para a hipótese de uma operação declarada pelo sujeito passivo não ser reconhecida como 

válida para fins tributários pelas autoridades fiscais. Essa previsão possuía semelhanças 

com outros institutos, mas não se identificava com nenhum deles. A ideia parece ter sido 

dar os mesmos “efeitos da consulta” para aqueles que declarassem suas operações. 

7) A legislação brasileira optou por não impor sanções não pecuniárias para o 

descumprimento da obrigação (e.g. a extensão do prazo para a cobrança dos tributos 

decorrentes de operações não declaradas). O art. 12 da Medida Provisória nº 685/2015 

previu que a não divulgação caracterizaria omissão dolosa com intuito de sonegação ou 

fraude e o tributo devido deveria ser acrescido de juros e da multa prevista no § 1º do art. 

44 da Lei nº 9.430/96. Essa multa teria natureza administrativa e não penal. Não obstante, 

o percentual de 150% a que faz referência o dispositivo é de constitucionalidade duvidosa.  

8) As regras brasileiras previam, ainda, a possibilidade de a declaração 

eventualmente apresentada pelo sujeito passivo ser considerada ineficaz, hipótese em que 

aplicar-se-ia a multa de 150%. As situações de ineficácia eram: a apresentação da 

declaração por quem não fosse sujeito passivo; omissão em relação a dados essenciais para 

a compreensão do ato ou negócio jurídico praticado; falsidade material ou ideológica; e 

interposição fraudulente de pessoas. As situações de ineficácia da declaração são 

importantes para evitar abusos por parte de contribuintes de má-fé. Entretanto, a 

penalidade imposta para alguns casos de ineficácia parecia excessiva. 

9) O regime brasileiro trouxe ainda uma modalidade de divulgação consultiva, que 

permitia que o sujeito passivo solicitasse manifestação sobre o entendimento das 

autoridades fiscais em relação ao tratamento tributário de atos ou negócios jurídicos ainda 
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não ocorridos. A legislação não detalhou as consequências dessa modalidade, notadamente 

quando após efetuar a consulta, porém, antes da resposta das autoridades tributárias, o 

sujeito passivo viesse a praticar o ato ou negócio jurídico objeto da consulta. Enfim, seria 

necessária uma regulamentação específica para evitar sua utilização abusiva.   

10) Finalmente, após efetuada a análise de alguns dos principais aspectos do 

disposto nos arts. 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015, é possível concluir que: 

10.1. As regras introduzidas pela medida provisória em questão relacionavam a 

divulgação de informações sobre atos e negócios jurídicos com sua efetiva implementação. 

A prestação de informações após a implementação da estrutura mitigaria o efeito 

dissuasivo dessas regras em comparação ao modelo de divulgação prévia proposto no 

relatório final da Ação 12, porém permitiria um custo de conformidade razoável, 

notadamente quando essa obrigação se relacionar com a declaração do respectivo tributo.  

10.2. As regras brasileiras previam a divulgação, única e exclusivamente, pelo 

sujeito passivo da obrigação tributária. Os modelos de regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários existentes e levados em consideração para a elaboração do 

relatório final da Ação 12 focavam na divulgação pelos promotores, impondo essa 

obrigação aos contribuintes (alternativa ou cumulativamente à obrigação que recai sobre os 

promotores) em hipóteses específicas. 

10.3. A medida provisória em referência descrevia três situações passíveis de 

declaração. As duas primeiras situações não se assemelhavam a nenhum dos “hallmarks” 

previstos no relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20; essas duas 

situações passíveis de divulgação parecem ter sido descritas com base nos critérios 

normalmente utilizados para se analisar se um planejamento tributário é ou não abusivo. A 

terceira situação se enquadraria como “com característica específicas”: teria como 

finalidade refletir preocupações do fisco brasileiro com seu sistema tributário. 

10.4. A legislação brasileira continha um dispositivo prevendo que, na hipótese de 

não reconhecimento de uma operação declarada para fins fiscais, o sujeito passivo seria 

intimado a pagar o tributo devido acrescidos apenas dos juros de mora. Essa regra 

extrapola o conteúdo de uma regra de divulgação obrigatória de planejamentos tributários, 

nos moldes preconizados no relatório final da Ação 12. Esse dispositivo assegura um 

tratamento peculiar com traços de uma “cooperação para o cumprimento de obrigações 

tributárias”, porém de uma “cooperação”, que seria obrigatória. 
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10.5. As regras brasileiras continham em seu bojo a modalidade de divulgação 

consultiva. A modalidade de divulgação consultiva inexiste no modelo proposto pela 

OCDE no âmbito da Ação 12. Em realidade, a OCDE considera a consulta um instrumento 

útil, porém inadequado para a obtenção de informações sobre planejamentos tributários. 

Entretanto, a inserção da modalidade consultiva no contexto das regras de divulgação de 

planejamentos tributários parece um importante instrumento para obter informações e 

garantir segurança aos contribuintes sobre o tratamento tributário de suas operações. 

10.6. Por todas essas razões, pode-se dizer que as regras contidas na referida 

medida provisória assemelhavam-se a: (1) uma espécie de obrigação acessória adicional, 

em que o próprio sujeito passivo deveria declarar determinadas operações após a sua 

prática; (2) com características particulares de uma espécie de “cooperação para o 

cumprimento das obrigações tributárias”, com incentivos para que o sujeito passivo assim 

o fizesse; (3) cumulada com um regime de consulta prévia, o que fazia com que o regime 

brasileiro se afastasse bastante de uma regra de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários propriamente dita, nos moldes preconizados pelo relatório da Ação 12 do 

Projeto BEPS da OCDE/G20 e da experiência dos países utilizados como modelo para sua 

elaboração. 

10.7. Isso não significa, todavia, que as regras brasileiras não fossem úteis na luta 

contra os planejamentos tributários. A despeito de algumas críticas em relação ao seu 

conteúdo e eventuais sugestões para o seu aprimoramento, as regras brasileiras pareciam 

instrumento apto para: (a) obter informações sobre os esquemas de planejamento tributário 

e identificação de seus usuários (o que permitiria a melhorar a gestão de riscos e a 

proposição de medidas legislativas para proteger a arrecadação); (b) dissuadir a utilização 

desses esquemas (ainda que o papel dissuasivo na sistemática brasileira fosse mitigado).  
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CAPÍTULO VI – A FRUSTRAÇÃO DAS REGRAS BRASILEIRAS 

INTRODUZIDAS PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015: DEVE-

SE INSISTIR OU MODIFICAR O MODELO ADOTADO? 

 

No Capítulo V, examinou-se detalhadamente diversos aspectos das regras 

brasileiras de divulgação obrigatória de “planejamentos tributários”. Essa análise ocorreu 

com vistas a verificar algumas de suas particularidades, bem como sua conformidade com 

o ordenamento jurídico brasileiro e sua compatibilidade com as recomendações contidas 

no relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20.  

Ao final, concluiu-se que alguns pontos das regras brasileiras de divulgação 

obrigatória de “planejamentos tributários” eram de legalidade e/ou constitucionalidade 

duvidosas. Demais disso, essas regras possuíam algumas peculiaridades que as afastavam 

das recomendações do relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 e da 

experiência estrangeira sobre o assunto.  

A despeito disso, as regras brasileiras de divulgação de planejamentos tributários 

introduzidas pela Medida Provisória nº 685/2015 configuravam-se instrumentos úteis na 

luta contra os planejamentos tributários “agressivos”, na medida em que aptas para obter 

informações específicas sobre esses arranjos e seus usuários, permitindo a colmatação de 

eventuais lacunas, bem assim capazes de dissuadir a sua utilização pelos contribuintes. 

Nesse Capítulo, por sua vez, procura-se aprofundar a análise de outros pontos 

controvertidos em relação às regras contidas na Medida Provisória nº 685/2015, que 

acabaram por frustrar a implementação do regime de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários no país, com a sua não conversão em lei quando da votação pelo 

Congresso Nacional, além de analisar algumas propostas e sugestões de melhoria. 

Para tanto, importante examinar: (1) o trâmite legislativo da Medida Provisória nº 

685/2015, que anunciou a controvérsia; (2) a discussão judicial envolvendo essas regras, 

que permitem um panorama geral da controvérsia; (3) algumas das críticas em relação a 

essas regras, com o aprofundamento da questão; (4) determinadas propostas para eliminar 

as controvérsias; e, por fim, (5) recomendações para eventual legislação futura.  
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6.1.  O trâmite legislativo da Medida Provisória nº 685/2015: prenúncio da 

controvérsia 

 

Publicada a Medida Provisória nº 685/2015, ela seguiu o trâmite previsto no art. 62 

da Constituição Federal: formou-se uma comissão mista de Deputados e Senadores sob a 

relatoria do Senador Tasso Jereissati para apreciar a medida provisória e emitir parecer, 

antes que seu conteúdo fosse votado pelas respectivas casas legislativas680. 

No âmbito dessa comissão mista, foram apresentadas diversas emendas 

parlamentares (houve um total de 217 emendas parlamentares ao projeto de lei de 

conversão da referida medida provisória)681. Além disso, foram realizadas audiências com 

a oitiva de especialistas em direito tributário, representantes do Ministério da Fazenda e 

representantes de segmentos econômicos.  

A Comissão Mista emitiu o Parecer nº 90/2005. Quanto ao mérito, referido parecer 

apresentou um resumo das principais críticas em relação à obrigatoriedade de divulgação 

de planejamentos tributários trazidas pela redação original da Medida Provisória nº 

685/2015, bem como algumas sugestões de aprimoramento para o normativo.  

Entre as críticas, destacavam-se: (1) a utilização de expressões genéricas para 

qualificar os atos ou negócios objeto de divulgação; (2) a imposição de multa de 150% do 

valor do tributo em razão do descumprimento da obrigação; e (3) a ineficácia da declaração 

por omissão de dados essenciais sem que fosse prevista a intimação prévia do sujeito 

passivo para a sua regularização682.  

O parecer concluiu que, de fato, a redação original da Medida Provisória nº 

685/2015 provocaria insegurança jurídica. Ao invés de propor a supressão total das regras 

contidas na medida provisória em questão, o parecer sugeriu a alteração de seus 

dispositivos mais polêmicos, para assegurar um tratamento “adequado e seguro” da 

matéria683.   

                                                 
680 Para uma análise detalhada do procedimento para conversão em lei de uma medida provisória, conferir: 
AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello. Medida Provisória: Edição e Conversão em Lei. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva/EDB, 2012. 
681 Sobre o resumo do conteúdo da Medida Provisória nº 685/2015 e suas emendas, conferir: SILVA, Jules 
Michelet Pereira Queiroz. Consultoria Legislativa. Medida Provisória nº 685, de 2015: Nota Descritiva. 
Brasília: Câmara dos Deputados, 2015.  
682 BRASIL. Congresso Nacional. Parecer nº 90/2015. Distrito Federal, 2015, p. 09. 
683 BRASIL. Congresso Nacional. Parecer nº 90/2015. Distrito Federal, 2015, p. 10. 
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Nesse sentido, juntamente com o Parecer nº 90/2015, a Comissão Mista do 

Congresso Nacional encarregada de analisar a Medida Provisória nº 685/2015 apresentou o 

projeto de lei de conversão (“PLV”) nº 22/2015, consubstanciando as emendas 

parlamentares aprovadas no âmbito da referida comissão.  

O PLV nº 22/2015 trouxe algumas alterações, entre as quais, a imposição da 

declaração apenas para os atos e negócios jurídicos relacionados pelo fisco. Tratando-se de 

atos e negócios não listados, mas sem razões extratributárias relevantes, praticados sob 

forma não usual ou com cláusula que desnaturasse os efeitos contratuais típicos, a 

declaração seria facultativa684-685. 

O projeto seguiu, então, para a Câmara dos Deputados. Em votação realizada em 03 

de novembro de 2015, a Medida Provisória nº 685/2015 foi aprovada. Não obstante, por 

maioria – 239 votos a favor e 117 votos contra – os Deputados derrubaram os arts. 7º a 12 

da medida provisória em referência, que tratavam justamente da divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários.  

A matéria foi, em seguida, encaminhada para o Senado Federal, conjuntamente com 

a redação final da medida provisória – na forma como aprovada pela Câmara dos 

Deputados (MPV nº 685/2015). O Senado Federal, por sua vez, aprovou o texto do PLV nº 

22/2015, com a redação dada pela Comissão Mista.  

Em outras palavras, a Câmara alta reintroduziu as várias alterações, entre as quais, a 

declaração de “planejamentos tributários” com obrigatoriedade mitigada: (1) obrigatória – 

para os atos e negócios listados pelo fisco; e (2) facultativa – para as hipóteses de atos ou 

negócios sem razões extratributárias relevantes, praticados sob forma não usual ou com 

cláusula que desnaturasse efeitos de contratos típicos. 

Tendo em vista as modificações aprovadas no Senado Federal, a matéria retornou 

para a Câmara dos Deputados, que novamente suprimiu a necessidade de divulgação de 

                                                 
684 “Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva atos ou negócios 
jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo será declarado pelo sujeito passivo à 
Secretaria da Receita Federal:  
I – obrigatoriamente nas hipóteses de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da 
Receita Federal: 
II – facultativamente, quando: 
a) os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias relevantes; ou 
b) a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver cláusula que desnature, 
ainda que parcialmente, os efeitos de contrato típico”. (BRASIL. Congresso Nacional. PLV nº 22/2015. 
Distrito Federal, 2015). 
685 Sobre alguns detalhes dessa proposta, conferir item 6.4 deste trabalho. 
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“planejamentos tributários”, aprovando o PLV nº 22/2015 sem os dispositivos que 

tratavam da obrigação dos sujeitos passivos apresentarem ao fisco as operações que 

implicassem supressão, redução ou diferimento de tributos686. 

Em consonância com o disposto no art. 66 da Constituição Federal, a matéria 

seguiu para a apreciação da Presidente da República, que vetou um dos dispositivos do 

PLV nº 22/2015, por contrariedade ao interesse público687. Posteriormente, foi sancionada 

a Lei nº 13.202/2015 (resultado da conversão da Medida Provisória nº 685/2015). 

A situação atual dos contribuintes, após a não aprovação dos dispositivos que 

tratavam da declaração obrigatória de atos e negócios que implicassem redução da carga 

tributária, é idêntica àquela anterior à edição da Medida Provisória nº 685/2015: os 

contribuintes não precisam apresentar para as autoridades tributárias declaração relatando 

suas transações com vistas à redução, supressão ou diferimento de tributos. 

Isso não significa, todavia, que a questão esteja definitivamente encerrada. É 

possível (e até provável) que o fisco tente reintroduzir a obrigatoriedade de divulgação de 

“planejamentos tributários”688, seja por lei ordinária ou até mesmo por outra medida 

provisória, cabendo destacar que a vedação constitucional à reedição de medida provisória 

rejeitada proíbe a reedição na mesma sessão legislativa689. 

Mesmo não tendo sido aprovada, a edição da Medida Provisória nº 685/2015 serviu 

um propósito muito importante: colocar o “bode” na sala. Em outras palavras, chamou a 

atenção da comunidade jurídica para uma série de questões envolvendo a divulgação 

                                                 
686 Acera da prevalência do posicionamento da Casa de origem sobre a Casa revisora no bicameralismo 
brasileiro, inclusive no que se refere às Medidas Provisórias, conferir: AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello. 
Medida Provisória: Edição e Conversão em Lei. 2. ed. São Paulo: Saraiva/EDB, 2012, p. 178-180. 
687 Tratava-se, porém, de dispositivo que não tinha relação com a divulgação de “planejamentos tributários”. 
O dispositivo vetado pela Presidente da República cuidava da impossibilidade do Ministério da Saúde 
indeferir pedido de adesão ou excluir entidade do Prosus em determinadas circunstâncias. O veto ocorreu em 
razão do dispositivo afastar do controle do Ministério da Saúde critérios de adesão e manutenção de 
entidades no referido programa (BRASIL. Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Mensagem nº 
532, de 8 de dezembro de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Msg/VEP-532.htm> Acesso em: 27 set. 2016).  
688 A esse propósito, vale frisar que, em recente seminário sobre o BEPS na FIESP, realizado em 09 nov. 
2016, integrantes da Receita Federal do Brasil teriam afirmado que um novo regime de divulgação 
obrigatória de planejamentos tributários estaria em discussão no âmbito daquele órgão. (FIESP. Seminário 
sobre o BEPS – “Base Erosion and Profit Shifting”. 09 de novembro de 2016. Disponível em: 
<http://www.fiesp.com.br/agenda/seminario-sobre-o-beps-base-erosion-and-profit-shifting-2/>. Acesso em: 
20 dez. 2016).  
689 “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso nacional. 
[...] 
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que 
tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo”. (BRASIL. Constituição Federal). 
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obrigatória de “planejamentos tributários”, especialmente em relação à sua conformidade 

com o ordenamento jurídico brasileiro e com as recomendações contidas no relatório final 

da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20.  

Em conclusão, após publicada a Medida Provisória nº 685/2015, contendo regras de 

divulgação obrigatória de planejamentos tributários, ela seguiu o trâmite constitucional. 

Após discussão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o PLV nº 22/2015 foi 

aprovado sem a exigência da obrigatoriedade de divulgação das operações que 

acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributos. 

Finalmente, importante efetuar um registro: a não aprovação dos arts. 7º a 12 da 

Medida Provisória nº 685/2015 ocorreu em razão dos problemas em relação à legislação e 

da inexistência de um consenso sobre o conteúdo de regras que seriam aceitáveis. Apesar 

de algumas críticas já terem sido analisadas no decorrer do trabalho, outras merecem, ao 

menos, um panorama geral.  

Esse panorama é dado por meio de um resumo da discussão judicial envolvendo as 

regras de divulgação obrigatória trazidas pela Medida Provisória nº 685/2015. 

 

6.2.  A discussão judicial envolvendo as regras introduzidas pela Medida 

Provisória nº 685/2015: panorama da controvérsia 

 

Tão logo publicada a Medida Provisória nº 685/2015, foram propostas algumas 

ações para questionar suas regras. Em especial, podem ser citadas: (1) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.366 perante o Supremo Tribunal Federal; e (2) um 

mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal de 

Administração Tributária em São Paulo perante a Justiça Federal de São Paulo690.  

 

 

                                                 
690 Importante destacar que o presente trabalho não tem a pretensão de analisar todas as ações judiciais que 
tiveram o propósito de impugnar dispositivos da Medida Provisória nº 685/2015, que tratava da divulgação 
obrigatória de “planejamentos tributários” pelos sujeitos passivos. Optou-se, assim, por analisar duas: uma 
em âmbito de controle concentrado, outra em âmbito de controle difuso. A escolha dessas duas ações se 
justifica pelo fato de terem sido feitas referências a elas durante a 2ª reunião da Comissão Mista destinada a 
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685/2015. (BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª 
Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685, 
de 2015. Diário do Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 133). 
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6.2.1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.366 

 

Pouco menos de um mês após a publicação da Medida Provisória nº 685/2015, em 

19/08/2015, o Partido Socialista Brasileiro propôs a ADI nº 5.366, com pedido de medida 

cautelar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12 e 

13 da Medida Provisória nº 685/2015 (referentes às regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários pelos sujeitos passivos) 691-692.  

Alguns dos principais argumentos suscitados pelo Partido Socialista Brasileiro 

foram de que uma medida provisória não poderia tratar de matéria penal, bem como que as 

regras da medida provisória violariam a segurança jurídica, a livre iniciativa, o 

contraditório e a ampla defesa, o princípio da legalidade e a vedação constitucional ao 

caráter confiscatório das multas693. 

A ADI foi distribuída para o Min. Luiz Fux, que determinou que fossem colhidas 

informações das autoridades requeridas da qual emanaram a lei ou ato normativo 

impugnados (no caso, a Presidente da República, que foi quem editou a referida medida 

provisória), abrindo-se, em seguida, vista sucessiva ao Advogado-Geral da União e ao 

Procurador-Geral da República694.  

Em resposta, a Presidente da República sustentou, entre outros argumentos, que a 

medida provisória não trataria de matéria penal, apenas criando uma obrigação de informar 

operações com o propósito de mitigar o pagamento de tributos; que a sanção pelo 

descumprimento dessa obrigação teria natureza administrativa; que os contribuintes não 

teriam direito absoluto de efetuar planejamentos tributários e que a livre iniciativa não 

poderia impedir que o fisco impusesse obrigações acessórias para combater eventuais 

desvios; além disso, argumentou que, caso o contribuinte discordasse do entendimento das 

                                                 
691 Em relação à competência para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (e de ação 
declaratória de constitucionalidade), o art. 103 da CF/88 estabelece serem competentes: I – o Presidente da 
República; II – a Mesa do Senado Federal; III – a Mesa da Câmara dos Deputados; IV – a Mesa de 
Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V – o Governador de Estado ou do 
Distrito Federal; VI – o Procurador-Geral da República; VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil; VIII – partido político com representação no Congresso Nacional; e IX – confederação sindical 
ou entidade de classe de âmbito nacional (grifo acrescido). 
692 Sobre a abrangência do art. 13 da Medida Provisória nº 685/2015, conferir nota de rodapé 496 supra. 
693 Para uma análise detalhada dos argumentos que ensejaram a propositura da ADI nº 5.366, conferir sua 
petição inicial. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico 
/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4827786>. Acesso em: 29 set. 2016.  
694 De acordo com o art. 8º da Lei nº 9.868/1999: “[d]ecorrido o prazo das informações, serão ouvidos, 
sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, 
cada qual, no prazo de quinze dias”. (BRASIL. Lei nº 9.868/1999). 
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autoridades fiscais, teria à sua disposição o processo administrativo fiscal, nele assegurado 

o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88)695.    

A Advocacia-Geral da União, por sua vez, corroborou os argumentos trazidos pela 

Presidente da República, ressaltando, entre outros argumentos, que o art. 12 da Medida 

Provisória nº 685/2015 não teria instituído sanção de natureza penal, limitando-se a fazer 

referência ao art. 44, § 1º, da Lei nº 9.530/96, cujo teor veicula sanção fiscal de natureza 

administrativa; e que a livre iniciativa não poderia servir para justificar ilegalidades 

tributárias ou servir como óbice para a administração fiscalizar eventuais planejamentos 

tributários696. 

Já a Procuradoria-Geral da República defendeu, principalmente, que os dispositivos 

questionados não versavam sobre direito penal ou processual penal, mas sim sobre 

obrigação acessória. Afirmou que o caráter aberto das expressões utilizadas não seria 

suficiente para configurar violação à segurança jurídica, notadamente porque seria inerente 

a essas expressões um certo grau de indeterminação e que não seria possível antecipar que 

o fisco tomaria medidas sem observância do contraditório e da ampla defesa. Sustentou, 

ademais, que o objetivo da declaração era permitir a fiscalização da ocorrência do fato 

gerador. Por fim, defendeu haver vedação constitucional a tributo com efeito confiscatório 

(art. 150, IV, CF/88). Por essas razões, o parecer da Procuradoria-Geral da República 

entendeu pela inconstitucionalidade parcial do dispositivo697. 

Entretanto, o Min. Rel., com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

entendeu que a ação estaria prejudicada, tendo em vista ter havido alteração substancial 

(supressão) dos dispositivos impugnados quando da sua conversão na Lei nº 13.202/2015. 

                                                 
695 Conforme Mensagem da Presidência da República nº 343, de 17 de setembro de 2015, que encaminha as 
informações nº 050/2015/NUINP/CGU/AGU-SF, aprovadas pelo Despacho nº 439/2015, de 14 de setembro 
de 2015, do Consultor-Geral da União, e pelo Despacho s/n do Advogado-Geral da União, datado de 17 de 
setembro de 2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico 
/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4827786>. Acesso em: 01 out. 2016.  
696 Conforme manifestação da Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União (SGCT/AGU), 
de 24 de setembro de 2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp 
/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4827786>. Acesso em: 04 
out. 2016. 
697 Conforme manifestação nº 204.587/2015 AsJConst/SAJ/PGR, de 02 de outubro de 2015. Outros 
argumentos levantados pela Procuradoria-Geral da República consistiam no fato de que: (1) a redução da 
sonegação seria pressuposto para um sistema tributário mais justo; e que a eficiência e a justiça dos sistemas 
tributários eram uma das grandes preocupações mundiais tendo sido incluídas entre as prioridades da Agenda 
2014 do G20; (2) a OCDE teria destacado que não seria mais possível tolerar a elisão fiscal agressiva, sendo 
necessária uma ação coletiva e coordenada dos países para combatê-la; e (3) os mecanismos previstos na 
norma brasileira iriam exatamente nessa direção, de forma legítima e proporcional. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?s
eqobjetoincidente=4827786>. Acesso em: 04 out. 2016. 
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Por essa razão, em decisão monocrática, extinguiu o processo sem julgamento (resolução) 

de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC então vigente e do art. 21, IX e § 1º, do 

Regimento Interno da Corte698-699. 

Paralelamente à ADI nº 5.366, também foram propostas ações judiciais 

questionando a legalidade e/ou constitucionalidade (controle difuso de constitucionalidade) 

dos dispositivos contidos na Medida Provisória nº 685/2015. Uma dessas medidas foi 

justamente o mandado de segurança nº 0016111-48.2015.403.6100, que tramitou perante a 

4ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo700. 

 

6.2.2. Mandado de Segurança impetrado perante a 4ª VFC/SP 

 

O mandado de segurança nº 0016111-48.2015.403.6100 foi impetrado 

preventivamente por contribuinte do ramo industrial contra ato do Delegado da Receita 

Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (“DERAT/SP”), para que não 

fosse obrigado a cumprir os arts. 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015, que tratavam 

da divulgação de planejamentos tributários pelos sujeitos passivos701. 

O contribuinte sustentava, entre outras alegações: que a fiscalização não poderia 

atuar com base em critérios indefinidos e subjetivos; que o planejamento tributário seria 

inerente à livre iniciativa, não podendo o fisco presumir a falta de propósito negocial de 

                                                 
698 De acordo com o art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “[s]ão atribuições do 
Relator: [...] IX – julgar prejudicado o pedido ou recurso que haja perdido o objeto; [...] §1º Poderá o(a) 
Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à 
jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, 
encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como [...]”.  (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Regimento Interno [atualizado até julho de 2016]. STF: Brasília, 2016, p. 23-28. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>. Acesso em: 05 out. 
2016). 
699 Conforme decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da ADI nº 5.366. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4827786>. Acesso em: 29 
set. 2016. 
700 Além de menção na 2ª reunião da comissão mista encarregada de analisar a Medida Provisória nº 
685/2015, a escolha do mandado de segurança em questão se deu, também, em razão dessa ação judicial ter 
ganhado repercussão na mídia especializada. Nesse sentido, conferir: CONJUR. Justiça arbitrária: Justiça 
Federal suspende obrigação de informar planejamento tributário ao Fisco, de 02 set. 2015. Disponível 
em: <http://www.conjur.com.br/2015-set-02/justica-suspende-dever-informar-planejamento-tributario-fisco>. 
Acesso em: 29 set. 2016. 
701 O mandado de segurança em questão foi impetrado pela empresa Maquimasa do Brasil Indústria e 
Comércio Ltda., tendo sido distribuído em 18.08.2015, isto é, um dia antes da propositura, no Supremo 
Tribunal Federal, da ADI nº 5.366 pelo Partido Socialista Brasileiro.  
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uma transação; e que a cláusula geral antielisiva somente seria aplicável às hipóteses de 

abuso de direito, não podendo atingir o planejamento tributário regular. 

Em decisão liminar, a juíza acolheu os argumentos do contribuinte, entendendo 

que: não haveria que se falar em relevância e urgência da Medida Provisória nº 685/2015, 

uma vez que esse normativo teria vindo para regulamentar o art. 116, parágrafo único, do 

CTN, vigente desde 2001; a utilização de expressões vagas e de contorno imprecisos para 

delimitar a obrigação de divulgação de planejamentos tributários (e.g. “razões 

extratributárias relevantes”, “forma não usual”) ensejaria subjetivismo e insegurança 

jurídica; o simples descumprimento da obrigação  acessória, por si só, caracterizaria 

omissão dolosa; e, por fim, a obrigação não observaria a livre iniciativa, a livre 

concorrência e a propriedade privada, na medida em que suprimia do contribuinte 

equacionar seus negócios como lhe conviesse.  

Após as informações da autoridade impetrada, os autos retornaram para sentença. 

Na sentença, a juíza reafirmou os argumentos da decisão liminar702. Não obstante, diante 

da não conversão em lei dos dispositivos da Medida Provisória nº 685/2015 que tratavam 

da divulgação obrigatória de planejamentos tributários, a sentença restringiu os efeitos da 

decisão ao período em que vigente os arts. 7º a 12 da medida provisória em referência. Ao 

final, entendeu por bem extinguir o processo com resolução de mérito, para que o 

contribuinte não fosse compelido a entregar a declaração, nem observar os demais 

dispositivos que tratavam da obrigação de divulgação de planejamentos tributários “no 

período em que vigentes tais dispositivos em sua redação original”703. 

Finalmente, interposta apelação pela autoridade impetrada e oferecidas 

contrarrazões pelo contribuinte, os autos do processo foram remetidos, recentemente, para 

o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, onde aguarda julgamento pelo colegiado acerca 

                                                 
702 Em síntese, a sentença entendeu: (1) por afastar a alegação de ilegitimidade passiva da autoridade 
impetrada sob o fundamento de o juízo não estar adstrito às divisões internas do órgão impetrado; (2) que a 
Medida Provisória nº 685/2015 que impunha a obrigação de declaração do conjunto de operações que visem 
a redução, supressão ou diferimento do tributo se prestava a facilitar a fiscalização; (3) que não haveria 
relevância e urgência da medida, cujo objetivo era regulamentar o art. 116, parágrafo único, do CTN, em 
vigor desde 2001; (4) que o subjetivismo de expressões como “razões extratributárias” e “formas não usuais” 
acarretava insegurança jurídica; e (5) que a obrigação acessória imposta pela medida provisória não 
observava a livre iniciativa, a livre concorrência, nem a propriedade privada, ao suprimir a autonomia dos 
contribuintes de equacionar seus negócios da forma que melhor lhes conviesse. 
703 Conforme sentença proferida em 19 abr. 2016 nos autos do Mandado de Segurança nº 0016111-
48.2015.403.6100, que tramitou na 4ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo. Disponível 
em: <http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/>. Acesso em: 04 out. 2016. 
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da manutenção ou não da sentença704. Independentemente do resultado, as partes poderão 

novamente impugnar a decisão levando a questão para o Superior Tribunal de Justiça ou 

mesmo para o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a matéria discutida encontra 

amparo constitucional. 

Embora a discussão judicial envolvendo a legalidade e/ou constitucionalidade da 

Medida Provisória nº 685/2015 nos autos do mandado de segurança em questão ainda não 

tenha se encerrado, a decisão final porventura proferida não terá grandes implicações. A 

uma, porque se trata de mandado de segurança individual cuja decisão abrange somente 

aquele contribuinte específico. A duas, porque, na prática, a referida declaração jamais 

chegou a ser efetivamente exigida dos contribuintes. 

A discussão judicial envolvendo os arts. 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015 

denota alguns dos problemas (e.g. insegurança em relação ao dever de declarar) e 

confusões em relação ao instituto da divulgação obrigatória de “planejamentos tributários” 

(e.g. sua caracterização como cláusula geral antielisiva, eventual violação ao contraditório 

e à ampla defesa).  

Além disso, revela que a discussão envolvendo as regras introduzidas pela referida 

medida provisória misturaram questões que transcendem as normas de divulgação 

obrigatória de “planejamentos tributários” (e.g. a legitimidade dos planejamentos 

tributários). Essas questões são, no mínimo, controvertidas, havendo argumentos 

favoráveis e desfavoráveis à sua compatibilidade com o ordenamento brasileiro.  

 Ao invés de detalhar todos os argumentos, cada um dos quais poderia ser objeto de 

uma tese em si, considerando que as regras que obrigavam a divulgação de “planejamentos 

tributários” contidas na Medida Provisória nº 685/2015 foram rechaçadas pelo Congresso 

Nacional e que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil teria aceitado algumas 

críticas, tendo acatado um modelo alternativo, parece mais conveniente efetuar uma breve 

análise de algumas das crítica e, em seguida, tratar de algumas propostas. 

 

 

                                                 
704 De acordo com informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o 
processo em referência foi enviado para o TRF-3ª Região em 29 set. .2016, encontrando-se conclusos para o 
relator desde 23 dez. 2016. Disponível em: 
<http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Processo?numeroProcesso=0016111482015403 
6100>. Acesso em: 28 dez. 2016. 
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6.3.  Análise de algumas das críticas em relação às regras introduzidas pela 

Medida Provisória nº 685/2015:  aprofundamento da controvérsia 

 

As regras brasileiras contidas nos arts. 7º a 12 da Medida Provisória nº 685/2015 

foram objeto de várias críticas por parte da doutrina, destacando-se: (1) que essas regras 

assemelhar-se-iam a uma tentativa de se regulamentar a cláusula geral antielisiva contida 

no art. 116, parágrafo único, do CTN705; (2) que essas regras violariam o contraditório e a 

ampla defesa; e (3) que a imprecisão e a subjetividade das expressões utilizadas para 

definir as situações passíveis de divulgação causariam incerteza e insegurança para os 

contribuintes.  

 

6.3.1.  Tentativa de regulamentação da norma geral antielisiva 

 

Uma das críticas efetuadas pela doutrina, que inclusive foi destacada durante as 

discussões no Congresso Nacional em relação às regras contidas nos arts. 7º a 12 da 

Medida Provisória nº 685/2015, é que essas regras assemelhar-se-iam a uma tentativa de 

regulamentação da cláusula geral antielisiva contida no art. 116, parágrafo único, do 

CTN706.  

O art. 116, parágrafo único, do CTN prevê que as autoridades fiscais podem 

desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

                                                 
705 A propósito, importante efetuar uma diferenciação entre os argumentos trazidos nesse item e aqueles 
analisados no contexto do item 4.5.1 deste trabalho. Naquele item, analisou-se em que medida a ausência de 
uma norma geral antielisiva efetiva seria ou não um empecilho à implementação da divulgação obrigatória de 
planejamentos tributários. Nesse item, por sua vez, examina-se se as regras introduzidas pela Medida 
Provisória nº 685/2015 teriam ou não o condão de regulamentar o disposto no art. 116, parágrafo único, do 
CTN. 
706 Esse parece ter sido o entendimento de Valter de Souza Lobato durante as discussões na comissão mista 
que analisou a Medida Provisória nº 685/2015: “[...] apesar de eu achar o debate muito correto, muito 
claramente que ela está preenchendo a lacuna do parágrafo único do art. 116, e lá está dito que aquela é uma 
função da lei [...]”. (BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a 
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685, de 2015. Diário do Senado Federal, 02 dez. 
2015, p. 147). No mesmo sentido o entendimento de Ricardo Lodi, para quem: “[e]mbora seja nominalmente 
inspirada no Plano Beps, nos termos em que foi desenhada, está muito mais próxima de uma tentativa de, por 
via transversa, regulamentar o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional (CTN), incluído 
pela Lei Complementar nº 116/2001, que introduziu em nosso direito a cláusula geral antielisiva, e que não 
foi regulamentada desde a rejeição pelo Congresso Nacional da Medida Provisória nº 66/2002”. (RIBEIRO, 
Ricardo Lodi. O dever de comunicar à Fazenda Pública o Planejamento Fiscal no Brasil. In: Revista 
Dialética de Direito Tributário, v. 242. São Paulo: Dialética, 2015, p. 101). 
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ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza de elementos da obrigação tributária, 

observados os procedimentos estabelecidos em lei707. 

Registre-se a esse respeito que a tentativa de se regulamentar esse dispositivo, 

estabelecendo-se os procedimentos para eventual desconsideração dos referidos atos ou 

negócios jurídicos para fins tributários, efetuada por intermédio da Medida Provisória nº 

66/2002, não foi aprovada pelo Congresso Nacional. 

Na ausência de lei que regulamente o disposto no art. 116, parágrafo único, do 

CTN, estabelecendo um procedimento detalhado para que o fisco desconsidere atos e 

negócios jurídicos praticados pelos contribuintes, alguns sustentam que o dispositivo em 

questão não seria aplicável708.  

O papel da Medida Provisória nº 685/2015 teria sido, assim, supostamente, suprir a 

ausência de lei regulamentadora prevista no art. 116, parágrafo único, do CTN709. Esse 

parece ter sido, inclusive, o entendimento adotado pela Consultoria Legislativa da Câmara 

dos Deputados na nota descritiva que analisou referido normativo710. 

Esse entendimento possivelmente decorre do fato de o disposto no art. 9º da medida 

provisória em referência prever que o sujeito passivo fosse intimado para pagamento do 

tributo acrescido dos juros, caso o fisco não reconhecesse a operação como válida, bem 

                                                 
707 Para uma análise crítica da redação do disposto no art. 116, parágrafo único, do CTN, conferir: 
ROTHMANN. Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. Raquel Alves 
(Coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao professor Alcides Jorge Costa. 
São Paulo: IASP, 2015, p. 685. 
708 Nesse sentido parece ser o entendimento de Luís Eduardo Schoueri, segundo o qual: “[n]a ocasião de sua 
edição, surgiu muita expectativa quanto à Medida Provisória 66. Entretanto, a rejeição desta pelo Congresso 
Nacional acabou por ver frustradas as expectativas de aplicação daquele dispositivo inserido no Código 
Tributário Nacional [...]”. (SCHOUERI, Luís Eduardo. O Desafio do Planejamento Tributário. In: 
SCHOUERI, Luís Eduardo (org.). Planejamento Tributário e o Propósito Negocial. São Paulo: Quartier 
Latin, 2010, p. 15-16). No mesmo sentido parece ser o entendimento do ex-Secretário da Receita Federal do 
Brasil, Everardo Maciel, para quem: “[...] o disciplinamento que se exige do parágrafo único do art. 116 do 
Código Tributário Nacional, que se pretendeu disciplinar por meio da medida provisória de agosto de 2002, 
e, infelizmente, não foi aprovada pelo Congresso Nacional [...] não existe lei ordinária, sendo a norma uma 
norma de eficácia limitada, ou seja, uma norma que precisa de uma outra para ganhar eficácia plena [...]”. 
(BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer 
sobre a Medida Provisória nº 685, de 2015. Diário do Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 128). 
709 RIBEIRO, Ricardo Lodi. O dever de comunicar à Fazenda Pública o Planejamento Fiscal no Brasil. In: 
Revista Dialética de Direito Tributário, v. 242. São Paulo: Dialética, 2015, p. 101. 
710 Conforme exposto pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados: “[o]s art. 7º a 13 da Medida 
provisória vieram suprir o papel de norma geral antielisitiva [sic] prevista no art. 116, parágrafo único, do 
CTN”. (SILVA, Jules Michelet Pereira Queiroz. Consultoria Legislativa. Medida Provisória nº 685, de 
2015: Nota Descritiva. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015, p. 5). Esse também parece ter sido o 
entendimento da juíza da 4ª Vara Federal Cível de São Paulo, nos autos do mandado de segurança nº 
0016111-48.2015.403.6100, conforme será posteriormente examinado no item 6.3.2 deste trabalho.  



 

268

assim de uma certa semelhança com dispositivo da Medida Provisória nº 66/2002, que 

tratava da multa no caso do não reconhecimento da operação pelo fisco711.  

Não obstante esse entendimento, a Medida Provisória nº 685/2015 não parece ter 

sido uma tentativa de regulamentação da norma geral antielisiva. É que ela não estabelecia 

qualquer procedimento para que as autoridades fiscais pudessem desconsiderar, para fins 

tributários, atos ou negócios jurídicos praticados pelos contribuintes.  

Importante registrar que a Medida Provisória nº 66/2002, além de estabelecer os 

atos e negócios jurídicos passíveis de desconsideração e os pressupostos para que a 

desconsideração viesse a ocorrer (art. 13 e 14), tinha por objeto, sobretudo, detalhar o 

procedimento a ser observado pela administração tributária para tanto (art. 15 a 19). 

A Medida Provisória nº 685/2015, ao contrário, não tinha essa pretensão. Seu 

intuito era obrigar os sujeitos passivos que realizassem operações que acarretassem 

redução, supressão ou diferimento de tributos – qualificáveis entre as hipóteses passíveis 

de divulgação – a declará-las às autoridades tributárias.  

Tratava-se, portanto, primordialmente, de uma obrigação de natureza acessória com 

o propósito de auxiliar a fiscalização, que não corresponderia à regulamentação da norma 

geral antielisiva712-713. O principal objetivo de tal medida era dar conhecimento ao fisco 

das operações realizadas pelos contribuintes com intuito de reduzir sua carga tributária714.  

Entretanto, forçoso reconhecer que a Medida Provisória nº 685/2015 continha 

normas que não se identificavam com regras de divulgação obrigatória de planejamentos 

tributários propriamente ditas. Possuía dispositivos que a dotavam de uma natureza 

controvertida, com características de “cooperative compliance”, daí a possível confusão715. 

Em síntese, as regras contidas na Medida Provisória nº 685/2015 não teriam tido o 

condão de regulamentar o disposto no art. 116, parágrafo único, do CTN. Não 

                                                 
711 Para uma análise comparativa dos dispositivos, conferir item 5.5.2 deste trabalho. 
712 DIAS, Karem Jureidini; VENTURA, Gustavo. Conclusões da Comissão de Direito Tributário da OAB 
– Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Ordem dos Advogados do Brasil, 26 ago. 2015, p. 01. 
No mesmo sentido, conferir também: TORRES, Heleno Taveira. O planejamento tributário abusivo é o novo 
alvo do Fisco Global. In: Consultor Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-
jul-26/heleno-torres-planejamento-tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 mar. 
2016. 
713 Acerca do enquadramento da obrigação de divulgação de “planejamentos tributários” como obrigação 
acessória (ou “dever instrumental”) no ordenamento brasileiro, conferir item 4.2 deste trabalho. 
714 Sobre os objetivos das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários, conferir item 2.4 
deste trabalho. 
715 Acerca da cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias (também denominada “cooperative 
compliance”), conferir item 2.2.4 deste trabalho. 
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estabeleceram procedimento para a desconsideração de atos ou negócios praticados pelos 

contribuintes. Tratava-se, em realidade, de uma obrigação acessória com características de 

“cooperação para o cumprimento da obrigação tributária”. 

 

6.3.2  Violação ao contraditório e à ampla defesa 

 

 Outra crítica efetuada em relação à Medida Provisória nº 685/2015 era de que seus 

dispositivos violariam o contraditório e a ampla defesa, na medida em que permitiriam que 

as autoridades tributárias desconsiderassem os atos e negócios praticados pelos 

contribuintes sem oportunidade de se manifestarem a respeito. 

Isso porque, conforme já examinado, o art. 9º da Medida Provisória nº 685/2015 

estabelecia que, na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer as 

operações declaradas, o sujeito passivo seria intimado a recolher ou a parcelar, no prazo de 

trinta dias, os tributos devidos acrescidos apenas dos juros de mora.  

O dispositivo suscitou dúvidas sobre se, uma vez que as autoridades fiscais não 

reconhecessem as operações declaradas pelos sujeitos passivos, esses poderiam ou não 

impugnar essa decisão em âmbito administrativo ou teriam que se valer do Judiciário para 

tanto, com os custos e ônus inerentes a essa esfera de discussão716. 

Embora a Medida Provisória nº 685/2015 não mencionasse nada a respeito, a decisão 

da autoridade tributária que, por ventura, não reconhecesse uma operação praticada pelo 

contribuinte deveria assegurar o contraditório e ampla defesa ao contribuinte. É que esses 

princípios são assegurados tanto em âmbito judicial quanto administrativo, nos termos do 

art. 5º, LV, da CF/88717-718.  

                                                 
716 A propósito dessa questão, importante transcrever as palavras de Ana Cláudia Utumi, para quem: “[i]n 
case of disagreement with the disclosed transaction, the tax authorities will request the taxpayer to pay the 
amount of taxes due, with no clarity on whether it will be possible to dispute the tax authorities’ 
interpretation in the Administrative Tax Courts. The concern, in this case, is that by needing to dispute 
directly in the Judicial courts, taxpayers will have to either deposit or post bank guarantees corresponding to 
the amount under dispute [...]”. (UTUMI, Ana Cláudia Akie. Brazil and BEPS Action 12. In: 
Kluwertaxlawblog. 04 ago. 2015. Disponível em: <http://kluwertaxblog.com/2015/08/04/brazil-and-beps-
action-12/>. Acesso em: 10 out. 2015).  
717 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. (BRASIL. Constituição Federal). 
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 A decisão que não reconhecesse a operação seguiria, assim, as disposições do 

Decreto nº 70.235/72 (que dispõe sobre o processo administrativo para a cobrança de 

tributos da União). Caso a autoridade responsável pela análise da operação entendesse que 

a operação era abusiva, deveria cientificar o sujeito passivo da obrigação tributária acerca 

do início do procedimento fiscal (art. 7º, I, Decreto nº 70.235/72). 

O sujeito passivo poderia, então, trazer esclarecimentos e documentos adicionais 

para justificar a validade da operação praticada (e.g. que demonstrem não ter havido 

simulação ou abuso de forma). Vale notar que a justificativa aqui não visaria 

descaracterizar a obrigatoriedade de divulgação da operação pelo sujeito passivo, mas sim 

contestar o não reconhecimento dessa operação pelas autoridades tributárias.  

Não se convencendo dos argumentos trazidos pelo sujeito passivo no sentido da 

validade, para fins tributários, da transação praticada, a autoridade fiscal formalizaria 

lançamento do crédito tributário eventualmente pago a menor em consequência da 

transação, acrescido dos juros, notificando o sujeito passivo a respeito (art. 9º do Decreto 

nº 70.235/72). 

Eventual impugnação do lançamento pelo sujeito passivo instauraria a fase litigiosa 

do procedimento administrativo fiscal719, com a consequente suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário em discussão, conforme dispõe o art. 151, III, do CTN720. Vale lembrar 

que o crédito permaneceria com a exigibilidade suspensa enquanto pendente decisão 

definitiva em âmbito administrativo.  

Finalmente, havendo impugnação do lançamento tributário pelo sujeito passivo, a 

questão seria levada para apreciação da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), em 

primeira instância. A depender do resultado desse julgamento, poderia haver recurso para o 

                                                                                                                                                    
718 Sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa, conferir: MORAES, Alexandre. Direito 
Constitucional. 30. ed. rev. e atual. até a EC nº 76/2013. São Paulo: Atlas, 2014, p. 110-113. 
719 Acerca da fase litigiosa (também denominada de “contenciosa”) do procedimento administrativo fiscal, 
conferir: MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev. e atualiz. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 474-479. 
720 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:  
I – moratória; 
II – o depósito do seu montante integral; 
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo; 
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança 
[...]”. (grifo acrescentado) (BRASIL. Código Tributário Nacional). 
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Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão responsável pelo julgamento 

em segunda e última instância administrativa em âmbito federal721.  

Em conclusão, a Medida Provisória nº 685/2015 não teria modificado em nada o 

procedimento que vem sendo adotado atualmente pelas autoridades fiscais quando da 

eventual desconsideração, para fins tributários, dos atos e negócios jurídicos praticados 

pelo contribuinte em situações abusivas, remanescendo a possibilidade de discutí-los 

administrativa ou judicialmente, com os meios e recursos inerentes a essas instâncias. 

Na hipótese do não reconhecimento da operação, seria efetuado lançamento, 

intimando-se o contribuinte a recolher o tributo acrescido dos juros de mora dentro de 

trinta dias. Eventual impugnação do contribuinte instauraria o processo administrativo 

fiscal (suspendendo a exigibilidade do crédito tributário), procedimento este que deve 

observar o contraditório e a ampla defesa.  

 

6.3.3. Incerteza e insegurança em relação às situações passíveis de 

divulgação 

 

Uma terceira crítica efetuada em relação às regras contidas na Medida Provisória nº 

685/2015 centra-se na utilização de expressões como “razões extratributárias relevantes”, 

“forma não usual” ou que contenha “cláusula que desnature os efeitos de um contrato 

típico” e “negócio jurídico indireto”, tendo essa questão sido inclusive objeto do parecer da 

comissão mista destinada a apreciar a medida provisória722.  

Sustenta-se que, por serem demasiadamente abertas e genéricas, estas expressões 

seriam inadequadas para figurar no antecedente de uma obrigação tributária acessória 

consubstanciada na declaração de planejamentos tributários/declaração de informações 

sobre operações relevantes; as hipóteses do antecedente da norma deveriam ser, 

absolutamente, determinadas e específicas723. 

                                                 
721 Órgão integrante da estrutura do Ministério da Fazenda criado pela Lei nº 11.941/09 em substituição aos 
Conselhos de Contribuintes e à Câmara Superior de Recursos Fiscais. O CARF tem competência para julgar 
recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos especiais, sobre a 
aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
722 BRASIL. Congresso Nacional. Parecer nº 90/2015. Distrito Federal, 2015, p. 9. 
723 DIAS, Karem Jureidini; VENTURA, Gustavo. Conclusões da Comissão de Direito Tributário da OAB 
– Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Ordem dos Advogados do Brasil, 26 ago. 2015, p. 06-
07. 
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A imprecisão e ambiguidade dos termos utilizados nos incisos I e II do art. 7º da 

Medida Provisória nº 685/2015 para definir as situações passíveis de divulgação 

aumentaria a insegurança do sujeito passivo em relação a tais e quais atos e negócios 

jurídicos precisariam ser divulgados às autoridades fiscais. 

Apenas para ficar em um dos termos, o contribuinte poderia acreditar existirem 

“razões extratributárias relevantes” para a prática de determinada transação (e.g. 

otimização de suas operações, melhor sinergia com empresas do mesmo grupo) e, portanto, 

entender não precisar declará-la às autoridades tributárias.  

Por outro lado, as autoridades fiscais poderiam entender inexistir razão não 

tributária que justificasse a prática de determinado ato ou negócio jurídico pelo 

contribuinte; ou, ainda que existisse uma razão extratributária para a prática do ato ou 

negócio, essa não seria suficientemente relevante724. 

A questão passa a ser muito mais complicada nas hipóteses em que existe outra 

razão (e.g. patrimonial, familiar, negocial ou empresarial), para a prática de determinado 

ato, mas o aspecto tributário é também levado em consideração pelo sujeito passivo para 

sua prática na forma como ela ocorre725. 

Os mesmos argumentos mencionados acima para a expressão “razões 

extratributárias relevantes” valem também para as demais expressões utilizadas no texto 

normativo: “forma não usual” ou que contenha “cláusula que desnature os efeitos de um 

contrato típico” e “negócio jurídico indireto”. 

Enfim, a ambiguidade das expressões utilizadas faz com que a necessidade ou não 

de se declarar determinado ato ou negócio jurídico fique sujeita a diferentes interpretações, 

conforme o interlocutor; esses termos ensejariam insegurança do sujeito passivo em 

relação ao seu dever de declarar ou não determinado ato ou negócio jurídico. 

A imprecisão das expressões utilizadas pela legislação brasileira iria de encontro às 

próprias recomendações efetuadas no âmbito do relatório final da Ação 12 do Projeto 

                                                 
724 Nesse sentido o entendimento de Ana Cláudia Utumi, segundo a qual: “[w]hat could be considered 
‘significant’ from one’s point of view may not be ‘significant’ from another person’s view”. (UTUMI, Ana 
Cláudia Akie. Brazil and BEPS Action 12. In: Kluwertaxlawblog. 04 ago. 2015. Disponível em: 
<http://kluwertaxblog.com/2015/08/04/brazil-and-beps-action-12/>. Acesso em: 10 out. 2015). 
725 Sobre a influência do aspecto tributário no comportamento dos contribuintes, conferir: SCHOUERI, Luís 
Eduardo. O Desafio do Planejamento Tributário. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Org.). Planejamento 
Tributário e o Propósito Negocial. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 18. 
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BEPS da OCDE/G20, que adverte que as regras de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários devem ser claras e fáceis de compreender726.  

A preocupação em relação à utilização de critérios vagos e subjetivos para definir 

as situações sujeitas à divulgação obrigatória e a incerteza causada pela definição ampla de 

uma transação sujeita à divulgação também foi suscitada nos comentários em relação à 

minuta do relatório da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20727. 

Porém, a situação da legislação brasileira parecia ser agravada pelo fato de o art. 12 

da Medida Provisória nº 685/2015 prever que o descumprimento da obrigação de entregar 

a declaração caracterizava omissão com intuito de sonegação ou fraude e os tributos 

eventualmente devidos seriam cobrados com multa agravada de 150%728. 

A propósito do assunto, Karem Jureidini e Gustavo Ventura destacam que um dos 

problemas das regras brasileiras era que, a partir de critérios vagos e subjetivos, 

estabelecia-se uma obrigação acessória, cujo descumprimento era sancionado com 

penalidade mais grave do que aquela para o descumprimento da obrigação principal729. 

Essa incerteza e insegurança do contribuinte em relação a se uma determinada 

transação deveria ou não ser declarada, cumulada com a elevada penalidade imposta em 

caso de não declaração, poderia acarretar uma das seguintes condutas: (1) a judicialização 

da questão; ou (2) a divulgação excessiva de informações como precaução.  

Referindo-se aos conceitos utilizados pela legislação brasileira para definir as 

situações passíveis de divulgação, o Ex-Secretário da Receita Federal do Brasil, Everardo 

Maciel, asseverou que a discussão sobre o teor de cada uma das expressões utilizadas, 

possivelmente, seria definida pelo Supremo Tribunal Federal, após muitos anos730. 

                                                 
726 OECD. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 19-20. 
727 Nesse sentido os comentários da “Association for Financial Markets in Europe” e do “British Bankers 
Association” à minuta de relatório da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20. (OECD. Comments 
received on Public Discussion Draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure rules, may 2015, p. 8-9. 
Disponível em: <www.oecd.org/tax/aggresive/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-
rules.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016). 
728 “Art. 12. O descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de alguma das situações previstas no 
art. 11 caracteriza omissão dolosa do sujeito passivo”. (BRASIL. Medida Provisória nº 685/2015). 
729 DIAS, Karem Jureidini; VENTURA, Gustavo. Conclusões da Comissão de Direito Tributário da OAB 
– Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Ordem dos Advogados do Brasil, 26 ago. 2015, p. 04. 
730 Nas palavras de Everardo Maciel: “[a] discussão de cada um desses itens que estou mencionando, 
considerando o Brasil, vai terminar no Supremo. Como nós temos controle difuso e concentrado da matéria 
constitucional, levaremos uns 30 anos para acertar isso”. (BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da 
Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685, de 2015. 
Diário do Senado Federal, 02 dez. 2015, p. 127). 
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A divulgação excessiva de informações, por cautela, seria uma outra possível 

reação dos contribuintes em virtude da incerteza. Essa reação não somente aumentaria o 

custo de conformidade dessas obrigações, como implicaria em possível dificuldade de 

processamento das informações obtidas pela administração tributária. 

Em conclusão, os termos utilizados pela medida provisória eram abertos e 

ambíguos, causando insegurança nos contribuintes em relação aos atos e negócios jurídicos 

que precisariam ser declarados. Esse problema seria agravado pelo fato de que o seu 

descumprimento era severamente apenado pela legislação brasileira.  

Essa insegurança cumulada com a elevada penalidade aplicável em caso de 

descumprimento da obrigação poderia acarretar consequências negativas não somente para 

os contribuintes como também para a administração fiscal, o que sugeriria a conveniência 

de algum tipo de alteração no regime proposto. 

Considerando os problemas apontados pela comunidade acadêmica e profissionais 

do direito tributário em relação às regras introduzidas nos arts. 7º a 12 da Medida 

Provisória nº 685/2015, foram propostas algumas alternativas ao referido regime. Algumas 

dessas alternativas serão examinadas em mais detalhes no item seguir 

 

6.4.  Reflexão sobre algumas propostas apresentadas em substituição ao 

regime introduzido pela Medida Provisória nº 685/2015: alternativas 

para eliminar as controvérsias 

 

Conforme analisado nos itens antecedentes, as regras introduzidas pelos arts. 7º a 

12 da Medida Provisória nº 685/2015 foram objeto de discussão durante seu trâmite 

legislativo no Congresso Nacional, além de ações judiciais questionando a legalidade e a 

constitucionalidade de seus dispositivos, bem assim diversas críticas por parte da doutrina 

e comunidade jurídica em geral. 

Isso fez com que fossem propostos regimes alternativos e emendas à medida 

provisória em referência. Duas propostas merecem uma atenção especial, a saber: (1) a 

supressão dos incisos I e II do art. 7º ou a facultatividade da entrega da declaração nessas 

hipóteses; e (2) a reformulação da sistemática do regime para tornar a declaração em 

questão inteiramente facultativa.   
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A análise dessas propostas parece importante na medida em que, não raras vezes, 

são feitas observações acerca do regime brasileiro de divulgação de “planejamentos 

tributários” com base em modelos alternativos e não nas regras que vigeram em nosso 

ordenamento. Essa análise também permite examinar os modelos sugeridos vis-à-vis as 

recomendações do relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20. 

 

6.4.1. Supressão dos incisos I e II do art. 7º ou facultatividade da 

entrega de declaração nessas hipóteses (PLV nº 22/2015) 

 

Uma das alternativas propostas para mitigar as discussões envolvendo as regras 

brasileiras de divulgação obrigatória de “planejamentos tributários” foi a supressão dos 

incisos I e II do art. 7º da Medida Provisória nº 685/2015, o que tornaria obrigatória a 

divulgação somente nas hipóteses mencionadas no inciso III do referido dispositivo 

(operações previamente relacionadas pelas autoridades tributárias).  

Essa alternativa teria sido proposta, inicialmente, pela Comissão de Direito 

Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em parecer datado de 

26 de agosto de 2015, em conjunto com diversas outras. Entre as conclusões do referido 

parecer constava que os incisos I e II do artigo 7º trariam hipóteses vagas e ambíguas, 

razão pela qual esses incisos deveriam ser suprimidos731.  

A Receita Federal, por sua vez, em uma tentativa de compatibilizar o ganho 

informativo decorrente da divulgação de “planejamentos tributários” com as preocupações 

manifestadas pelos contribuintes, teria proposto uma situação ligeiramente diferente: ao 

invés de pura e simplesmente suprimir os incisos I e II do art. 7º, transformá-los em 

hipóteses de divulgação facultativa. 

Nesse sentido, o Secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid, poucos dias 

depois, publicou um artigo em que se refere a esses dois incisos como “instrumentos de 

                                                 
731 De acordo com o parecer: “[o]s incisos I e II do artigo 7º da Medida Provisória nº 685/2015 tratam de 
hipóteses vagas e ambíguas, com termos que não correspondem a qualquer definição no ordenamento 
jurídico brasileiro, o que impede alcançar a segurança jurídica que a norma tem por finalidade. Os referidos 
incisos devem, portanto, ser suprimidos, permanecendo apenas a hipótese prevista no inciso III [...]”. (DIAS, 
Karem Jureidini; VENTURA, Gustavo. Conclusões da Comissão de Direito Tributário da OAB – Medida 
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Ordem dos Advogados do Brasil, 26 ago. 2015, p. 07).  



 

276

proteção”, que poderiam ser utilizados como “escudo” pelos contribuintes; esses, se 

quisessem, poderiam exercer o “direito de declarar” suas operações ao fisco732.  

O PLV nº 22/2015 teria adotado essa proposta, restringindo a obrigatoriedade da 

declaração às situações previamente relacionadas pelo fisco. Tratando-se de atos e 

negócios sem razões extratributárias relevantes, praticados sob forma não usual ou com 

cláusula que desnaturasse os efeitos contratuais típicos, a declaração seria facultativa733. 

O projeto em questão também permitia que o sujeito passivo demonstrasse a 

existência de motivos pelos quais teria praticado os atos e negócios jurídicos em que a 

declaração seria facultativa, além de determinar que a intimação do sujeito passivo acerca 

do não reconhecimento dos atos por ele praticados fosse devidamente fundamentada734. 

O PLV nº 22/2015 impunha ainda um prazo de cerca de dois anos para que as 

autoridades fiscais se manifestassem em relação à validade ou não das operações 

declaradas pelo sujeito passivo (não fazendo distinção se declaradas de maneira obrigatória 

ou facultativa), sob pena de, a partir de então, não incidirem mais juros moratórios sobre o 

valor do tributo devido735. 

Finalmente, o projeto em questão fez modificações em relação à multa aplicável, 

estabelecendo que a falta de pagamento dos tributos e encargos, após a intimação do 

                                                 
732 De acordo com o Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid: “[a] apresentação destas informações à 
Administração Tributária é cabível em três hipóteses, discriminadas no art. 7º da MP. As duas primeiras 
servem como verdadeiro instrumento de proteção aos contribuintes [...]. Quanto aos conceitos abertos das 
primeiras duas hipóteses, importante deixar claro que elas têm o papel de servir como verdadeiro escudo para 
o contribuinte, ao estabelecer uma relação de transparência e de não aplicação de sanção [...]”. (RACHID, 
Jorge Antônio Deher. Informar operações atípicas e relevantes à Administração Tributária: um direito 
do contribuinte. Gabinete da Receita Federal. 28.08.2015. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/editorial/informar-operacoes-atipicas-
e-relevantes-a-administracao-tributaria-um-direito-do-contribuinte>. Acesso em: 05 abr. 2016). 
733 A integra do PLV nº 22/2015 consta do Anexo E deste trabalho. 
734 “Art. 9º. Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer, para fins tributários, as 
operações declaradas nos termos do art. 7º, o sujeito passivo será intimado [...] 
§ 1º . A intimação do sujeito passivo será acompanhada de fundamentação que contenha: 
I – relatório circunstanciado dos atos ou negócios praticados, bem como dos fundamentos que justificaram o 
não reconhecimento previsto no caput, com exposição dos motivos [...] 
II – descrição dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos ou negócios jurídicos foram praticados 
com finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador [...]; e  
III -  manifestação sobre documentos que eventualmente tenham sido apresentados pelo sujeito passivo”. 
(BRASIL. Congresso Nacional. PLV nº 22/2015. Distrito Federal, 2015). 
735 “Art. 9º. Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer, para fins tributários, as 
operações declaradas nos termos do art. 7º, o sujeito passivo será intimado [...] 
§ 3º A intimação do sujeito passivo a que se refere o art. 9º deverá ser expedida até o dia 30 de setembro do 
segundo ano seguinte àquele em que forem declaradas operações pelo contribuinte. 
§ 4º Os juros de mora a que se refere o art. 9º deixarão de fluir a partir do termo final do prazo previsto no § 
3º do caput, caso a intimação não tenha sido expedida tempestivamente”. (BRASIL. Congresso Nacional. 
PLV nº 22/2015. Distrito Federal, 2015). 
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sujeito passivo para tanto, ensejaria o lançamento do respectivo crédito tributário, mediante 

a lavratura de auto de infração e aplicação de multa de ofício não superior a 75%, 

ressalvados alguns casos específicos.  

Essa proposta buscou afastar incertezas em relação às situações em que os sujeitos 

passivos estariam obrigados a declarar os atos e negócios jurídicos por eles praticados: os 

sujeitos passivos teriam que apresentar declaração informando tão somente os atos ou 

negócios relacionados pelas autoridades fiscais, podendo fazê-lo ou não nas outras 

hipóteses previstas na legislação. 

A declaração de atos previamente relacionados pelo fisco possui vantagens e 

desvantagens, conforme analisado oportunamente. Uma de suas vantagens é justamente a 

segurança jurídica em relação a tais e quais atos e negócios precisam ser divulgados. Sua 

principal desvantagem, entretanto, talvez seja a não atualização das autoridades tributárias 

em relação a novos planejamentos tributários praticados pelos contribuintes736. 

Além de afastar as incertezas em relação às situações passíveis de divulgação, uma 

das principais vantagens dessa proposta parece ser a de estabelecer um prazo para a 

resposta das autoridades fiscais em relação à validade dos atos que lhes fossem 

apresentados, bem como a adequação da multa aplicável em caso de não reconhecimento 

da operação pelo fisco (e não pagamento do tributo e juros no prazo de trinta dias), “a 

patamares mais condizentes com o ordenamento jurídico brasileiro”737. 

No entanto, não se sabe se propositalmente ou não, o projeto em questão não impôs 

qualquer penalidade pela não declaração nas hipóteses em que essa seria obrigatória (i.e. 

nos atos previamente relacionados pelo fisco). A penalidade prevista no art. 11 do PLV nº 

22/2015 aplicar-se-ia tão somente na hipótese de falta de pagamento dos tributos acrescido 

dos juros quando do não reconhecimento da operação pelo fisco738. 

                                                 
736 Sobre as vantagens e desvantagens da utilização de lista relacionando os atos e negócios sujeitos à 
divulgação, conferir item 5.4.3.3 deste trabalho. 
737 A esse respeito, importante destacar que a multa fixada na redação original do disposto no art. 12 da 
Medida Provisória nº 685/2015, de 150% do valor do tributo, não somente foi muito criticada pela doutrina, 
como também apontada como tendo caráter confiscatório em parecer da Procuradoria-Geral da República nos 
autos da ADI nº 5.366, conforme analisado no item 6.2.1 deste trabalho. 
738 “Art. 11. A falta de pagamento dos tributos e encargos moratórios no prazo a que se refere o caput do art. 
9º ensejará o lançamento do respectivo crédito tributário, mediante a lavratura de auto de infração, com 
aplicação de multa de ofício, a qual, ressalvada a hipótese de falsidade ou imprecisão da declaração do 
sujeito passivo, não poderá exceder o percentual estabelecido no art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996”. (BRASIL. Congresso Nacional. PLV nº 22/2015. Distrito Federal, 2015). 
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Em outras palavras, o PLV nº 22/2015 propunha que o contribuinte deveria declarar 

os atos e negócios previamente relacionados pelo fisco. Efetuada a declaração, caso o fisco 

não reconhecesse a operação, o contribuinte seria intimado a pagar o tributo devido 

acrescido de juros. Não pagando, haveria o lançamento com a cobrança de multa de ofício 

de 75% (ressalvada a hipótese de falsidade e outras). Entretanto, não efetuada a declaração, 

não havia qualquer previsão de multa para o contribuinte.   

A introdução da obrigação de declaração sem a imposição de qualquer penalidade 

para o seu descumprimento é, no mínimo, estranha. Uma das finalidades da penalidade é 

justamente dissuadir uma determinada conduta (i.e. a não entrega da declaração). Sua 

ausência transformaria a declaração, em princípio, “obrigatória”, em uma espécie de 

declaração “facultativa”, assim como as demais hipóteses do art. 7º, em sua nova redação.  

Em conclusão, a proposta contida no PLV nº 22/2015 procurou contornar algumas 

das principais críticas em relação à compatibilidade do regime introduzido pela Medida 

Provisória nº 685/2015, com o ordenamento brasileiro (e.g. incertezas quanto às hipóteses 

de divulgação, efeito confiscatório da multa, possíveis repercussões criminais da presunção 

de omissão dolosa em caso de não declaração).  

Porém, além de não estabelecer uma multa para a não declaração nas hipóteses em 

que essa seria “obrigatória”, restringiu a divulgação obrigatória aos atos e negócios 

previamente relacionados pelo fisco, deixando as demais hipóteses como facultativas. A 

facultatividade da apresentação desse tipo de declaração tem uma série de implicações, que 

serão analisadas em mais detalhes a seguir em relação à segunda proposta.  

   

6.4.2. Reformulação da sistemática do regime para tornar a declaração 

inteiramente facultativa (CCiF) 

 

Uma outra proposta de divulgação de planejamentos tributários foi efetuada pelo 

Centro de Cidadania Fiscal (“CCiF”). Essa proposta supostamente estaria em linha com a 

emenda substitutiva apresentada ao Senador Tarso Jereissati739. De acordo com a proposta, 

                                                 
739 De acordo com Eurico de Santi: “[a] oportunidade que surge no horizonte é emendarmos a proposta da 
MP 685, tornando-a mais democrática e responsiva em relação à abertura do diálogo operacional entre RFB e 
contribuintes, mediante a Declaração de Registro de Operações (DRO) e o Cadastro de Operações Rejeitadas 
pela Administração Tributária (CORAT), em linha com a proposta de emenda substitutiva criada pelo CCiF e 
apresentada ao Senador Tasso Jereissati”. (SANTI. Eurico Marcos Diniz de. Macrovisão do crédito 
tributário: DRO, CORAT e a nova norma-antielisiva da MP 685. In: JOTA, 01 ago. 2016. Disponível em: 
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a declaração, que era obrigatória (e cuja obrigatoriedade teria sido mitigada no PLV nº 

22/2015), passaria a ser totalmente facultativa740-741. 

Essa proposta contemplava ainda que a entrega da declaração que cumpra certos 

requisitos garantiria ao contribuinte o direito de pagar apenas o tributo eventualmente 

devido com o acréscimo dos juros de mora dentro do prazo de noventa dias, caso as 

autoridades fiscais viessem a rejeitar o ato ou negócio jurídico praticado pelo contribuinte, 

acrescentando que a rejeição somente poderia ocorrer por órgão colegiado.  

A ampliação do prazo de pagamento do tributo e juros na hipótese de não 

reconhecimento do ato e negócio jurídico praticado pelo contribuinte para noventa dias (ao 

invés de trinta) é, certamente, um benefício a mais para o contribuinte, que não constava da 

redação original da Medida Provisória nº 685/2015, tampouco do PLV nº 22/2015. 

Entretanto, esse não seria o único benefício adicional trazido pela referida proposta. 

A proposta previa, ainda, que a Secretaria da Receita Federal deveria constituir um 

cadastro de operações não reconhecidas pelo órgão para fins tributários. A inclusão das 

operações no cadastro seria proposta por Parecer Normativo, o qual seria submetido à 

consulta pública e manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para, ao final, 

ser decidido por auditores com experiência e conhecimento jurídico. 

A inclusão no cadastro de operações não reconhecidas parece ser mecanismo 

eficiente para a divulgação dos posicionamentos da Receita Federal em relação ao seu 

entendimento sobre a abusividade ou não de determinados comportamentos, garantindo 

maior segurança jurídica para os contribuintes. Em paralelo, para evitar abuso por parte 

dos contribuintes de má-fé, o projeto previa que a declaração de operações claramente 

identificadas no referido cadastro retirar-lhe-ia o efeito da não incidência de multas. 

A proposta permitia, também, que o contribuinte pudesse solicitar manifestação das 

autoridades fiscais tanto em relação aos atos e negócios jurídicos ainda por praticar 

(semelhante à modalidade consultiva do art. 8º da Medida Provisória nº 685/2015), como 

                                                                                                                                                    
<http://jota.info/macrovisao-credito-tributario-dro-corat-e-nova-norma-antielisiva-da-mp-685>. Acesso em: 
16 nov. 2016). 
740 “Art. 8º. É facultado ao contribuinte apresentar, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, Declaração de 
Registro de Operações (DRO) informando atos e negócios jurídicos realizados nos exercícios anteriores que 
impliquem supressão, redução ou diferimento de tributo. 
§ 1º. A entrega da DRO assegura ao contribuinte a não incidência de quaisquer multas, nos termos 
estabelecidos nesse artigo”. (Proposta do CCiF) (grifo acrescentado). 
741 A íntegra da proposta consta do Anexo F deste trabalho. 
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em relação aos atos e negócios já praticados. Em contrapartida à abertura de informações, 

não seria cobrada multa, na hipótese de o fisco rejeitar a operação.  

Essa proposta teria o mérito de tentar incentivar um ambiente mais transparente nas 

relações entre fisco e contribuinte e até, quem sabe, reduzir a litigância. É que, conforme 

anteriormente destacado, uma das causas da litigiosidade em matéria tributária seria, 

justamente, a insegurança dos contribuintes em relação ao tratamento tributário de seus 

negócios742. 

Entretanto, a proposta parece identificar-se mais com iniciativas de divulgação 

voluntária e de cooperação para o cumprimento de obrigações tributárias já examinadas, 

criando estímulos para que os contribuintes voluntariamente apresentem informações 

compreensivas e abrangentes sobre os seus negócios, em troca de maior segurança jurídica 

em relação ao posicionamento das autoridades tributárias743.  

O principal problema da proposta apresentada pelo CCiF parece ser de que ela 

confia integralmente na espontaneidade dos contribuintes apresentarem seus negócios às 

autoridades tributárias. A apresentação espontânea dessas informações depende dos 

incentivos para que os contribuintes assim o façam. E, até o momento, os incentivos 

oferecidos pela legislação não foram suficientes para estimular os contribuintes a 

apresentar seus negócios ao fisco.  

Em vista disso e com base nas recomendações da Ação 12 do Projeto BEPS da 

OCDE/G20, que trata da “obrigação” de divulgação de planejamentos tributários, parece 

conveniente pensar em uma outra alternativa. Uma alternativa que contenha algum 

elemento de compulsoriedade, de sorte que as autoridades fiscais não precisem depender 

exclusivamente da boa-vontade dos contribuintes, ainda que essa “obrigação” possa/deva 

ser complementada por instrumentos voluntários.  

Essa alternativa deveria evitar algumas das críticas em relação aos dispositivos da 

Medida Provisória nº 685/2015, que tratavam da divulgação obrigatória de “planejamentos 

tributários”. Nesse contexto, poder-se-ia pensar em algumas recomendações para eventual 

legislação futura que permitisse conjugar os benefícios desse instrumento e fosse capaz de 

minimizar alguns dos problemas apontados em relação à legislação anterior. 

 
                                                 
742 A esse respeito, conferir item 4.1.2 deste trabalho. 
743 Sobre a cooperação para o cumprimento das obrigações tributárias e os mecanismos de divulgação 
voluntária, conferir, respectivamente, itens 2.2.4 e 2.3 deste trabalho. 
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6.5. Recomendações para eventual nova legislação 

 

Na medida em que foram analisadas, em tese, as regras de divulgação obrigatória 

de planejamentos tributários e, em específico, as regras contidas na Medida Provisória nº 

685/2015, procurou-se efetuar sugestões para o aperfeiçoamento dessas regras, em 

especial, para a eventualidade de as autoridades tributárias virem a reintroduzir essa 

modalidade de regra no ordenamento jurídico brasileiro.  

Algumas dessas sugestões foram: a utilização de filtros monetários; o tratamento 

diferenciado para MEs e EPPs, a utilização de obrigações acessórias já existentes; a 

correlação entre o momento da entrega dessa modalidade de declaração e aquela do 

respectivo tributo; a utilidade da declaração para todos os tributos e não somente aqueles 

sobre a renda, os benefícios de uma modalidade consultiva cumulada com a obrigatória. 

A experiência malsucedida das regras brasileiras sugere outras medidas, podendo 

cogitar-se: (1) a redefinição das situações sujeitas à divulgação; (2) a aplicação de multa 

diferenciada para a hipótese de não entrega de declaração e para a hipótese do não 

reconhecimento da operação pelo fisco; e (3) a maior participação dos entes da sociedade 

civil quando da edição de normas desse gênero, a exemplo do que ocorre em outros países. 

  

6.5.1. Redefinição das situações sujeitas à divulgação 

 

Conforme examinado anteriormente, uma das principais críticas em relação ao 

regime de divulgação obrigatória de “planejamentos tributários” introduzido pela Medida 

Provisória nº 685/2015 tinha como fundamento a imprecisão e subjetividade de algumas 

expressões utilizadas para definir as situações passíveis de divulgação744.  

As expressões “razões extratributárias relevantes”, “forma não usual”, “cláusula 

que desnature os efeitos de um contrato típico” e “negócio jurídico indireto” contidas na 

medida provisória poderiam ser definidas por meio de instrução normativa a ser editada 

pela Receita Federal do Brasil no exercício de seu poder regulamentar745.  

                                                 
744 Sobre a imprecisão e a subjetividade das expressões utilizadas no art. 7, I, da Medida Provisória nº 
685/2015 e os problemas decorrentes da utilização dessas expressões, conferir item 6.3.3 deste trabalho. 
745 Nesse sentido o entendimento manifestado pela Receita Federal do Brasil em recente apresentação 
realizada na FIESP durante seminário sobre a erosão da base tributável. (FIESP. Seminário sobre o BEPS – 
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Embora a definição dessas expressões por ato normativo pudesse colocar fim às 

incertezas em relação às situações passíveis de divulgação, possivelmente, a delimitação 

dos contornos da obrigação por ato regulamentar daria ensejo à discussão sobre se o 

entendimento da Receita Federal do Brasil sobre essas expressões estaria ou não correto746. 

 Desta forma, o problema poderia ser melhor contornado em eventual legislação 

futura por meio de: (1) uma definição das situações passíveis de declaração, não com base 

na descrição da transação propriamente dita, mas de seus efeitos; ou, alternativamente, (2) 

uma definição precisa e objetiva das situações passíveis de divulgação. 

Um sistema de divulgação obrigatória de planejamentos tributários em que a 

situação sujeita à divulgação fosse definida, não com base na descrição da operação que se 

pretende ver divulgada, mas de seus efeitos, seria capaz de mudar o foco do regime: da 

transação, em si, para o resultado obtido pelo contribuinte com a sua prática. 

A definição das situações passíveis de divulgação com base nos efeitos das 

transações já teria sido cogitada no âmbito do relatório final da Ação 12 do Projeto BEPS 

da OCDE/G20 em relação aos planejamentos tributários internacionais747. Nada impede, 

entretanto, que essa sistemática seja, também, adotada para transações domésticas. 

Essa alternativa seria capaz de reduzir a insegurança dos contribuintes em relação 

às situações sujeitas à divulgação, ao tempo em que não estimularia a concepção de novas 

estruturas com pequenas inovações para fugir do enquadramento normativo, pois que o 

parâmetro utilizado para determinar a divulgação ou não desses arranjos são seus efeitos.   

Nesse aspecto, a própria Declaração de Informações de Operações Relevantes 

(“DIOR”) poderia servir como indicativo dos efeitos de operações que preocupam a 

administração tributária em nível federal, a saber: operações que geram ativo diferido, 

operações que impliquem na transferência de lucros para o exterior, etc748. 

                                                                                                                                                    
“Base Erosion and Profit Shifting”. 09 de novembro de 2016. Disponível em: 
<http://www.fiesp.com.br/agenda/seminario-sobre-o-beps-base-erosion-and-profit-shifting-2/>. Acesso em: 
20 dez. 2016). 
746 Na opinião de Ana Cláudia Utumi, a definição dessas expressões por meio de instrução normativa 
acarretaria, inclusive, violação ao princípio da legalidade. Nas palavras da autora: “[t]he use of expressions 
with broad meaning may permit that the tax authorities establish their understanding as the definition by 
means of regulations, in a clear threaten to the rule of law principle”. (UTUMI, Ana Cláudia Akie. Brazil and 
BEPS Action 12. In: Kluwertaxlawblog. 04 ago. 2015. Disponível em: <http://kluwertaxblog.com/2015/08 
/04/brazil-and-beps-action-12/>. Acesso em: 10 out. 2015). 
747 Sobre as recomendações para regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários internacionais, 
conferir item 2.5.2 deste trabalho. 
748 Sobre as informações que a Receita Federal do Brasil pretendia obter com a DIOR, conferir item 5.1.2 
deste trabalho.  
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 Evidentemente, tais e quais efeitos são, hoje, objeto de preocupação do fisco e 

deveriam ser contemplados em eventual legislação futura mereceriam ser estudados e 

analisados com cautela pelas autidades tributárias, podendo-se pensar, por exemplo, na 

inclusão das operações que impliquem requalificação de rendimentos. 

Alternativamente, poderia se pensar em um sistema que adotasse a definição 

precisa e objetiva das transações passíveis de declaração, a exemplo do regime mexicano. 

Nele, seriam descritas uma série de operações que precisariam ser divulgadas, que 

poderiam ir desde operações com partes relacionadas até operações em que existe a 

alteração de residência fiscal do contribuinte. 

Nesse sentido, a lei poderia dar um parâmetro objetivo e ato normativo da Receita 

Federal do Brasil detalhar as hipóteses passíveis de declaração; evidentemente, esse ato 

deve respeitar os parâmetros legais, sob pena de incidir nas mesmas críticas em relação à 

regulamentação, por instrução normativa, das hipóteses da Medida Provisória nº 685/2015. 

A descrição minuciosa das transações passíveis de divulgação, certamente, auxiliaria a 

eliminar dúvidas sobre tais e quais operações precisariam ser declaradas.  

Em síntese, na hipótese de eventual legislação futura, recomenda-se: (1) a definição 

das situações passíveis de declaração com base em seus efeitos, ao invés da descrição da 

transação propriemente dita (e.g. operações que gerem ativo diferido); ou, 

alternativamente, (2) a definição precisa e objetiva das situações passíveis de divulgação (a 

exemplo do regime mexicano). 

 

6.5.2. Aplicação de multa diferenciada para a hipótese de não 

declaração e não reconhecimento da operação 

 

Outra questão que merece uma reflexão no caso de eventual legislação futura é a 

aplicação de uma multa diferenciada para a hipótese de não declaração de uma operação 

sujeita à divulgação e para a hipótese de eventual não reconhecimento dessa operação 

pelas autoridades fiscais.  

Isso porque o não reconhecimento, pelas autoridades fiscais, de uma determinada 

operação (ou conjunto de operações) praticada pelo sujeito passivo não possui relação 
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direta com a obrigação de divulgação de “planejamentos tributários” e vice-versa. Nesse 

sentido, a penalidade imposta para cada uma das situações deve ser distinta. 

A Medida Provisória nº 685/2015 não fez uma diferenciação nesse sentido, 

determinando a cobrança do tributo devido e juros para as operações declaradas, porém 

não reconhecidas pelo fisco e penalizando o sujeito passivo, tão somente, na situação em 

que uma operação por ele não declarada não for reconhecida pelo fisco.  

A sistemática adotada pela medida provisória em referência pode ser decomposta 

da seguinte maneira: 

 

 declaração + reconhecimento da operação = Ø 

 declaração + não reconhecimento da operação = tributo + juros 

 não declaração + não reconhecimento da operação = tributo + juros + multa de 150% 

 não declaração + reconhecimento da operação = Ø 

 

Conforme se observa, a Medida Provisória nº 685/2015 condicionava a imposição 

de multa pela não declaração do conjunto de operações sujeitas à divulgação ao seu não 

reconhecimento, para fins tributários, pela autoridade fiscal. Tratando-se de operações não 

declaradas em que o fisco entendeu serem elas válidas, não haveria a imposição de multa.   

Poder-se-ia eventualmente argumentar que não haveria razão para a imposição de 

multa nessa hipótese, na medida em que a conduta do sujeito passivo que deixou de 

declarar uma operação, posteriormente reconhecida como válida para fins fiscais, não 

acarreta prejuízo aos cofres públicos, pois que nenhum tributo deixa de ser recolhido. 

Entretanto, a sistemática da Medida Provisória nº 685/2015 parece fugir da ideia 

que permeia a obrigação acessória (ou “dever instrumental”): uma prestação positiva ou 

negativa no interesse na arrecadação ou da fiscalização cujo descumprimento implica na 

imposição de penalidade, normalmente, de natureza pecuniária. 

Tratando das sanções administrativas tributárias, Aurélio Pitanga Seixas Filho 

afirma que o descumprimento de um dever instrumental, que não acarrete falta de 
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pagamento de tributo, deve ser sancionado com uma multa pecuniária em valor 

predeterminado, por lhe faltar qualquer referência com o valor de um tributo749. 

Nesse sentido, parece conveniente que houvesse uma penalidade pecuniária 

específica para a hipótese de o sujeito passivo deixar de declarar eventuais operações 

sujeitas à declaração, independentemente dessas operações virem a ser aceitas ou não pelas 

autoridades fiscais em momento posterior. 

Essa multa pode (e deve) ter valor distinto a depender de se tratar de pessoa física 

ou jurídica, bem como de uma ME ou EPP, caso, eventualmente, opte-se por impor a 

obrigação de divulgação de “planejamentos tributários” também a essas pessoas; ressalte-

se que, dada a sua natureza, essas pessoas poderiam estar dispensadas dessa obrigação. 

Em paralelo, parace razoável pensar na majoração da multa eventualmente 

aplicável para os casos de desconsideração de “planejamento tributário” considerado 

abusivo, caso o contribuinte tivesse a obrigação de declará-lo às autoridades fiscais em 

virtude das regras de divulgação obrigatória, mas não o tenha feito.  

Essa multa, por sua vez, poderia, eventualmente, ser fixada em consonância com o 

valor do tributo que deixou de ser recolhido em razão dos atos e negócios praticados pelo 

contribuinte, em percentual superior aos 75% previsto no art. 44, I, da Lei nº 9.430/96, 

porém inferior aos 150%, aplicável em consonância com a Medida Provisória nº 685/2015. 

Entretanto, imprescindível que seja estudado um percentual que não gere 

controvérsias em relação à sua constitucionalidade por violação ao princípio que veda o 

caráter confiscatório dos tributos (e multas), mas que, por outro lado, seja compatível com 

as demais multas impostas no ordenamento, de maneira a desestimular a não divulgação. 

Em síntese, a Medida Provisória nº 685/2015 condicionava a imposição de multa 

pela não declaração do conjunto de operações sujeitas à divulgação ao seu não 

reconhecimento, para fins tributários, pela autoridade fiscal. Tratando-se de operações não 

declaradas em que o fisco entendesse serem elas válidas, não haveria a imposição de multa 

Na hipótese de eventual legislação futura, recomenda-se seja avaliada a 

possibilidade de se impor multas diferentes para a hipótese de não declaração de uma 

operação sujeita à divulgação (e.g. multa em patamar fixo) e para eventual não 

reconhecimento dessa operação para fins fiscais (e.g. multa de ofício majorada).  

                                                 
749 SEIXAS FILHO. Aurélio Pitanga. Sanções Administrativas Tributárias. In: MACHADO, Hugo de Brito 
(Coord.). Sanções Administrativas Tributárias. São Paulo/Fortaleza: Dialética/ICET. 2004, p. 50. 
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6.5.3. Maior participação dos entes da sociedade civil 

 

O Plano de Ação do Projeto BEPS da OCDE/G20 e a experiência estrangeira 

deixaram uma lição muito importante não somente em relação às regras de divulgação 

obrigatória de “planejamentos tributários”, como também em relação às normas tributárias 

em geral: a importância de uma maior transparência e interação com os vários entes da 

sociedade civil na formulação de suas recomendações e/ou normas. 

O Projeto BEPS da OCDE/G20 procurou, a todo momento, o diálogo com a 

comunidade jurídica: todas as propostas foram objeto de uma primeira minuta para 

discussão, com a possibilidade de integrantes da sociedade civil e demais interessados 

efetuarem comentários e, em alguns casos, participarem de audiência pública para trazer 

suas ponderações em relação a cada uma das minutas apresentadas750. 

Em especial, no que tange à Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20, várias 

entidades manifestaram entendimento no sentido de que as autoridades tributárias dos 

respectivos países fossem instigadas a consultar os entes da sociedade civil antes de 

eventual introdução de regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários751. 

Notadamente, no que diz respeito às situações sujeitas à divulgação752.  

A prática de submissão de propostas legislativas e/ou normativas à consulta pública 

já é bastante difundida em outros países. Conforme analisado, várias das propostas de 

aprimoramento da legislação que trata da divulgação de esquemas de elisão fiscal no Reino 

                                                 
750 Acerca do processo de elaboração das várias ações do Projeto BEPS da OCDE/G20, conferir item 1.5.2 
deste trabalho. 
751 Nesse sentido os comentários da “AFME/BBA – British Banker’s Association”: “[…] we recommend that 
the OECD encourages local tax authorities to consult with local businesses and representative bodies in order 
to encourage the development of targeted and effective rules”. (OECD. Comments received on Public 
Discussion draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules (4.mai.2015), p. 4. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf>. 
Acesso em: 28 jun. 2016). Nessa mesma linha, vale transcrever os comentários do “Chartered Institute of 
Taxation”: [c]ountries should be encouraged to engage in consultation with taxpayers and tax advisers prior 
to introducing any mandatory disclosure rules [...]. Such consultation is important to ensure that final 
legislation is appropriate for the jurisdiction and for promoters and taxpayers to be in a position to comply 
with the rules from the outset”. (OECD. Comments received on Public Discussion draft – BEPS Action 
12: Mandatory Disclosure Rules (4.mai.2015), p. 74. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf>. 
Acesso em: 28 jun. 2016). 
752 A esse propósito, importante destacar os comentários do “Banking and Financing Working Group on 
BEPS”: “[a]s noted above regarding MDRs generally, specific hallmarks should be the subject of 
consultation between government and the financial services industry prior to implementation […]”. (OECD. 
Comments received on Public Discussion draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules 
(4.mai.2015), p. 10. Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-
mandatory-disclosure-rules.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2016). 
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Unido foram sujeitas à consulta pública753. O mesmo ocorreu em relação à proposta de 

introdução dessas regras na Austrália754.  

Poder-se-ia argumentar no sentido de que a participação dos membros da sociedade 

civil no processo legislativo ocorreria por intermédio dos representantes eleitos pelo povo 

para integrar o Parlamento: os Deputados e Senadores. E que, portanto, a participação e a 

interação com os entes da sociedade civil deveriam ocorrer durante as discussões dos 

projetos de lei no âmbito do Congresso Nacional. 

Não obstante, é notório e sabido que o Poder Executivo utiliza, cada vez mais, o 

instituto da medida provisória para “legislar”. A utilização excessiva desse instrumento 

normativo poderia indicar uma certa banalização do instituto. Sem adentrar na discussão 

sobre a legitimidade dessa conduta e as razões para que isso ocorra, fato é que a medida 

provisória pode vir a restringir as discussões sobre a matéria. 

É que a disciplina constitucional da medida provisória limita o seu prazo de 

eficácia a 60 dias, contados da data de sua publicação, prorrogáveis por igual período. Por 

essa razão, as discussões no âmbito da comissão mista e das respectivas casas legislativas 

possuem limitação temporal bastante exígua755, o que, muitas vezes, não permite o 

amuderecimento da matéria objeto da medida provisória. 

Nesse contexto, ainda que a matéria tributária possa ser objeto de medida 

provisória, sempre que possível, parece mais adequado a apresentação de um projeto de lei 

para tratar do assunto. Um projeto de lei que seja amplamente debatido durante o seu 

                                                 
753 Exemplo de consulta pública sobre o aperfeiçoamento da legislação que trata da divulgação de esquemas 
elisivos no Reino Unido foi o relatório: Strenghening the Tax Avoidance Disclosure Regimes: consultation 
document. Sobre esse documento, conferir: REINO UNIDO. HMRC. Strenghening the Tax Avoidance 
Disclosure Regimes: consultation document. 31st July 2014. Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/339105/DOTAS-VADR_ 
consultation _2014.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
754 Sobre a proposta australiana de introdução de regras de divulgação obrigatória de planejamentos 
tributários recentemente submetida à consulta, conferir: AUSTRÁLIA. Treasury. OECD Proposals for 
Mandatory Disclosure of Tax Information: Discussion Paper May 2016. Disponível em: 
<http://www.treasury.gov.au/ConsultationsandReviews/Consultations/2016/OECD-Proposals-for-Mandatory 
-Disclosure-of-Tax-Information>. Acesso em: 15 mar. 2016. 
755 A comissão mista teria o prazo improrrogável de quatorze dias contados da publicação da medida 
provisória para emitir parecer; a Câmara dos Deputados teria até o vigésimo oitva dia para se pronunciar; o 
Senado, por sua vez, até o quadragésimo segundo dia para fazê-lo; havendo modificação no texto da medida 
provisória no Senado, a matéria voltaria para a Câmara dos Deputados, que teria mais três dias para apreciá-
la, totalizando quarenta e cinco dias. A partir do quadragésimo quinto dia, a matéria entra em regime de 
urgência, trancando a pauta das deliberações legislativas. Sobre o processo legislativo da medida provisória e 
os prazos em cada uma das casas legislativas, conferir: AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello. Medida 
Provisória: Edição e Conversão em Lei. 2. ed. São Paulo: Saraiva/EDB, 2012, p. 179-180. 
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trâmite legislativo, de maneira a permitir o seu aperfeiçoamento por meio do diálogo com 

os diferentes representantes da sociedade civil. 

Ademais, se e quando implementadas novas regras de divulgação obrigatória de 

“planejamentos tributários” no ordenamento brasileiro, parece recomendável que as 

autoridades tributárias brasileiras publiquem orientações detalhadas em relação à sua 

aplicação. Essas orientações devem conter exemplos de transações que devem ser 

divulgadas para cada uma das situações elencadas na legislação756.  

A prática de divulgação de orientações quanto à aplicação das regras de divulgação 

obrigatória de “planejamentos tributários” já vem sendo utilizada por outros países (e.g. 

Reino Unido e México)757 e são muito bem vistas pela comunidade jurídica como um todo, 

na medida em que auxiliam os contribuintes e promotores de planejamento tributário na 

decisão sobre se uma transação deve ou não ser informada às autoridades fiscais. 

A própria Receita Federal do Brasil, que não havia histórico de participação da 

sociedade em seus normativos, parece ter se dado conta de sua importância. Tanto que, nos 

últimos anos, submeteu alguns assuntos à consulta pública antes de publicar instruções 

normativas regulamentando-os (e.g. Programa de Operador Econômico Autorizado – 2015; 

Procedimento Amigável -2016; e Declaração País a País – 2016)758. 

É verdade que não é possível saber se as observações dos interessados estão, 

efetivamente, sendo levadas em consideração pelas autoridades tributárias; e, em caso 

afirmativo, em que medida isso está ocorrendo. Entretanto, a mera divulgação do que se 

pretende fazer já é um grande avanço, representando um passo importante para a melhoria 

da relação entre fisco e contribuintes.  

                                                 
756 Nesse sentido os comentários conjuntos efetuados pela “Confédération Fiscale Européenne” e pela “Asia 
Oceania Tax Consultant’s Association”: “[t]ax authorities should also ensure that they provide meaningful 
examples of the types of transactions that are disclosable under each hallmark. This can be supported also 
providing clarity on what is NOT required to be reported […]”. (OECD. Comments received on Public 
Discussion draft – BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules (4.mai.2015), p. 94. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/tax/aggressive/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf>. 
Acesso em: 28 jun. 2016). 
757 Em relação às orientações publicadas pelas autoridades tributárias britânicas, conferir: REINO UNIDO. 
HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). HM Revenue and Customs. 
Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457981 
/DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016; em relação às diretrizes das autoridades 
mexicanas, conferir: MÉXICO. Servicio de Admiistración Tributária. Pergunta frecuentes: forma oficial 
76. Disponível em: <www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/formato_76.aspx>. Acesso em: 31 out. 
2016. 
758 As matérias submetidas à consulta pública realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil podem 
ser visualizadas em: <https://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-públicas-e-editoriais/consulta-
publica>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
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Além de dar conhecimento prévio aos interessados sobre os termos em que 

pretende normatizar determinado instituo, evitando surpresas, abre-se um espaço de 

diálogo, que permite a identificação de aspectos para os quais as autoridades podem, 

eventualmente, não ter se atentado. Ainda que, por envolver interesses contrapostos, por 

vezes, não seja possível contemplar todas as sugestões efetuadas. 

A propósito, não se pode deixar de reconhecer um certo progresso em relação ao 

diálogo entre fisco e contribuinte: além da consulta pública, observa-se a participação do 

fisco em discussões e debates com membros da sociedade. Prova disso é que, nos dois 

eventos realizados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (“FIESP”) para 

tratar do Projeto BEPS, havia representantes da Receita Federal do Brasil759. 

 Em conclusão, o Projeto BEPS da OCDE/G20 deixa, também, um outro grande 

legado760: a importância de uma maior interação das autoridades fiscais com os membros 

da sociedade, inclusive, para o aprimoramento das regras de divulgação obrigatória de 

“planejamentos tributários”. Essa participação pode ocorrer no trâmite de eventual projeto 

de lei no Congresso Nacional, bem assim na regulamentação de seus dispositivos. 

 

6.6. Síntese conclusiva do capítulo 

 

1) As discussões ocorridas durante o trâmite legislativo da Medida Provisória nº 

685/2015 prenuciaram a controvérsia e a frustração das regras brasileiras de divulgação 

obrigatória de “planejamentos tributários”: na comissão mista encarregada de apreciar a 

medida provisória, essas regras foram profundamente modificadas. Enfim, após discussão 

na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o projeto de lei de conversão da medida 

provisória foi aprovado sem a exigência da obrigatoriedade de divulgação das operações 

que acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributos. 

                                                 
759 O primeiro seminário foi sobre a declaração de planejamentos tributários propriamente dita. (FIESP. A 
Declaração de Planejamento Tributário instituída pela MP 685/2015. 18 de setembro de 2015. 
Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/a-declaracao-de-planejamento-
tributario-instituida-pela-mp-6852015/>. Acesso em: 20 out. 2015). O segundo seminário, por sua vez, foi 
sobre a erosão da base tributável. (FIESP. Seminário sobre o BEPS – “Base Erosion and Profit Shifting”. 
09 de novembro de 2016. Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/agenda/seminario-sobre-o-beps-base-
erosion-and-profit-shifting-2/>. Acesso em: 20 dez. 2016). 
760 Evidentemente, além da necessidade de cooperação dos países para combater os planejamentos tributários 
“agressivos” que causam a erosão da base tributável e transferência de lucros, principal objetivo do projeto. 
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2) Tão logo publicada a Medida Provisória nº 685/2015, foram propostas ações 

judiciais contestando a constitucionalidade e/ou legalidade das regras de divulgação 

obrigatória nela contidas, com destaque para uma ADI perante o Supremo Tribunal Federal 

e um mandado de segurança perante a Justiça Federal de São Paulo. As discussões judicias 

envolvendo essas regras deram um panorama geral da controvérsia envolvendo as regras 

brasileiras de divulgação obrigatória de “planejamentos tributários”, mas não foram 

capazes de solucionar defitivamente as questões mais polêmicas. 

3) As regras introduzidas pela Medida Provisória nº 685/2015 foram objeto de 

diversas críticas. Apenas para mencionar algumas: (1) foram uma tentativa de 

regulamentar o disposto no art. 116, parágrafo único, do CTN: na verdade, tratava-se de 

uma obrigação acessória que não tinha essa pretensão; (2) violavam o contraditório e a 

ampla defesa: em realidade, o contraditório e ampla defesa ficavam diferidos; e (3) 

causavam incerteza e insegurança aos contribuintes por conta da utilização de termos 

abertos e ambíguos para definir as situações passíveis de divulgação. 

4) Algumas das alternativas propostas em substituição ao regime de divulgação 

obrigatória de “planejamentos tributários” introduzido pela Medida Provisória nº 685/2015 

foram: (1) a supressão dos incisos I e II de seu art. 7º ou facultatividade da entrega de 

declaração nessas hipóteses (PLV nº 22/2015); e (2) a reformulação da sistemática do 

regime para tornar a declaração inteiramente facultativa (CCiF). 

5) O PLV nº 22/2015 propôs mudanças ao regime da Medida Provisória nº 

685/2015, entre as quais, a restrição da obrigatoriedade de declaração para as situações 

previamente relacionadas pelo fisco, a imposição de prazo para que as autoridades fiscais 

se manifestassem sobre o reconhecimento das operações declaradas pelos sujeitos passivos 

e a redução da multa imposta em caso de não reconhecimento das operações declaradas. 

Esse projeto, entretanto, além de restringir as hipóteses em que a declaração era 

obrigatória, não estabeleceu multa para as hipóteses de não declaração. 

6) A alternativa sugerida pelo CCiF propôs uma reformulação do regime: a 

declaração, que era obrigatória, passaria a ser totalmente facultativa. Em caso de rejeição 

da operação voluntariamente declarada pelos contribuintes às autoridades fiscais, seria 

permitido que o contribuinte quitasse o tributo devido acrescido apenas de juros. Haveria, 

ainda, a formação de um cadastro de operações não reconhedidas pelo fisco. O mérito da 

proposta consistia no incentivo à transparência das relações entre fisco e contribuintes. 

Entretanto, a proposta confiava na espontaneidade da conduta dos contribuintes. 
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7) A experiência malsudedida das regras brasileiras de divulgação obrigatória de 

“planejamentos tributários” introduzidas pela Medida Provisória nº 685/2015 sugere a 

necessidade de um modelo diferente, podendo cogitar-se: (1) a redefinição das situações 

sujeitas à divulgação; (2) a aplicação de multa diferenciada para a hipótese de não entrega 

da declaração e para a hipótese do não reconhecimento da operação pelo fisco; e (3) a  

maior participação dos entes da sociedade civil quando da edição de normas do gênero. 

8) Uma das principais críticas em relação ao regime de divulgação obrigatória de 

planejamentos tributários introduzido pela Medida Provisória nº 685/2015 tinha como 

fundamento a imprecisão e subjetividade de algumas expressões utilizadas para definir as 

situações passíveis de divulgação. Esse problema pode ser contornado: (1) pela definição 

das situações passíveis de declaração com base em seus efeitos, ao invés da descrição da 

transação em si (e.g. operações que gerem ativo diferido); ou, alternativamente, (2) pela 

definição precisa e objetiva das situações passíveis de divulgação (e.g. regime mexicano). 

9) A sistemática adotada pela Medida Provisória nº 685/2015 condicionava a 

imposição de multa pela não declaração de uma operação sujeita à divulgação ao seu não 

reconhecimento pelo fisco; não impunha penalidade para a hipótese de uma operação não 

declarada ser reconhecida como válida pelo fisco. Na hipótese de eventual legislação 

futura, parece conveniente a imposição de multas diferentes para a hipótese de não 

declaração de uma operação sujeita à divulgação (e.g. multa em patamar fixo) e para 

eventual não reconhecimento dessa operação pelo fisco (e.g. multa de ofício majorada).  

10) O Projeto BEPS da OCDE/G20 deixa outro grande legado além da necessidade 

de cooperação dos países para combater os planejamentos tributários “agressivos”: 

destacou a importância de uma maior interação das autoridades fiscais com os membros da 

sociedade, inclusive, para o aprimoramento das regras de divulgação obrigatória de 

“planejamentos tributários”. Essa participação pode ocorrer no trâmite de eventual projeto 

de lei no Congresso Nacional, bem assim na regulamentação de seus dispositivos por meio 

de consultas públicas, a exemplo do que vem sendo feito atualmente pela Receita Federal 

do Brasil em algumas matérias específicas. 

11) Finalmente, as discussões durante o trâmite legislativo da Medida Provisória nº 

685/2015, a propositura de ações judiciais para questionar a legalidade e/ou 

constitucionalidade de seus dispositivos, bem assim as várias críticas efetuadas pela 

doutrina evidenciam que, na hipótese de eventual nova legislação sobre o assunto, o 

regime anteriormente adotado deve ser modificado. Senão pelos vários argumentos 
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jurídicos suscitados, ao menos para que essa legislação seja aprovada com maior facilidade 

(ou melhor, sem tantas dificuldades), de maneira a que o instrumento possa, em breve, ser 

utilizado no combate aos planejamentos tributários “agressivos”. 
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CONCLUSÃO 

 

A obrigação de divulgação de planejamentos tributários “agressivos” é um 

importante instrumento para combater arranjos e estruturas que exploram vulnerabilidades 

na legislação ensejando a minimização da carga tributária dos contribuintes. Tal obrigação 

decorre da crescente preocupação das autoridades fiscais com esses arranjos e da sua 

insatisfação com os instrumentos então existentes para combatê-los. A obrigação já existe 

em alguns países há anos e foi destacada por iniciativas anteriores no âmbito da OCDE. 

Essa obrigação foi objeto de uma ação específica no Projeto BEPS da OCDE/G20, 

cujo propósito era combater a erosão da base tributável e transferência de lucros para 

outras jurisdições: a Ação 12. Em realidade, essa ação visava combater a “erosão da base 

tributável”, mas não necessariamente a “transferência de lucros”. O relatório final dessa 

ação trouxe recomendações (“melhores práticas”), que podem ser adotadas pelos países 

que o desejarem por meio de simples alteração legislativa. 

A experiência estrangeira é bastante rica em modelos de regras de divulgação 

obrigatória de “planejamentos tributários”, não havendo um modelo único. Porém, é 

possível observar um certo padrão: normalmente, essa obrigação é imposta aos promotores 

de planejamento tributário (e.g. empresas de consultoria, escritórios de advocacia, bancos 

de investimento). Apesar de válida, a experiência estrangeira deve ser vista com cautela: as 

regras devem ser adaptadas de forma a respeitar as peculiariadades de cada país. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação de divulgação de “planejamentos 

tributários” caracteriza-se como sendo uma obrigação acessória (“dever instrumental”), 

que serve para auxiliar na arrecadação ou na fiscalização de tributos. Essa obrigação possui 

alguns limites, entre os quais, o de manter um custo de conformidade aceitável; a utilização 

do sistema de escrituração digital pode auxiliar na observância desse limite. De outra parte, 

nenhum dos desafios suscitados para a implementação dessas regras parece intransponível. 

 A Medida Provisória nº 685/2015 foi a primeira tentativa brasileira de instituir uma 

obrigação desse tipo. Apesar de inspiradas no Projeto BEPS da OCDE/G20, suas regras 

possuíam algumas particularidades: a responsabilidade por apresentar a declaração recaía, 

exclusivamente, sobre o sujeito passivo; a declaração era efetuada somente após a 

implementação da operação; havia previsão de que, se o fisco não reconhecesse a operação 

para fins fiscais, o sujeito passivo poderia pagar o tributo acrescido apenas de juros.  
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Algumas dessas peculiaridades afastavam o regime brasileiro do modelo sugerido 

na Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20, mas não lhe retiravam a aptidão para os seus 

objetivos principais: de obter informações específicas sobre os arranjos de “planejamento 

tributário”, permitindo que a administração possa contê-los a tempo; e de dissuadir a 

promoção e a utilização desses arranjos pelos contribuintes, ainda que este propósito esteja, 

de certa forma, mitigado, em razão da forma como estruturado o regime brasileiro. 

O regime brasileiro da Medida Provisória nº 685/2015 foi objeto de confusões e 

muitas controvérsias, o que acabou por ensejar propostas alternativas. Algumas dessas 

propostas possuem o mérito de incentivar a transparência na relação fisco-contribuinte. 

Entretanto, confiam, integral ou primordialmente, na espontaneidade da conduta dos 

contribuintes, o que tem se demonstrado insuficiente em outros países e vai frontalmente 

de encontro à Ação 12 do Projeto BEPS, que preconiza uma declaração “obrigatória”. 

 A experiência malsudedida da Medida Provisória nº 685/2015 sugere que, caso o 

país decida reintroduzir regras dessa natureza, opte por um modelo diferente, que melhor 

defina as situações passíveis de divulgação, bem como contemple multas compatíveis com 

a natureza dessa obrigação. Em síntese, um regime que seja conforme o ordenamento 

jurídico brasileiro. A maior interação das autoridades fiscais com os membros da 

sociedade, certamente, auxiliará na elaboração ou regulamentação dessas regras.  

 Enfim, a compreensão da obrigação de divulgação de planejamentos tributários 

“agressivos” e das nuances existentes entre o regime da Medida Provisória nº 685/2015 e 

as recomendações no âmbito da Ação 12 do Projeto BEPS da OCDE/G20 contribui para o 

aprimoramento do instituto no caso de nova legislação. A propósito de uma legislação 

futura, importante um registro: mais vale começar por um regime simples e objetivo, que 

respeite o direito dos contribuintes. Com o tempo, ele pode e deve ser aperfeçoado.  

 

 

 

 

 

 



 

295

BIBLIOGRAFIA 

ALESSI, Renato; STAMMATI, Gaetano. Instituzioni di Diritto Tributario. Torino: 

Unione Tipografica – Editrice Torinese, [s.ano]. 

ALTSHULER, Rosanne. Inter-Nation Competitiveness: A Discussion Paper on Base 

Erosion and Profit Shifting. In: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD. 

June-July 2014, p. 361-363. 

AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello. Medida Provisória: Edição e Conversão em Lei. 

2. ed. São Paulo: Saraiva/EDB, 2012. 

ANDRADE, Leonardo Aguirra. Estruturação elusiva de atos e negócios jurídicos no 

direito tributário brasileiro: limites ao planejamento tributário. Versão parcial da 

dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-11022015-

134547/pt-br.php>. Acesso em: 16 set. 2016. 

ARNOLD, Brian J. & MCINTYRE, Michael J. International Tax Primer. Boston: 

Kluwer Student Edition, 1995. 

_____. Tax Treaty News – The United Nations: Recent Tax Developments. In: Bulletin 

for International Taxation. Amsterdam: IBFD, December 2013, p. 630-634. 

_____. Report on the Tenth Session of the United Nations Committee of Experts on 

International Cooperation. In: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD. 

March 2015, p. 131-138. 

AULT, Hugh J. Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax 

Principles. In: Tax Notes International. June 17, 2013, p. 1195-1201. 

_____; SCHÖN, Wolfgang; SHAY, Stephen E. Base erosion and Profit Shifting: A 

Roadmap for Reform. In: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD. June-

July 2014, p. 275-279. 

AUSTRÁLIA. Treasury. OECD Proposals for Mandatory Disclosure of Tax 

Information: Discussion Paper May 2016. Disponível em: 

<http://www.treasury.gov.au/ConsultationsandReviews/Consultations/2016/OECD-

Proposals-for-Mandatory-Disclosure-of-Tax-Information>. Acesso em: 31 out. 2016. 

ÁVILA, Humberto.  Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. 



 

296

AVI-YONAH, Reuven S.; PICHHADZE, Almir. GAARs and the Nexus between Statutory 

Interpretation and Legislative Drafting: Lessons for the U.S from Canada. In: Accounting 

Economics and Law – A Convivium, 2016, v. 6.  Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2666716>. Acesso em: 16 out. 2016. 

_____; SARTORI, Nicola; MARIAN, Omri. Global perspectives on income tax law. 

New York: Oxford University Press, 2011. 

BAKER, Philip. Is There a Cure for BEPS? In: British Tax Review, number 5, 2013, p. 

605-606. 

______. The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes. In: Intertax, 

v. 43, issue 1, 2015, p. 85-90. 

_____. Foreword. In: PANAYI, Cristiana HJI. Advanced Issues in International and 

European Tax Law. Oxford: Hart Publishing, 2015. 

BANKMAN, Joseph; SHAVIRO, Daniel N.; STARK, Kirk J. Federal Income Taxation. 

16. ed. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2012. 

BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Limites Normativos. São Paulo: 

Noeses, 2016. 

BATISTA, Michel Siqueira. Comentários apresentados ao relatório público para discussão 

(discussion draft) sobre a Ação 12. In: GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo 

(Coord.). A tributação internacional na era pós-BEPS. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

2016. 

BIANCO, João Francisco. Planejamento tributário: estudo de casos e exame crítico da 

jurisprudência. In: YAMASHITA, Douglas (Coord.). Planejamento tributário à luz da 

jurisprudência. São Paulo: Lex, 2007, p. 181-203. 

BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno. A divulgação de negócios com reflexos 

tributários benéficos aos contribuintes. In: Revista Brasileira de Direito Tributário. São 

Paulo: LexMagister, v. 51, jul-ago/2015, p. 05-25. 

BLANK, Joshua D. Overcoming Overdisclosure: Toward Tax Shelter Detection. In: 

UCLA Law Review, v. 56, p. 1629-1690. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006. 

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 



 

297

BOUVIER, Michel. Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt. 11. 

éd. Paris: L.G.D.J., 2012. 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Carga Tributária no Brasil – 2015 (Análise por 

Tributo e Bases de Incidência). Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros – CETAD, 

2016. Disponível em: ˂http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-

tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf>. 

Acesso em:  16 nov. 2016. 

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Quantidade de Empresas por Regime de 

Tributação e Divisão CNAE – AC 2014). Disponível em: 

<idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-

estatisticas/estudos-diversos/qtde-empresas-por-regime-e-cnae-2014.xlsx>. Acesso em: 24 

out. 2016. 

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Simples Nacional. Perguntas e Respostas. 

Disponível em: <http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Perguntas/ 

Perguntas.aspx>. Acesso em: 26 jul. 2016. 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2016: ano-base 

2015/Conselho Nacional de Justiça. Brasília: CNJ, 2016, p. 68. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915 

488.pdf >. Acesso em: 20 nov. 2016. 

BRASIL. Congresso Nacional. Parecer nº 90/2015. Distrito Federal, 2015. 

BRASIL. Congresso Nacional. PLV nº 22/2015. Distrito Federal, 2015. 

BRASIL. Senado Federal. Ata da 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar 

e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 685, de 2015. Diário do Senado Federal, 

02 dez. 2015. 

BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nota/PGFN/COF nº 799/2013. 

Disponível em: <dados.pgfn.fazenda.gov.br/storage/f/2013-08-16T013738/7992013_58c4 

_arquivo.doc>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

BRASIL. Banco Central do Brasil. Nota à Imprensa - 204ª. Reunião. Disponível em: 

<http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/COPOMCOMUNICADOS/16054>. Acesso em: 14 jan. 

2017. 



 

298

BRASIL. Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Mensagem nº 532, de 8 de 

dezembro de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Msg/VEP-532.htm>. Acesso em: 27 set. 2016. 

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração 

Contábil Fiscal, aprovado pelo ADE Cofis nº 60/2015. Disponível em: 

<http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1650>. Acesso em: 14 nov. 2016. 

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Coletiva de Imprensa sobre a Medida Provisória nº 

685/2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bk0rqJow2m0>. Acesso 

em: 05 out. 2016. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 138.284/CE. Pleno, Min. Rel. Carlos Velloso, 

DJ 28.08.1992. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp? 

docTP=AC&docID=208091>. Acesso em: 25 nov. 2016. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 254.818/PR. Pleno, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2002. Disponível em:  <http://www.stf.jus.br/portal/ 

processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1774238>. Acesso em: 28 dez. 2016. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno [atualizado até julho de 2016]. 

STF: Brasília, 2016. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo 

/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>. Acesso em: 05 out. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 284.189/SP. Primeira Seção, 

Rel. Min. Franciulli Netto. j. em: 16 jun. 2002. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/ 

processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=753661&num_regi

stro=200001086634&data=20030526&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 15 dez. 2016. 

BRASIL. Estado de Minas Gerais. Lei nº 6.763/75. Disponível em: 

<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/lei_6763_opcoes.htm>

. Acesso em 15 jul. 2016. 

BRAUNER, Yariv. What the BEPS? In: Florida Tax Review, v. 16, 2014, p. 55-115. 

_____. BEPS: An Interim Evaluation. In: World Tax Journal, february, 2014, p. 10-39. 

BURNHAM, William. Introduction to the law and legal system of the United States. 3. 

ed. St. Paul: West Group, 2002. 



 

299

CARRERO, José Manuel Calderón; SEARA, Alberto Quintas. The Concept of 

“Aggressive Tax Planning” Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS 

Era: Redefining the Border between Legitimate and Illegitimate Tax Planning. In: 

Intertax, v. 44, Issue 3, p. 206-226. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 

CASTAGNÈDE, Bernard. Précis de fiscalité Internationale. 3. éd. Paris: PUF, 2010. 

CAVALCANTE. Miquerlam Chaves. O propósito negocial e o planejamento tributário no 

ordenamento jurídico brasileiro. In: Revista da PGFN/Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, ano I, n. 1. Brasília: PGFN, 2011, p. 139-163. 

CFC. Código de Ética Profissional do Contador. Aprovado pela Resolução nº 803/1996. 

Disponível em: <cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_803.doc>. Acesso em: 20 dez. 2016. 

CHIESA, Clélio. Fiscalização tributária – limites à instituição de deveres tributários e à 

imposição de sanções pelo não-pagamento de tributo e não-cumprimento de deveres 

instrumentais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do 

direito tributário. São Paulo: Dialética, 2006. p. 39-61. 

CHIRELSTEIN, Marvin A.; ZELENAK, Lawrence. Federal income taxation. 13. ed. 

Saint Paul: Foundation Press, 2015. 

CIOT. Strengthening the Tax Avoidance Disclosure Regimes for Indirect Taxes and 

Inheritance Tax – Response by the Chartered Institute of Taxation. Disponível em: 

<http://www.tax.org.uk/policy-technical/submissions/strengthening-tax-avoidance-

disclosure-regimes-indirect-taxes-and>. Acesso em: 24 set. 2016. 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Evasão e elisão fiscal: o parágrafo único do art. 116, 

CTN, e o direito comparado. Forense: Rio de Janeiro, 2006. 

_____. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010. 



 

300

_____. Sanções Tributárias. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Org.). Direito 

Tributário: Artigos selecionados em homenagem aos 40 anos do Centro de Extensão 

Universitária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 1, p. 316-349. 

COLLET, Michel; ROC’H. Obligation de déclaration des schémas d’optimisation 

fiscal: le législateur toujours à l’ouvrage. Disponível em 

<http://www.optionfinance.fr/services/lettres-professionnelles/la-lettre-des-fusions-

acquisitions-et-du-private-equity-avec-cms-bureau-francis-lefebvre/lage-de-

raison/obligation-de-declaration-des-schemas-doptimisation-fiscale-le-legislateur-toujours-

a-louvrage.html>. Acesso em: 14 jul. 2016. 

COLLET, Martin. Procédures fiscales: contrôle, contentieux et recouvrement de 

l’impôt. Paris: PUF, 2010-2011. 

CONJUR. Justiça arbitrária: Justiça Federal suspende obrigação de informar 

planejamento tributário ao Fisco, de 02 set. 2015. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-set-02/justica-suspende-dever-informar-planejamento-

tributario-fisco>. Acesso em: 29 set. 2016. 

CORWIN, Manal S. Sense and Sensibility: The Policy and Politics of BEPS. In: Tax 

Notes Int’l. October 6, 2014, p. 133-140. 

COZIAN, Maurice; DEBOISSY, Florence. Précis de Fiscalité des Entreprises. 34. éd. 

Paris: Lexis Nexis / Litec, 2010-2011. 

CUELLAR, David; REYES, Manuel. Mexico: Relevant transactions should be reported to 

the Mexican tax authorities. In: International Tax Review. 27 jan. 2016. Disponível em: 

<www.internationaltaxreview.com/Article/3421907/Mexico-Relevat-transactions-should-

be-reported-to-the-Mexican-tax-authorities.html>. Acesso em: 01 nov. 2016.  

DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 7. ed. rev. ampl. e atual. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2007. 

DENARI, Zelmo. Responsabilidade Tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 

(Org.). Direito Tributário: Artigos selecionados em homenagem aos 40 anos do 

Centro de Extensão Universitária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 1, p. 401-

416. 

DEVEREUX, Michael P.; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. Tax Avoidance. In: 

Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 1. Centre for Business 



 

301

Taxation, 2012. Disponível em: <http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_ 

Taxation/Docs/Publications/Reports/TA_3_12_12.pdf>. Acesso em: 16 out. 2016. 

_____; FREEDMAN, Judith; VELLA, John. The Disclosure of Tax Avoidance Schemes 

Regime. In: Review of DOTAS and the tax avoidance landscape. Paper 2. Centre for 

Business Taxation, 2012. Disponível em: <http://eureka.sbs.ox.ac.uk/4428>. Acesso em: 

24 set. 2015. 

DHARMAPALA, Dhammika. Base Erosion and Profit Shifiting: A Simple Conceptual 

Framework. In: Coarse-Sandor Institute for Law and Economics Working Paper n. 

703. Disponível em: <http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>. Acesso em: 23 

jun. 2015. 

DIAS, Karem Jureidini; VENTURA, Gustavo. Conclusões da Comissão de Direito 

Tributário da OAB – Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015. Ordem dos 

Advogados do Brasil, 26 ago. 2015. 

DOERNBERG, Richard L. International Taxation in a nutshell. 9. ed. St. Paul: West, 

2012. 

DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e evasão fiscal. 2. ed. São Paulo: Bushatsky, 

1977. 

DOURADO, Ana Paula. Direito Fiscal: Lições. Coimbra: Almedina, 2016. 

_____. Aggressive Tax Planning in EU Law and in the Light of BEPS: The EC 

Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6. In: Intertax, v. 

43, issue 1, 2015, p. 42-57. 

DUARTE, Nestor. In. PELUSO, Cézar (Coord.). Código Civil Comentado: doutrina e 

jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916. Barueri: 

Manole, 2010. 

DURST, Micheal C. Beyond BEPS: A Tax Policy Agenda for Developing Countries. In: 

International Centre for Tax and Development – ITCD. Working Paper 18, June 

2014. 

E&Y. OECD holds public consultation on BEPS Action 12 on mandatory disclosure rules. 

In: Global Tax Alert (15 May 2015). Disponível em: <http://www.ey.com/gl/en/services/ 

tax/international-tax/alert--oecd-holds-public-consultation-on-beps-action-12-on-

mandatory-disclosure-rules>. Acesso em: 28 out. 2016. 



 

302

ENGLISCH, Joachim; YEVGENYEVA, Anzhela. The “Upgraded” Strategy Against 

Harmful Tax Practices Under the BEPS Action Plan. In: British Tax Review, number 5, 

2013, p. 620-637. 

EPSU, EFFAT, SEIU and War on Want. Unahappy Meal: €1 Billion in Tax Avoidance 

on the Menu at McDonald’s. Brussels, February, 2015, p. 1-26. Disponível em: 

˂www.notaxfraud.eu˃. Acesso em 12 jun. 2015. 

ESSERS, Peter. International Tax Justice between Machiavelli and Habermas. In: Bulletin 

for International Taxation. IBFD. February 2014, p. 54-66. 

EUA. Senate. Committee on Governmental Affairs. Tax shelter industry: the role of 

accountants, lawyers, and financial professionals, v. 1, 2004. Disponível em: 

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-108shrg91043/pdf/CHRG-108shrg91043.pdf>. 

Acesso em: 23 out. 2016. 

EUA. Internal Revenue Services. Internal Revenue Bulletin: 2007-38. September 17, 

2007. Disponível em: <http://www.irs.gov/irb/2007-38_IRB/ar13.html>. Acesso em: 22 

set. 2015. 

EUA. Internal Revenue Services. Requirements for Filing Form 8886 Questions and 

Answers. Disponível em: <http://www.irs.gov/businesses/corporations/requirements-for-

filing-form-8886-questions-and-answers>. Acesso em: 23 set. 2016. 

EUA. Internal Revenue Service. Uncertain Tax Position – Schedule UTP. Disponível 

em: <https://www.irs.gov.br/businesses/corporations/uncertain-tax-positions-schedule-

utp>. Acesso em: 19 out. 2016. 

EUA. Internal Revenue Code. 26 U.S. Code § 6707A – Penalty for failure to include 

reportable transaction information with return. Disponível em: 

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6707A>. Acesso em: 23 set. 2015. 

EUA. Internal Revenue Service. Instructions for Schedule UTP (form 1120). Disponível 

em: <https://www.irs.gov.pub/irs-prior/i1120utp--2015.pdf>. Acesso em: 18 out. 2016. 

EUA. Internal Revenue Code. 26 U.S. Code § 6111 – Disclosure of reportable 

transactions. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6111>. Acesso 

em: 02 set. 2015. 



 

303

EUA. Internal Revenue Code. 26 U.S. Code § 6112 – Material advisors of reportable 

transactions must keep lists of advisees, etc. Disponível em: 

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6112>. Acesso em: 23 set. 2015. 

EUA. New York State. Department of Taxation and Finance. Tax shelter reporting and 

disclosure requirements. Disponível em: 

<https://www.tax.ny.gov/enforcement/audit/tax_shelter.htm>. Acesso em: 24 set. 2016. 

EUA. Senate. Offshore Profit Shifting and the U.S. Tax Code – Part 2 (Apple Inc.). 

Disponível em: ˂www.levin.senate.gov/download/exhibit1a_profit shiftingmemo_apple˃. 

Acesso em: 18 jun. 2015. 

EUA. State of California Franchise Tax Board. General Information: Registration and 

Reporting Requirements. Disponível em: <https://www.ftb.ca.gov/law/tax_shelter 

/reporting.shtml#report>. Acesso em: 25 set. 2016. 

EUA. Supreme Court. Gregory v. Helvering 293 U.S. 465 (1935). Disponível em: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/293/465/case.html>. Acesso em: 18 jul. 2016. 

FANUCHI, Fabio. Curso de Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Resenha 

Tributária, 1975. 

FERRAGUT, Maria Rita. Direito tributário eletrônico: uma realidade. In: FERRAGUT, 

Maria Rita (Coord.). Direito Tributário Eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2010, p.  25-33. 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Obrigação tributária acessória e limites de imposição: 

razoabilidade e neutralidade concorrencial do Estado. In: TÔRRES, Heleno Taveira. 

Teoria Geral da Obrigação Tributária: Estudos em homenagem ao Professor José 

Souto Maior Borges. São Paulo: Malheiros, 2005, p.  264-280. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua 

portuguesa. 3. ed. rev. e atual. Curitiba: Positivo, 2004. 

FIESP. A Declaração de Planejamento Tributário instituída pela MP 685/2015. 18 de 

setembro de 2015. Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-

publicacoes/a-declaracao-de-planejamento-tributario-instituida-pela-mp-6852015/>. 

Acesso em: 20 out. 2015. 

_____. Seminário sobre o BEPS – “Base Erosion and Profit Shifting”. 09 de novembro 

de 2016. Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/agenda/seminario-sobre-o-beps-base-

erosion-and-profit-shifting-2/>. Acesso em: 20 dez. 2016. 



 

304

FRANÇA. Sénat. Renforcer la lute contre l’évasion des capitaux: Mieux connaître pour 

mieux combattre. In: Rapport nº 87: Rôle des banques et acteurs financiers dans 

l’évasion des ressources financières. Sénat 2013-2014.  Rapport remis à Monsieur le 

Président du Sénat le 17 octobre 2013. Disponível em: <http://www.senat.fr/rap/r13-087-

1/r13-087-11.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016. 

FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Décision nº 2013-685 DC. Disponível em: 

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-

par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-685-dc/decision-n-2013-685-dc-du-29-

decembre-2013.139024.html>. Aceso em: 11 jul. 2016. 

FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Commentaire Décision nº 2013-684 DC du 29 

décembre 2013 et Décision nº 2013-685 DC du 29 décembre 2013. Conseil 

Constitutionnel.  Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank/download/2013685DCccc_684_685dc.pdf>. Acesso em: 13 jul. 

2016. 

FRANÇA. Assemblée Nationale. Commission des Finances, de l’économie générale et du 

controle budgétaire. Compte rendu nº 34.  Mercredi 5 novembre 2014. Disponível em: 

<http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cfiab/14-15/c1415034.asp>. Acesso em: 12 jul. 

2016. 

FRANÇA. Assemblée Nationale. Projet de Loi de finances pour 2014. Texte adopté nº 

267. 19 décembre 2013. Disponível em: <http://www.assemblee-

nationale.fr/14/pdf/ta/ta0267.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016. 

FRANÇA. Sénat. Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’évasion des 

capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. In: Rapport nº 673. Sénat 

2011-2012.  Rapport remis à Monsieur le Président du Sénat le 17 juillet 2012. Disponível 

em: <http://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-673-11.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2016. 

FRANÇA. Assemblée Nationale. Rapport nº 2250: L’exil des forces vives de France. 8 

octobre 2014. Disponível em: <http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-

enq/r2250.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2016. 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. O Brasil face ao plano de Ação n. 12 do BEPS. In: 

GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional 

na era pós-BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. 

Transparência e Economia Digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, v. 3, p. 39-56. 



 

305

FOUQUET, Olivier. Abus de droit: la sécurité juridique rédactionnelle – À propôs de la 

censure des articles 96 et 100 de la loi de finances pour 2014. In: Revue de droit fiscal, 9 

janvier 2014, n. 1-2, p. 8-9. 

FREEDMAN, Judith. General Anti-Avoidance Rules (GAARs) – a Key Elemento f Tax 

Stystems in the Post-BEPS Tax World? The UK GAAR. In: Legal Research Paper 

Series. Paper [s/n], 2016. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 

abstract_id=2769554 >. Acesso em: 16 out. 2016. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

parte geral. 17. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2015. 

GARNER, Brian (ed.). Black’s Law Dictionary. 10. ed. St. Paul: Thomson Reuters, 2014. 

GAUKE, David. Where next for tackling avoidance. Entrevista coletiva com o 

Secretário do Tesouro do Reino Unido. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=EJZiasRYEuI>. Acesso em: 15 out. 2016. 

GERGEN, Mark P. The common knowledge of tax abuse. In: SMU Law Review, v. 54, n. 

1, winter 2001, p. 131-147. 

GIANNINI, Achille Donato. I Concetti Fondamentalli del Diritto Tributario. Torino: 

Unione Tipografico/Editrice Torinense, 1956. 

GIORGETTI, Armando. L´evasione tributaria. Problemi di pratica ed etica fiscale in 

rapporto allá legislazione repressiva italiana e di altri cinque Stati. [s.l]. Unione 

Tipográfico/Editrice Torinense [s.ano]. 

GLASER, Maric; CURRAN, Margaret; STOCKDALE, John. CIOT questions benefit of 

changes to VADR and IHT DOTAS changes. In: Tax Adviser, CIOT, September 2016, p. 

52. 

GÓMES, Gustavo et al. Mexico’s Form 76: Informative return for relevant transactions. 

In: International Tax Review, 13.out. 2016. Disponível em: 

<www.internationaltaxreview.com/Article/3497484/Mexicos-Form-76-Informative-return-

for-relevant-transactions.html>. Acesso em: 31 out. 2016. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, v. 1, 2014. 



 

306

GRAETZ, Micheal. Taxing International Income: Inadequate Principles, Outdated 

Concepts, and Unsatisfactory Policies. In: Tax Law Review, v. 54, p. 261-336. 

GRAVELLE, Jane. Anti-tax-shelter and other revenue-raising tax proposals in the 

108th Congress. Washignton: Senado, 2005. Disponível em: 

<heinonline.org/HOL/Licencse> Berkeley Law Library. Acesso em: 07 out. 2016. 

GRECO. Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2008. 

_____. Ágio por expectativa de rentabilidade futura: algumas observações. In: Revista 

Fórum de Direito Tributário – RFDT. Belo Horizonte: Fórum, v. 7, n. 41, set./out. 2009, 

p. 09-20.  

GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7. ed. rev. ampl. e atual. Niterói: Impetus, 

2013.  

HARADA, Kiyoshi. Direito a crédito do imposto. 2014. Disponível em: 

<http://www.haradaadvogados.com.br/icms-direito-a-credito-do-imposto>. Acesso em: 08 

jun. 2016. 

HARET, Florence. Multas tributárias de ofício, isolada, qualificada e agravada – 

considerações sobre cumulação de multas e sobre o entendimento jurisprudencial dos 

princípios da proporcionalidade e não confisco aplicados às multas tributárias. In: Revista 

Dialética de Direito Tributário, v. 225. São Paulo: Dialética, 2014, p. 61-77. 

HIGUSHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e prática. 41. ed. 

São Paulo: IR Publicações, 2016.  

HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão: Rotas Nacionais e Internacionais do 

Planejamento Tributário. São Paulo: Saraiva, 1997. 

JARACH, Dino. Curso Superior de Derecho Tributario: versión taquigráfica del 

curso dictado em el año 1957. Buenos Aires: Liceo Profissional “CIMA”, [s.ano]. 

LAMARQUE, Jean; NÉGRIN, Olivier; AYRAULT, Ludovic. Droit Fiscal Général. 2. 

éd. Paris: Lexis Nexis, 2011. 

LANG, Micheal. Introduction to the Law of Double Tax Conventions. 2. ed. 

Amsterdam: IBFD/Linde, 2012. 



 

307

LEAGUE OF NATIONS. Double Taxation and Tax Evasion: Report. Document C. 

216. M. 85. London: League of Nations Publications, 1927. Disponível em: 

˂http://www.taxtreatieshistory.org>. Acesso em: 12 jun. 2015. 

MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

_____. Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev. e atualiz. São Paulo: Malheiros, 2010. 

_____; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Emissor de Cupom Fiscal e Obrigação 

Tributária Acessória. Princípios da Legalidade, da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

In: MACHADO, Hugo de Brito (Org.). Direito tributário aplicado. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008, p. 375-392. 

MANCA, Mauro. The New Italian Cooperative Compliance Regime. In: European 

Taxation. Amsterdam: IBFD, april 2016, p. 152-156. 

MARCHI, Eduardo C. Silveira. Guia de Metodologia Jurídica (Teses, Monografias e 

Artigos). Lecce: Edizioni del Grifo, 2004. 

MARTHA, Rutsel Silvestre J. The jurisdiction to tax in international law: theory and 

practice of legislative fiscal jurisdiction. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 

1989. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Obrigações Acessórias Tributárias e a Disciplina 

Jurídica da Concorrência. In: Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. v. 10, 

ano 17, out/2015, p. 17-24. 

MCDANIEL, Paul R; REPETTI, James R.; RING, Diane M. Introduction to United 

States International Taxation. 6. ed. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014. 

MELO, José Eduardo Soares de; LIPPO, Luiz Francisco. A não-cumulatividade 

tributária (ICMS, IPI, ISS, IPI PIS e Cofins). 2. ed. São Paulo: Dialética, 2004. 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 10. ed comemorativa. São Paulo: Saraiva/IDP, 2015. 

MÉXICO. Código Fiscal de la Federación, última reforma DOF 17-06-2016. 

Disponível em: <www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_170616.pdf>. Acesso em: 01 

nov. 2016. 



 

308

_____. Servicio de Administración Tributária. Instructivo Forma Oficial 76 

“Información de operaciones relevantes”. Disponível em: 

<www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/formato_76.aspx>. Acesso em: 31 out. 

2016. 

_____. Servicio de Administración Tributária. Manual de Usuario Forma Oficial 76 

“Información de operaciones relevantes”. Disponível em: 

<www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/formato_76.aspx>. Acesso em: 31 out. 

2016. 

_____. Servicio de Administración Tributária. Preguntas frecuentes: forma oficial 76. 

Disponível em: <www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/formato_76.aspx>. Acesso 

em: 31 out. 2016. 

MICHAELIS. Moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia 

Melhoramentos, 1998. 

MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, Ana Cristina de Barros Monteiro França. 

Curso de Direito Civil. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 30. ed. rev. e atual. até a EC nº 76/2013. 

São Paulo: Atlas, 2014. 

MORINI, Cristiano et. al. Operador Econômico Autorizado: benefícios e limites no 

contexto do comércio exterior no Brasil. In: Caderno de Finanças Públicas, v. 1, n. 15. 

Brasília: ESAF, dez. 2015 (no prelo). 

MOSQUERA, Roberto Quiroga; COLUSSI, Jõao Marcos. Os ovos de ouro e os impostos. 

In: FOLHA DE SÃO PAULO. Jornal Folha de São Paulo, 08 set. 2015. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/09/1678754-os-ovos-de-ouro-e-os-

impostos.shtml>. Acesso em: 10 dez. 2015. 

NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 6. ed. Lisboa: Almedina, 2010. 

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Parte Geral. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, v. 1. 

NEDER, Marcos Vinicius. O Sistema Público de Escrituração Contábil (SPED) – Deveres 

e limites à sua aplicação. In: FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Direito Tributário 

Eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2010, p.  67-83. 



 

309

NEW YORK STATE. Department of Taxation and Finance. Tax shelter reporting and 

disclosure requirements. Disponível em: <https://www.tax.ny.gov/enforcement/ 

audit/tax_shelter.htm>. Acesso em: 24 set. 2016. 

NISHIOKA, Alexandre Naoki. Planejamento fiscal e elusão tributária na constituição e 

gestão de sociedades: os limites da requalificação dos atos e negócios jurídicos pela 

administração. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, 2010. 

NOGUEIRA, Ruy Barbosa et. al. Novo Código Tributário Alemão. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Forense/IBDT, 1978. 

OECD. Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue. Paris: OECD 

Publishing, 1998. 

_____. Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate for E-

Commerce? Paris: OECD Publishing, 1999. 

_____. Final Seoul Declaration. Third Meeting of the OECD Forum on Tax 

Administration, 14-15 September 2006. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/ctp/administration/37463807.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2016. 

_____. Study into the role of tax intermediaries. Paris: OECD Publishing, 2008.  

_____. Building Transparent Tax Compliance by Banks. Paris: OECD Publishing, 

2009. 

_____. Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and 

Disclosure. Paris: OECD Publishing, 2011. 

_____. Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues. Paris: 

OECD Publishing, 2012. 

_____. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013. 

_____. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013. 

_____. Explanatory Statement. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. 

Paris: OECD Publishing, 2014 Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/beps-2014-

deliverables-explanatory-statement.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015. 



 

310

_____. The BEPS Project and Developing Countries: from Consultation to 

Participation. OECD. BEPS Project, 2014. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/ 

strategy-deepening-developing-country-engagement.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015.  

_____. Comments received on Public Discussion draft – BEPS Action 12: Mandatory 

Disclosure Rules (4.mai.2015). Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/aggressive 

/public-comments-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf>. Acesso em: 28 jun. 

2016. 

_____. BEPS Package Final Report. BEPS webcast #8: Lauch of 2015 BEPS reports. 

Disponível em: <https://youtu.be/AFtUOMVmovk>. Acesso em: 28 out. 2016. 

_____. Explanatory Statement. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. 

Paris: OECD Publishing, 2015. Disponível em: <www.oecd.org/tax/beps-explanatory-

statement-2015.pdf>. Acesso em: 23 set. 2016. 

_____. Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and other 

advanced and emerging economies. Paris: OECD Publishing, 2015. 

_____. Secretary General Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank 

Governors. Paris: OECD Publishing, 2015. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/ 

oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-february-2015.pdf>. Acesso em: 

28 jul. 2016. 

_____. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015. 

OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. Regime dos auxílios estatais em matéria tributária 

no âmbito da União Europeia e sua interpretação pela Comissão Europeia e pela CJUE: 

seria o fim da autonomia dos Estados-membros em matéria de política fiscal? In: Revista 

Direito Tributário Atual, n. 27. São Paulo: IBDT/Dialética, 2012, p. 157-173. 

_____. A troca de informações em matéria tributária: práticas e perspectivas brasileiras 

sobre o assunto. In: Revista da PGFN/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ano II, 

n. 3. Brasília: PGFN, 2012, p. 139-160. 

_____. A transação em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin/IBDT, 2015. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Norma Geral Antielisão. Disponível em: 

<http://www.ibdt.com.br/material/arquivos/Palestras/norma.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2016. 



 

311

_____. Prefácio. In: BOZZA, Fábio Piovesan. Planejamento Tributário e Autonomia 

Privada – Série Doutrina Tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 15-30. 

OAB. Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Aprovado pela 

Resolução nº 02/2015, de 19 de outubro de 2015. Disponível em: 

<s.conjur.com.br/dl/codigo-etica-oab3.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2016.  

OWENS, Jeffrey. How the BEPS Project Should Tackle Harmful Tax Competition. In: 

International Tax Review. Premium. November, 2013. Disponível em: 

<http://www.internationaltaxreview.com/Article/3275221/How-the-BEPS-project-should-

tackle-harmful-tax-competition.html>. Acesso em: 11 dez. 2016. 

_____. Tax Administrators, Taxpayers and Their Advisors: Can the Dynamics of the 

Relationship Be Changed. In: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, 

September 2012, p. 516-518. 

_____. Tax Transparency: The “Full Monty”. In: Bulletin for International Taxation. 

Amsterdam: IBFD, September 2014, p. 512-514. 

_____. Tax transparency: The new “normal”. In: Revista da Receita Federal: estudos 

tributários e aduaneiros. Brasília: Receita Federal do Brasil, v. 1, jan./jul. 2015, p. 32-49. 

PANAYI, Cristiana HJI. Advanced Issues in International and European Tax Law. 

Oxford: Hart Publishing, 2015. 

_____. Is Aggressive Tax Planning Socially Irresponsible? In: Intertax, v. 43, Issue 10, 

2015, p. 544-558.  

PAULSEN, Leandro. Capacidade Colaborativa: princípio de direito tributário para 

obrigações acessórias e de terceiros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. 

PISTONE, Pasquale. Coordinating the Action of Regional and Global Players during the 

Shift from Bilateralism to Multilateralism in International Tax Law. In: World Tax 

Journal, february, 2014, p. 3-9. 

PORTUGAL. Diário da República. Decreto-lei nº 29/2008. Disponível em: 

<https://dre.tretas.org/dre/229553/>. Acesso em: 15 set. 2016. 

PORTUGAL. Direção Geral dos Impostos. Portal de Finanças Públicas. Divulgação ao 

abrigo do artigo 15º do Decreto-lei nº 29/2008, de 25 de fevereiro. Disponível em: 



 

312

<http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BC481FC3-FD05-4960-BB58-

D7D2D96790DC/0/DivulgacaoDL_2908PFA.pdf>. Acesso em: 22 out. 2016. 

PORTUGAL. Parlamento. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 

<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. 

Acesso em: 20 dez. 2016. 

PRATT, Katherine; GRIFFITH, Thomas; BANKMAN, Joseph. Federal Income Tax. 7. 

ed. Wolters Kluwer Law and Business: New York, 2014. 

RACHID, Jorge Antônio Deher. Informar operações atípicas e relevantes à 

Administração Tributária: um direito do contribuinte. Gabinete da Receita Federal. 

28.08.2015. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-

editoriais/editorial/informar-operacoes-atipicas-e-relevantes-a-administracao-tributaria-um 

-direito-do-contribuinte>. Acesso em: 05 abr. 2016. 

RÊGO, Andressa Guimarães Torquato F. Considerações acerca da Possibilidade de 

Regulação do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) por Meio de Lei 

Complementar. In: Revista Dialética de Direito Tributário, v. 194. São Paulo: Dialética, 

2011, p. 16-24. 

REINO UNIDO. House of Commons. Public Accounts Committee Hearing on Taxation 

of Multinational Corporations. 16 mai. 2013. Disponível em: ˂http://www.bbc.co.uk/ 

democracylive/house-of-commons-22555459>. Acesso em: 12 jun. 2015. 

REINO UNIDO. Department for Business Innovation & Skills. Statistical Release, 14 

October 2015. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads 

/attachment_data/file/467443/bpe_2015_statistical_release.pdf>. Acesso em: 28 set. 2016. 

REINO UNIDO. HMRC. Tax avoidance: tackling marketed avoidance schemes. 

National Audit Office, 2012. Disponível em: <https://www.nao.org.uk/wp-

content/uploads/2012/11/1213730.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2016. 

REINO UNIDO. HMRC. Improving Large Business Tax Compliance: Consultation 

document. HM Revenue and Customs, 2015. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447313/Im

proving _Large_Business_Tax_Compliance.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

REINO UNIDO. HMRC. Guidance: Disclosure of tax avoidance schemes (DOTAS). 

HM Revenue and Customs. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads 



 

313

/system/uploads/attachment_data/file/457981/DOTAS_guidance_for_publication.pdf>. 

Acesso em: 26 set. 2016. 

REINO UNIDO. HMRC. Strenghening the Tax Avoidance Disclosure Regimes: 

consultation document. 31st July 2014. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/339105/D

OTAS-VADR_consultation _2014.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 

REINO UNIDO. HMRC. Strenghening the Tax Avoidance Disclosure Regimes for 

Indirect Taxes and Inheritance Tax: consultation document. 20 April 2016. Disponível 

em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 

517361/Strengthening-Tax-Avoidance-Disclosure-Regimes-for-Indirect-Taxes-Inheritance 

-Tax.pdf>. Acesso em: 24 set. 2016. 

REINO UNIDO. HMRC. Disclosures Statistics. HM Revenue and Customs. Disponível 

em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/379 

821/HMRC_Tax_avoidance_disclosure_statistics_1_Aug_2004_to_30_Sept_2014.pdf>. 

Acesso em: 15 out. 2016. 

REINO UNIDO. HMRC. VAT Notice 700/8: disclosure of VAT avoidance schemes. 

HM Revenue and Customs, published 30 October 2013. Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-7008-disclosure-of-vat-

avoidance-schemes/vat-notice-7008-disclosure-of-vat-avoidance-schemes>. Acesso em: 22 

set. 2016. 

REINO UNIDO. House of Lords. IRC v. Duke of Westminster, A.C. 1 (1936). 

Disponível em: <http://commonlaw.uottawa.ca/15/index.php?option=com_docman&task 

=doc_download&gid=4113>. Acesso em: 16 out. 2016. 

RETHINKING INTERNATIONAL TAX LAW. Universiteit Leiden. International Tax 

Center. Disponível em: <https://pt.coursera.org/learn/international-taxation>. Acesso em: 

10 ago. 2015. 

RIBEIRO, Ricardo Lodi. O dever de comunicar à Fazenda Pública o Planejamento Fiscal 

no Brasil. In: Revista Dialética de Direito Tributário, v. 242, p. 96-114. 

_____. Ação 12 e a Introdução das Mandatory Disclouse (sic) Rules no Brasil. In: 

GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional 



 

314

na era pós-BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. 

Transparência e Economia Digital.  Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2016, v. 3, p. 57-85. 

ROCHA, Sérgio André. Tributação Internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 

ROLIM, João Dácio. Normas antielisivas tributárias: texto atualizado com a Lei 

Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001. São Paulo: Dialética, 2001. 

ROSENBLATT, Paulo. General anti-avoidance rules for major developing countries. 

Amsterdam: Wolters Kluwer, 2015. 

ROSENBLOOM, David H. Tax treaty abuse: policies and issues. In: Law & Policy 

International Business, v. 15, 1983, p. 763-764. 

ROTHMANN. Gerd Willi. Considerações sobre a extensão e os limites do poder de 

tributar. In: NOGUEIRA, Ruy Barbosa (Dir. e Col.). Estudos Tributários em 

homenagem à memória de Rubens Gomes de Sousa. São Paulo: Resenha Tributária, 

1974, p. 207-221. 

_____. Tributação, Sonegação e Livre Concorrência. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). 

Princípios e limites da tributação 2: os princípios da ordem econômica e a tributação. 

São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 331-371. 

_____. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO. Raquel Alves 

(Coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao professor 

Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 675-698. 

RUIZ, Maria Amparo Grau. Country-by-Country Reporting: The Primary Concerns Raised 

by a Dynamic Approach. In: Bulletin for International Taxation. IBFD, October 2014, p. 

557-566. 

SAINT-AMANS, Pascal; RUSSO, Raffaele. The BEPS Package: Promise Kept. In: 

Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, April 2016, p. 236-241. 

SANTI. Eurico Marcos Diniz de. Macrovisão do crédito tributário: DRO, CORAT e a nova 

norma-antielisiva da MP 685. In: JOTA, 01 ago. 2016. Disponível em: 

<http://jota.info/macrovisao-credito-tributario-dro-corat-e-nova-norma-antielisiva-da-mp-

685>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

SANTIAGO, Igor Mauler; MANEIRA, Eduardo (Coord.). O ágio no direito tributário e 

societário: questões atuais. São Paulo: Quarteir Latin, 2015. 



 

315

SANTOS, António Carlos dos. Planeamento fiscal, evasão fiscal, elisão fiscal: o fiscalista 

no seu labirinto. In: Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. v. 30, n. 2, 

2010, p. 227-266. 

SCHÖN, Wolfgang. Part One: General Description – Germany. In: AULT Hugh J.; 

ARNOLD, Brian J. Comparative Income Taxation: A Structrual Analysis. 3. ed. New 

York: Aspen Publishers, 2010, p. 65-91. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

_____. O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica para a 

Disponibilidade Econômica. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 

Broedel (Coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e 

Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010, p. 241-264. 

_____. O Desafio do Planejamento Tributário. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Org.). 

Planejamento Tributário e o Propósito Negocial. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 13-

20. 

_____. Ágio em reorganizações societárias: aspectos tributários. São Paulo: Dialética, 

2012. 

SEIXAS FILHO. Aurélio Pitanga. Sanções Administrativas Tributárias. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (Coord.). Sanções Administrativas Tributárias. São Paulo/Fortaleza: 

Dialética/ICET. 2004, p. 47-53. 

SHAVIRO, Daniel N. Disclosure and Civil Penalty Rules in the U.S. Legal Response to 

Corporate Tax Shelters. In: New York University Law and Economics Working Papers. 

Paper 83. Disponível em: <http://lsr.nellco.org/nyu_lewp/83>. Acesso em: 21 set. 2015. 

SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 

2005. 

SILVA, Jules Michelet Pereira Queiroz. Consultoria Legislativa. Medida Provisória nº 

685, de 2015: Nota Descritiva. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015. 

SOARES, Murilo Rodrigues da Cunha. Custo do cumprimento das obrigações tributárias 

acessórias no Brasil. In: Estudo Consultoria Legislativa. Brasília: Câmara dos 

Deputados, março 2012. 



 

316

STATE OF CALIFORNIA FRANCHISE TAX BOARD. General Information: 

Registration and Reporting Requirements. Disponível em: 

<https://www.ftb.ca.gov/law/tax_shelter/reporting.shtml#report>. Acesso em: 25 set. 2016. 

TAKANO, Caio Augusto. Limitações aos deveres instrumentais tributários (aplicação 

do art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional). Dissertação (Mestrado em Direito), 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2015. 

TING, Anthony. iTax – Apple’s International Tax Structure and the Double Non-Taxation 

Issue. In: British Tax Review, v. 4, 2014, p. 40-71. 

TORRES, Ricardo Lobo. Normas gerais antielisivas. In: Revista Fórum de Direito 

Tributário – RFDT. Belo Horizonte: Fórum, 2003. Disponível em: 

<http://wwww.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx? pdiCntd=12812>. Acesso em: 28 abr. 

2016. 

_____. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 

TORRES, Heleno Taveira. Pluritributação Internacional sobre a Renda das Empresas. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 

_____. O planejamento tributário abusivo é o novo alvo do Fisco Global. In: Consultor 

Jurídico, 26.07.2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-26/heleno-

torres-planejamento-tributario-abusivo-alvo-fisco-global?imprimir=1>. Acesso em: 14 

mar. 2016. 

TRAVERSA, Edoardo. Interest Deductibility and the BEPS Action Plan: nihil novi sub 

sole? In: British Tax Review, number 5, 2013, p. 607-619. 

UCKMAR, Victor et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: 

Dialética, 2012. 

UNITED NATIONS. Subcommittee on Base Erosion and Profit Shifting Issues for 

Developing Countries: Comments from Brazil. Disponível em: 

<http://www.un.org/esa/ffd/tax/Beps/CommentsBrazil_BEPS.pdf>. Acesso em: 20 jan. 

2016. 

_____. Economic and Social Council. Special meeting on international tax cooperation. 

New York, 22 April, 2015. Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/wp-

content/uploads/2015/02/ICTM2015_ConceptNote.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2015. 



 

317

UTUMI, Ana Cláudia Akie. Brazil and BEPS Action 12. In: Kluwertaxlawblog. 04 ago. 

2015. Disponível em: <http://kluwertaxblog.com/2015/08/04/brazil-and-beps-action-12/>. 

Acesso em: 10 out. 2015. 

VALOR ECONÔMICO. Autuações por planejamento somam R$ 184 bi. Quarta-feira, 

13 de julho de 2016, p. E2. 

VANN, Richard. Policy Forum: The Policy Underpinnings of the BEPS Project – 

Preserving the International Corporate Income Tax? In: Canadian Tax Journal/Revue 

Fiscale Canadienne (2014), 62:2, p. 433-441. 

VASCONCELLOS, Roberto França. Planejamento Tributário: Elisão Versus Evasão 

Fiscal: Relação Entre o Direito Tributário e o Direito Privado. In: PISCITELLI, Tathiane. 

(Coord.). O Direito Tributário na prática dos Tribunais Superiores: Sistema 

Tributário Nacional e Código Tributário Nacional em debate. São Paulo: Saraiva/FGV, 

2013, p. 297-340. 

VELLA, John; FREEDMAN, Judith. Response to Consultation Document “Improving 

Large Business Tax Compliance”. In: Policy Paper Series. Oxford University Centre for 

Business Taxation, 2015. Disponível em: <http://www.sbs.ox.ac.uk/ 

sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Policy_Papers/response-to-hmrc-

consultation-a.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

VEJA. Governo define projeto que eleva a taxação de heranças. Disponível em: 

˂http://veja.abril.com.br/noticia/economia/governo-define-projeto-que-eleva-a-taxacao-de-

herancas>. Acesso em: 23 jun. 2015. 

XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 8. ed. Forense, 2015. 

WATSON, Camilla E. Tax Procedure and Tax Fraud in a nutshell. 5. ed. St. Paul: West 

Academic Publising, 2016. 

WEEGHEL, Stef van; EMMERINK, Frank. Global Developments and Trends in 

International Anti-Avoidance. In: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: 

IBFD, August 2013, p. 428-435. 

YAMASHITA, Douglas. Elisão e evasão de tributos – planejamento tributário: limites 

à luz do abuso de direito e da fraude à lei. São Paulo: Lex, 2005. 

 



 

318

Anexo A – Linha do Tempo do Projeto BEPS da OCDE/G20 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jun/2012 

1. Início 

nov/2012 

Reunião  
Min. de Finanças 

fev/2013 

Plano de Ação 

2. Desenvolvimento 3. Conclusão 

Relatório BEPS 

jul/2013 dez/2014 

4. Pós-BEPS 

Comentários 

out/2013 

Subcomitê 
ONU 

Out/2015 

Relatórios finais 

Set/2013 

Relatórios 

set/2014 

Reunião  
Grupo “Ad hoc” 

mai/2016 
nov/2016 

Minuta 
Acordo Multil. 

Previsão de  
Assinatura 

jun/2017 

Reunião 
G20 

Reunião 
G20 

Relatórios 



 

319

  Anexo B – Quadro comparativo das regras de divulgação obrigatória de planejamentos tributários nos países examinados no trabalho 

 

 EUA Reino Unido 
(DOTAS) 

Portugal México França 
(regime rejeitado pelo 

Conselho Const.) 

Transações que 
devem ser divulgadas 

- transação sujeita à 
divulgação: 
i. transações listadas; 
ii. transações confidencias; 
iii. transações com proteção 
contratual; 
iv. transações com prejuízos 
(ou perdas); e 
v. transações consideradas 
de interesse. 

- arranjo sujeito à 
notificação; 
 
- características: 
i. assegura ao contribuinte 
uma vantagem tributária; 
ii. essa vantagem é o 
principal ou um dos 
principais motivos de se 
utilizar o arranjo; 
iii. enquadar-se em uma das 
situações descritas na 
legislação, a saber: 
 
a) confidencialidade 
envolvendo o promotor; 
b) confidencialidade não 
envolvendo o promotor; 
c) honorários de êxito; 
d) estruturas tributárias 
padronizadas; 
e) esquemas com prejuízo 
(ou perdas); 
f) arranjos envolvendo 
arrendamento; e 
g) redução dos rendimentos 
do trabalho. 
 
 
 

- esquemas ou ações de 
planejamento fiscal 
(com único ou principal 
propósito de obter uma 
vantagem tributária) 
- características: 
i. que contenha cláusula que 
exclua ou limite a 
responsabilidade do 
promotor; 
ii. que envolva a participação 
de entidade sujeita a regime 
fiscal privilegiado; 
iii. operações financeiras que 
impliquem requalificação de 
rendimentos; 

 

- operações relevantes 
- existem 36 operações 
relevantes que podem 
ser dividadas em: 
 
i. operações financeiras; 
ii. operações com partes 
relacionadas; 
iii. mudanças na estrutura de 
capital ou residência fiscal; 
iv. reestruturações e 
reorganizações; e 
v. outras operações 
relevantes. 
 
- total das operações 
relevantes for superior 
a MXN 60 milhões 
(aprox. R$ 10 milhões).  

- esquemas de 
otimização fiscal: 
- qualquer combinação de 
procedimentos e 
instrumentos jurídicos, 
fiscais, contábeis ou 
financeiros. 

- características: 
i. cujo principal objeto fosse 
minorar a carga tributária de 
um contribuinte, diferir a 
exibilidade do tributo ou o 
seu pagamento ou ainda 
obter reembolso de tributos; 
ii. que preencha os requisitos 
estabelecidos por decreto do 
Conselho de Estado. 
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 EUA Reino Unido 
(DOTAS) 

Portugal México França 
(regime rejeitado pelo 

Conselho Const.) 

Quem deve divulgar - contribuintes e 
assessores materiais. 

- promotores; ou 
- usuários (quando o 
arranjo for desenvolvido 
internamente, o promotor 
estiver no exterior ou gozar 
de prerrogativa legal que lhe 
impeça de fornecer a 
informação). 

- promotores; ou 
- usuários (quando o 
arranjo for desenvolvido 
internamente ou no exterior). 

- apenas contribuintes - qualquer pessoa que 
comercializasse, 
elaboresse ou 
implementasse um 
esquema de otimização 
fiscal. 

Procedimento da 
divulgação 

i. contribuintes: 
- devem apresentar 
formulário anexo à 
declaração e enviar cópia do 
formulário para o OTSA.  

ii. assessores materiais: 
- devem apresentar 
declaração para OTSA; 
recebem número e devem 
fornecer número para os 
contribuintes. 

 

i. promotores:  
- obrigados a apresentar o 
arranjo para as autoridades 
fiscais dentro de 5 dias de 
sua disponibilização. 
ii. usuários: 
- devem apresentar o número 
de referência do arranjo na 
declaração do tributo. 
  
- procedimento: 
a) promotor apresenta o 
arranjo para o fisco; 
b) o fisco atribui um número 
de referência para o arranjo; 
c) promotor deve fornecer o 
número de referência do 
arranjo para seus clientes; 
d) promotores devem 
fornecer, trimestralmente, 
uma lista de clientes para o 
fisco; e 
e) cliente deve colocar o 
número de referência na 
declaração do respectivo 
tributo. 

  

i. promotores: 
- devem comunicar atuações 
de planejamento tributário 
propostos a clientes e 
interessados dentro de 20 
dias a partir do mês seguinte 
ao da proposição ou do 
incício do acompanhamento. 
ii. usuários: 
- devem comunicar até o 
final do mês seguinte ao de 
sua efetiva adoção. 
 
- declaração de 
planeamento fiscal:  
- deverá conter: descrição do 
esquema e da vantagem 
fiscal, bem como o 
fundamento legal em que se 
baseia a vantagem.  
 
- esclarecimentos: 
- o DGI pode requerer que o 
promotor indique o número 
de vezes em que o esquema 
foi proposto e de clientes 
abrangidos. 

- contribuintes devem 
informar operações 
relevantes em 
formulário eletrônico 
dentro do prazo de 30 
dias contados da data 
em que as operações 
foram praticadas. 

Não informado. 
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 EUA Reino Unido 
(DOTAS) 

Portugal México França 
(regime rejeitado pelo 

Conselho Const.) 

Penalidade pela não 
divulgação 

i. contribuintes:  
- 75% do valor do tributo 
com limite máximo de USD 
200.000; e 
- 30% do valor do tributo 
devido. 
ii. assessores materiais: 
- USD 200.000 ou 75% da 
receita bruta decorrente do 
fornecimento de auxílio, 
assistência ou consultoria 
para as transações listadas; e 
- USD 50.000 para as 
demais transações. 

 

i. penalidade pela não 
divulgação: 
- £ 600 por dia até o limite 
de £ 1 milhão. 
ii. penalidade pela 
ausência de 
informação: 
- £ 600 por dia até o limite 
de £ 5.000. 
iii. penalidade aplicável 
aos usuários: 
- £ 5.000 a £ 10.000 a 
depender se o contribuinte 
for reincidente na conduta. 

i. promotor: 
- informação sobre pessoa 
física: € 1.000 a € 50.000; e 
- informação sobre pessoa 
jurídica: € 5.000 a 100.000. 
ii. usuário: 
- informação sobre pessoa 
física: € 250 a € 40.000; e 
- informação sobre pessoa 
jurídica: € 500 a 80.000. 

 

- penalidade varia entre 
MXN 1.240 a MXN 
30.850. 
- penalidade é variável 
em função do tipo de 
informação que deixou 
de ser informada. 

i. para quem 
comercializa:  
- 5% do rendimento obtido 
com a comercialização do 
esquema. 
ii. para quem elabora 
ou implementa: 
- 5% do benefício fiscal 
obtido. 

Impacto da não 
divulgação no 
reconhecimento do 
esquema 

- não declaração não 
impacta o 
reconhecimento do 
esquema para fins 
fiscais. 

- não declaração não 
impacta o 
reconhecimento do 
esquema para fins 
fiscais. 

- não declaração não 
impacta o 
reconhecimento do 
esquema para fins 
fiscais. 

- não declaração não 
impacta o 
reconhecimento do 
esquema para fins 
fiscais. 

Não informado. 

Regimes similares 
nos entes federativos 

Sim. Não. Não. Não. Não. 
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Anexo C – Redação original da Medida Provisória nº 685/2015 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 21 DE JULHO DE 2015. 

 

 

 

Institui o Programa de Redução de Litígios 
Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de 
informar à administração tributária federal as 
operações e atos ou negócios jurídicos que 
acarretem supressão, redução ou diferimento 
de tributo e autoriza o Poder Executivo 
federal a atualizar monetariamente o valor 
das taxas que indica. 

 

“[...] 

Art. 7º  O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva atos ou 
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo deverá ser declarado 
pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30 de setembro de cada ano, 
quando: 

I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias relevantes; 

II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver 
cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou 

III - tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

Parágrafo único.  O sujeito passivo apresentará uma declaração para cada conjunto de 
operações executadas de forma interligada, nos termos da regulamentação. 

Art. 8º  A declaração do sujeito passivo que relatar atos ou negócios jurídicos ainda não 
ocorridos será tratada como consulta à legislação tributária, nos termos dos art. 46 a art. 58 do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972. 

Art. 9º  Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer, para fins 
tributários, as operações declaradas nos termos do art. 7º, o sujeito passivo será intimado a recolher 
ou a parcelar, no prazo de trinta dias, os tributos devidos acrescidos apenas de juros de mora. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às operações que estejam sob 
procedimento de fiscalização quando da apresentação da declaração. 

Art. 10.  A forma, o prazo e as condições de apresentação da declaração de que trata o art. 7º, 
inclusive hipóteses de dispensa da obrigação, serão disciplinadas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. 
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Art. 11.  A declaração de que trata o art. 7º, inclusive a retificadora ou a complementar, será 
ineficaz quando: 

I - apresentada por quem não for o sujeito passivo das obrigações tributárias eventualmente 
resultantes das operações referentes aos atos ou negócios jurídicos declarados; 

II - omissa em relação a dados essenciais para a compreensão do ato ou negócio jurídico; 

III - contiver hipótese de falsidade material ou ideológica; e 

IV - envolver interposição fraudulenta de pessoas. 

Art. 12.  O descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de alguma das situações 
previstas no art. 11 caracteriza omissão dolosa do sujeito passivo com intuito de sonegação ou 
fraude e os tributos devidos serão cobrados acrescidos de juros de mora e da multa prevista no § 1º 
do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

Art. 13.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução dos 
procedimentos de que trata esta Medida Provisória. 

[...]” 
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Anexo D – Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 685/2015 

EM nº 00080/2015 MF 

Brasília, 7 de julho de 2015 
  

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência projeto de Medida Provisória (MP), que institui o 
Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de informar à 
administração tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, 
redução ou diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente 
o valor das taxas que indica. 

2.  O PRORELIT permite a quitação de débitos de natureza tributária perante a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, vencidos 
até 30 de junho de 2015, em discussão administrativa ou judicial, mediante requerimento de 
desistência do contencioso e com utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo 
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

3. De acordo com a proposta, no mínimo 43% (quarenta e três por cento) do valor total do 
débito a ser incluído na quitação deverá ser pago em espécie até o último dia útil do mês da opção 
e, para quitação do valor remanescente, poderão ser utilizados créditos de prejuízos fiscais e de 
base de cálculo negativa da CSLL próprios, do responsável ou corresponsável apurados até 31 de 
dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015. Permite-se também a utilização de tais 
créditos entre empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou entre empresas 
que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa. 

4. A segunda medida proposta estabelece a necessidade de revelação de estratégias de 
planejamento tributário, que visa aumentar a segurança jurídica no ambiente de negócios do país e 
gerar economia de recursos públicos em litígios desnecessários e demorados. A ausência de 
informações completas e relevantes a respeito das estratégias de planejamentos tributários nocivos 
é um dos principais desafios enfrentados pelas administrações tributárias no mundo. O acesso 
tempestivo a tais informações oferece a oportunidade de responder rapidamente aos riscos de perda 
de arrecadação tributária por meio de fiscalização ou de mudança na legislação. 

5. Nesta linha, o Plano de Ação sobre Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros 
(Plano de Ação BEPS, OCDE, 2013), projeto desenvolvido no âmbito da OCDE/G20 e que conta 
com a participação do Brasil, reconheceu, com base na experiência de diversos países (EUA, Reino 
Unido, Portugal, África do Sul, Canadá e Irlanda), os benefícios das regras de revelação obrigatória 
a administrações tributárias. Assim, no âmbito do BEPS, há recomendações relacionadas com a 
elaboração de tais regras quanto a operações, arranjos ou estruturas agressivos ou abusivos. 

6. O principal objetivo dessa medida é instruir a administração tributária com informação 
tempestiva a respeito de planejamento tributário, além de conferir segurança jurídica à empresa que 
revela a operação, inclusive com cobrança apenas do tributo devido e de juros de mora caso a 
operação não seja reconhecida, para fins tributários, pela RFB. Ademais, destaca-se que a medida 
estimula postura mais cautelosa por parte dos jurisdicionados antes de fazer uso de planejamentos 
tributários agressivos. 

7.        Por fim, uma terceira medida que se propõe é a de autorizar o Poder Executivo a realizar a 
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atualização monetária de taxas relacionadas ao exercício do poder de polícia e a serviços públicos 
no âmbito federal. 

8. Como parte do escopo do Grupo de Trabalho Interministerial para Acompanhamento do 
Gasto Público Federal - GTAG, instituído pelo Decreto de 28/01/2015, foi verificado que as Leis 
que estabelecem essas taxas em muitos casos não fixam regras para reajustes, de maneira que seus 
valores permanecem inalterados por vários anos. Com o passar do tempo e a natural depreciação 
que o valor da moeda sofre, os valores correntes das taxas tendem a equivaler a um valor real 
inferior ao da ocasião em que foram instituídas ou corrigidas pela última vez. 

9. Com base em uma amostra representativa, constata-se um período que varia entre 4 a 17 
anos, sem que as taxas tenham sofrido correção dos valores cobrados, sendo que o índice de 
inflação auferido pelo IBGE, o IPCA, variou 25% nos últimos 4 anos e 183,8% nos últimos 17 
anos. 

10. O próprio Código Tributário Nacional, considera que a necessária atualização não constitui 
majoração de tributo, uma vez que implica tão somente a manutenção das condições para 
financiamento das finalidades para as quais foram instituídas as taxas. No mesmo sentido, já 
entendeu o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, para que esse mecanismo se viabilize, faz-se 
necessário que se conceda à Administração a devida autorização legal e específica para a aplicação 
da atualização monetária. 

11. É evidente a defasagem, sendo imprescindível que se institua mecanismo para tornar mais 
eficiente a recomposição das taxas. Como se entende que tal mecanismo não deve remeter a 
qualquer indexação na economia, está sendo proposto que o Poder Executivo, na forma de 
regulamento, proceda à avaliação dos índices adequados de correção dos valores das taxas. 

12. Ressalta-se que a definição desse rol de taxas levou em consideração, inclusive, demandas de 
órgãos responsáveis, que têm apresentado a este Ministério propostas de atos individualizados para 
correção dos valores das taxas públicas por eles administradas. 

13. A urgência e relevância do PRORELIT justificam-se em razão da necessidade de minorar as 
externalidades negativas produzidas pelo contencioso tributário, com ganho tanto do sujeito 
passivo nessa situação quanto da Fazenda Nacional. Além disso, quanto à medida da revelação das 
estratégias de planejamento tributário, espera-se o aumento de previsibilidade para a realização de 
negócios no país e a garantia de maior segurança jurídica para operações com conteúdo jurídico 
indeterminado e com possibilidade de gerar divergência entre os sujeitos passivos e a 
Administração Tributária, reduzindo gastos de ambas as partes e incrementando a eficiência da 
fiscalização. Por fim, a última medida busca corrigir a elevada defasagem monetária do valor das 
taxas, que coloca em risco o financiamento das finalidades para as quais foram instituídos os 
referidas tributos. 

Essas são as razões que justificam a elaboração da Medida Provisória que ora submeto à 
elevada apreciação de Vossa Excelência. 

 

Respeitosamente, 
 

 
                   Joaquim Vieira Ferreira Levy 
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Anexo E – Projeto de Lei de Conversão (“PLV”) nº 22/2015 

 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 22, DE 2015. 

 

 

 

Institui o Programa de Redução de Litígios 
Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de 
informar à administração tributária federal as 
operações e atos ou negócios jurídicos que 
acarretem supressão, redução ou diferimento 
de tributo e autoriza o Poder Executivo 
federal a atualizar monetariamente o valor 
das taxas que indica. 

 

“[...] 

Art. 7º  O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva atos ou 
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo será declarado pelo 
sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

I – obrigatoriamente nas hipóteses de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

II – facultativamente, quando: 

a) os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias relevantes; 
ou 

b) a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver cláusula 
que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato típico. 

§ 1º  O sujeito passivo apresentará uma declaração para cada conjunto de operações 
executadas de forma interligada, nos termos da regulamentação. 

§ 2º Será permitido ao sujeito passivo, na declaração, demonstrar a existência de motivos 
pelos quais praticou atos ou firmou negócios jurídicos sem razões extratributárias relevantes, 
adotou forma não usual, optou por negócio jurídico indireto ou cláusula que desnature, ainda que 
parcialmente, os efeitos de contrato típico. 

Art. 8º  A declaração do sujeito passivo que relatar atos ou negócios jurídicos ainda não 
ocorridos será tratada como consulta à legislação tributária, nos termos dos arts. 46 a 53 do Decreto 
nº 70.235, de 6 de março de 1972 e dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
no que não conflitar com as normas previstas nesta Lei. 

Art. 9º  Na hipótese de a Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer, para fins 
tributários, as operações declaradas nos termos do art. 7º, o sujeito passivo será intimado a recolher 
ou a parcelar, no prazo de trinta dias, os tributos devidos acrescidos apenas de juros de mora. 
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§ 1º A intimação do sujeito passivo será acompanhada de fundamentação que contenha: 
 
I – relatório circunstanciado dos atos ou negócios praticados, bem como dos fundamentos 

que justificaram o não reconhecimento previsto no caput, com exposição dos motivos que 
afastaram as razões apresentadas pelo sujeito passivo; 

 
II – descrição dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos ou negócios jurídicos 

foram praticados com finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou ocultar os 
reais elementos constitutivos da obrigação tributária; e  

III -  manifestação sobre documentos que eventualmente tenham sido apresentados pelo 
sujeito passivo. 

§ 2º O disposto no caput não se aplica às operações que estejam sob procedimento de 
fiscalização quando da apresentação da declaração. 

 
§ 3º A intimação do sujeito passivo a que se refere o art. 9º deverá ser expedida até o dia 30 

de setembro do segundo ano seguinte àquele em que forem declaradas operações pelo contribuinte. 
 
§ 4º Os juros de mora a que se refere o art. 9º deixarão de fluir a partir do termo final do 

prazo previsto no § 3º do caput, caso a intimação não tenha sido expedida tempestivamente. 
  
Art. 10.  A forma, o prazo e as condições de apresentação da declaração de que trata o art. 7º, 

inclusive hipóteses de dispensa da obrigação, serão disciplinadas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. 

Art. 11.  A falta de pagamento dos tributos e encargos moratórios no prazo a que se refere o 
caput do art. 9º ensejará o lançamento do respectivo crédito tributário, mediante a lavratura de auto 
de infração, com aplicação de multa de ofício, a qual, ressalvada a hipótese de falsidade ou 
imprecisão da declaração do sujeito passivo, não poderá exceder o percentual estabelecido no art. 
44, inciso I, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

Art. 12.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução dos 
procedimentos de que trata esta Medida Provisória. 

[...]” 
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Anexo F – Redação de proposta de emenda substitutiva efetuada pelo CCiF761 

Art. 7º É direito do contribuinte pagar apenas os tributos exigidos em lei, exercendo sua 
atividade sob a tutela e a proteção dos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da certeza do 
direito, da não surpresa, da irretroatividade, da confiança legítima e do tratamento isonômico, de 
modo a garantir a livre concorrência, a livre iniciativa e um ambiente adequado de relacionamento 
com a administração tributária, pautado pelo princípio da moralidade a que se refere o art. 37 da 
Constituição Federal. 

Art. 8º É facultado ao contribuinte apresentar, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
Declaração de Registro de Operações (DRO) informando atos e negócios jurídicos realizados nos 
exercícios anteriores que impliquem supressão, redução ou diferimento de tributo. 

§ 1º A entrega da DRO assegura ao contribuinte a não incidência de quaisquer multas, nos 
termos estabelecidos neste artigo. 

§ 2º Será apresentada uma DRO para cada conjunto de operações executadas de forma 
interligada, nos termos do regulamento. 

§ 3º A DRO deverá conter, cumulativamente: 

I – descrição dos fatos suficientes para a compreensão integral da operação; 

II – fundamentação jurídica e justificação da operação perante o direito vigente. 

§ 4º A entrega da DRO que atenda objetivamente os requisitos do parágrafo anterior terá 
eficácia jurídica imediata e garantirá ao contribuinte o direito de pagar apenas os tributos devidos, 
acrescidos de juros de mora, no prazo de 90 dias, em caso de rejeição da operação pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 

§ 5º A rejeição de operação discriminada em DRO, nos termos do parágrafo anterior, 
somente poderá ser feita através de decisão de órgão colegiado da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, segundo critérios estabelecidos em regulamento. 

§ 6º A DRO poderá ser declarada ineficaz pela Secretaria da Receita Federal exclusivamente 
se: 

I – for apresentada por quem não seja o contribuinte de direito da obrigação tributária 
eventualmente resultante das operações referentes aos atos ou negócios jurídicos declarados; 

II – for omissa em relação a dados essenciais para a compreensão do ato ou negócio jurídico; 

III – contiver hipótese de falsidade material ou ideológica; ou 

IV – envolver interposição fraudulenta de pessoas. 

                                                 
761 Conforme redação extraída de artigo publicado em: SANTI. Eurico Marcos Diniz de. Macrovisão do 
crédito tributário: DRO, CORAT e a nova norma-antielisiva da MP 685. In: JOTA, 01 ago. 2016. Disponível 
em: <http://jota.info/macrovisao-credito-tributario-dro-corat-e-nova-norma-antielisiva-da-mp-685>. Acesso 
em: 16 nov. 2016. 
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§ 7º Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, o contribuinte será notificado para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, suprir a omissão identificada. 

§ 8º Os efeitos e garantias da entrega da DRO não se aplicam às operações: 

I – que estejam sob procedimento de fiscalização quando da apresentação da declaração; 

II – claramente identificadas no Cadastro de Operações Rejeitadas pela Administração 
Tributária (CORAT), de que trata o art. 10. 

Art. 9º A declaração do contribuinte que relatar atos ou negócios jurídicos ainda não 
ocorridos será tratada como consulta à legislação tributária, nos termos dos art. 46 a art. 58 do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972. 

Art. 10 Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil constituir Cadastro de Operações 
Rejeitadas pela Administração Tributária (CORAT), contendo a relação das operações que não são 
reconhecidas por esta Secretaria para fins tributários. 

§ 1º A inclusão de operações no CORAT se fará por Parecer Normativo da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil contendo a descrição completa da operação, vedada a identificação de 
contribuintes e partes envolvidas, setor de atividade, localização, valores envolvidos e demais 
informações protegidas por sigilo nos termos da legislação em vigor. 

§ 2º O procedimento para inclusão de operações no CORAT, bem como para sua alteração 
ou supressão, observará o seguinte: 

I – a proposta de Parecer Normativo será submetida a consulta pública, para que os 
interessados se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, apresentando formalmente suas razões de 
fato e de direito; 

II – uma vez encerrado o prazo previsto no inciso anterior, órgão colegiado formado por 
auditores fiscais com notória reputação, experiência e conhecimento jurídico deliberará, em sessão 
aberta ao público, sobre a inclusão de operações no CORAT, bem como sobre a alteração ou 
exclusão de operações constantes desse Cadastro. 

§ 3º A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional manifestar-se-á obrigatoriamente no 
processo de consulta pública de que trata o inciso I do parágrafo anterior. 

§ 4º Publicado o Parecer Normativo incluindo nova operação no CORAT ou alterando 
operação já constante desse Cadastro, o contribuinte que tiver realizado ato ou negócio jurídico 
análogo ao descrito no Parecer Normativo mas não tiver apresentado DRO relativa a esta operação, 
poderá, no prazo de 90 (noventa) dias, declarar a operação para obter os mesmos efeitos previstos 
no art. 8º. 

Art. 11. A forma, o prazo e as condições de apresentação da Declaração de que trata o art. 8º, 
bem como os critérios de elaboração dos Pareceres Normativos de que trata o parágrafo 1º do art. 
10 desta lei, serão disciplinados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observado 
procedimento de consulta pública, em conformidade aos objetivos e princípios de direito expressos 
no art. 7º desta lei. 

Art. 12. (Excluído)” 
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