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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. 



 

2

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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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.  
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Anexo A – Linha do Tempo do Projeto BEPS da OCDE/G20 
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  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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