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RESUMO 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar os impactos, para as multinacionais residentes no Brasil, da 

incorporação das recomendações constantes da ação 2 (sobre a neutralização dos efeitos dos 

negócios híbridos) e da ação 3 (sobre o desenho de normas CFC eficazes) do Projeto BEPS no 

direito brasileiro. Parte-se da análise individualizada de cada ação, para compreender as suas 

particularidades e os seus objetivos. Posteriormente, examina-se a legislação brasileira sobre cada 

foco de BEPS tratado nas ações e verifica-se as possibilidades para a incorporação das sugestões 

da OCDE. Por fim, como consequência das análises anteriores, mensura-se os impactos para os 

investimentos internacionais das pessoas jurídicas brasileiras. A hipótese de pesquisa comprova-se 

ao longo da análise, ao se concluir que a incorporação das recomendações para combate à erosão 

da base tributária e à transferência de lucros (BEPS) — no direito brasileiro e de acordo com os 

argumentos analisados —, incentivará os investimentos das multinacionais residentes no Brasil, 

desde que o País adote uma soberania colaborativa, seja fiel (adote e respeite) a uma política 

tributária que não reduza a competitividade internacional de suas empresas e haja consistência 

(normas coerentes, claras e precisas) na incorporação das recomendações do Projeto na legislação 

nacional. Assim, haverá o aumento da segurança jurídica, serão reduzidos os custos com 

observância tributária (inclusive, os custos administrativos) e será alcançado o equilíbrio entre a 

tributação e a competitividade das multinacionais.  

 

 

Palavras-chave: Direito Tributário Internacional. Projeto BEPS. Erosão da Base Tributária. 

Transferência de Lucros. OCDE.  Negócios Híbridos. Instrumentos Financeiros Híbridos. 

Entidades Híbridas. Tratados para Evitar a Dupla Tributação. Normas ou Regras CFC. Tributação 

em Bases Universais das Controladas e Coligadas no Exterior. Tributação dos Lucros Auferidos 

no Exterior. Soberania Fiscal ou Tributária. Soberania Colaborativa. Política Fiscal ou Tributária. 

Competitividade ou Concorrência Internacional. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 
The research aims to analyze the impacts for multinational companies resident in Brazil of the 

incorporation of OECD/G20 BEPS Project recommendations contained in action 2 (related to the 

neutralization of the effects of hybrid mismatch arrangements) and in action 3 (related to the design 

of effective CFC rules) in the brazilian law. The research starts with the individualized analysis of 

each action to comprehend its particularities and its objectives. Afterwards, the study analyzes the 

brazilian legislation under each BEPS key pressure area addressed in the actions and verifies the 

possibilities for the OECD suggestions incorporation. At last, it measures, as a consequence of the 

previous analyses, the impacts on the international investments of brazilian entities. The hypothesis 

of the research is proved throughout the analysis, upon the conclusion that the incorporation of the 

recommendations to address Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), in the brazilian legislation 

and according to the analyzed arguments, will encourage the investments of the multinationals 

resident in Brazil, as long as Brazil adopts a collaborative sovereignty, be faithful (adopt and 

respect) to a tax policy which does not reduce the international competitiveness of its companies 

and is consistent (coherent, clear and precise rules) in the incorporation of the Project’s 

recommendations in the domestic legislation. Thus, certainty will increase, compliance and 

administrative costs will be lowered and the balance between taxation and competitiveness of the 

multinationals will be achieved.   

 
 
Keywords: International Tax. BEPS Project. Base Erosion. Profit Shifting. OECD.  Hybrid 

Mismatch Arrangement. Hybrid Financial Instrument. Hybrid Entity. Double Tax Treaty. CFC 

Rules. Worldwide taxation of Foreign Controlled Companies and Related Companies. Foreign 

Profits Taxation. Tax Sovereignty. Collaborative Sovereignty. Tax Policy. International 

Competitiveness or Competition. 
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I. Introdução  
 

Estimulados,  principalmente pela perda de arrecadação de tributos, pela violação à 

soberania fiscal e pela falta de justiça tributária, os países do G-201, com o apoio da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, lançaram o projeto conhecido como 

BEPS - Base Erosion and Profit Shifting (em português - Erosão da Base Tributária e Transferência 

de Lucros) 2.  

Com o intuito de combater o maior problema tributário enfrentado pelas jurisdições na 

era pós globalização, o conceito BEPS compreende os planejamentos tributários3 realizados pelas 

multinacionais — fundamentados nas brechas e incongruências das legislações tributárias 

nacionais4 e dos padrões internacionais5 adotados pelos diversos países —, que possibilitam a 

transferência internacional de lucros para localidades com baixa ou nenhuma tributação, reduzida 

ou nula atividade econômica, e pagamento de pouco ou nenhum tributo (ou dupla não tributação 

dos lucros) sobre a renda6.  

                                                 
1 De acordo com informações extraídas do sítio do Banco Central do Brasil, o grupo das 20 principais economias 
mundias, mais conhecido como G-20, é um fórum informal que promove debate aberto e construtivo entre países 
industrializados e emergentes sobre assuntos-chave relacionados à estabilidade econômica global. O grupo  apoia o 
crescimento e o desenvolvimento mundial por meio do fortalecimento da arquitetura financeira internacional e via 
oportunidades de diálogo sobre políticas nacionais, cooperação internacionalc e instituições econômico-financeiras 
internacionais. Ele foi criado em resposta às crises financeiras do final dos anos 90 e reflete a a diversidade de interesses 
entre as economias industrializadas e emergentes. São membros do G-20: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, 
Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, 
México, Reino Unido, Rússia e Turquia. A União Europeia também faz parte do Grupo. Desde o advento da última 
crise, o G-20 passou também a trabalhar em iniciativas diversas com outros organismos, países convidados e fóruns 
internacionais, como a OCDE, dentre outros. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?G20>. Acesso em: 09 fev. de 
2016. 
2 Outro fator relevante foi a crescente atenção que os planejamentos tributários praticados pelas multinacioais 
chamaram na mídia, nas organizações e na sociedade como um todo, levando à percepção de que faltavam regras e 
limites suficientes para coibir as práticas lesivas e que somente os ingênuos pagavam tributos. OECD. Action Plan on 
Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.13. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
3 Estes planejamentos tributários são considerados como agressivos pela OCDE. Nesse trabalho usamos esse conceito, 
assim como o de planejamentos tributários abusivos como sinônimos. 
4 Este estudo considera o conceito de legislação nacional como sinônimo de legislação brasileira e legislação interna. 
5 Por padrões internacionais entendem-se: os tratados internacionais para evitar a dupla tributação; as diretrizes da 
OCDE referentes a preços de transferência (TP); as dretrizes da OCDE referente a demais temas tributários; as 
convenções e demais atos internacionais.  
6 São visados pelo Projeto, à exceção da ação 1 que é mais abrangente, somente os tributos incidentes sobre a renda 
das pessoas jurídicas, englobando o imposto sobre a renda e demais tributos que incidam sobre a mesma base tributária. 
Consideram-se impostos sobre a renda todos aqueles que gravem a totalidade da renda ou partes da mesma. 
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O projeto BEPS representa o primeiro grande movimento de reforma tributária no 

mundo globalizado, sendo considerado um marco na história da cooperação tributária 

internacional. Ele foi estruturado em um plano de quinze ações específicas, destinadas a analisar 

os principais focos de erosão da base tributária e transferência de lucros. O seu principal objetivo: 

desenvolver recomendações para a elaboração de instrumentos, nacionais e internacionais7, que 

garantam a tributação de lucros proporcional à geração de valor8,  escopo alcançável por meio do 

combate aos planejamentos internacionais atrelados à vigente ineficiência normativa tributária. 

Apesar do Brasil não ser membro da OCDE e as suas recomendações não possuírem 

qualquer poder vinculativo9 — podendo o País adotá-las, ou não —, por ser membro do G-20, 

associado ao projeto e um participante ativo e em pé de igualdade com as demais jurisdições10, 

espera-se que venha a implementar as recomendações propostas pela OCDE. 

De acordo com o compromisso firmado pelas nações do G-20 e renovado nas últimas 

reuniões do Grupo — reunião dos ministros das finanças, em Lima, no Peru, em  outubro de 201511 

                                                 
7 São considerados instrumentos, nacionais e internacionais, neste trabalho: as normas tributárias de cada jurisdição; 
os acordos internacionais; as diretrizes da OCDE sobre temas de tributação internacional; os demais padrões 
internacionais. 
8 De acordo com o relatório do Plano de Ações, não é a baixa ou nenhuma tributação sozinha que é preocupante, mas 
quando ela é associada com práticas que artificalmente segregam a renda tributável das atividades que a geram. OECD. 
Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 10.  Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
9 De acordo com a OCDE, as recomendações contra BEPS são: “soft law legal instruments. They are not legally 
binding but there is an expectation that they will be implemented accordingly by countries that are part of the 
consensus. The past track record in the tax area is rather positive. Minimum standards were agreed in particular to 
tackle issues in cases where no action by some countries would have created negative spill overs (including adverse 
impacts of competitiveness) on other countries. Recognising the need to level the playing field, all OECD and G20 
countries have committed to consistent implementation in the areas of preventing treaty shopping, Country-by-Country 
Reporting, fighting harmful tax practices and improving dispute resolution. In addition, existing standards have been 
updated and will be implemented, noting however that not all BEPS participants have endorsed the underlying 
standards on tax treaties or transfer pricing. In other areas, such as recommendations on hybrid mismatch 
arrangements and best practices on interest deductibility, countries have agreed a general tax policy direction. In 
these areas, they are expected to converge over time through the implementation of the agreed common approaches, 
thus enabling further consideration of whether such measures should become minimum standards in the future. 
Guidance based on best practices will also support countries intending to act in the areas of mandatory disclosure 
initiatives or CFC legislation”. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm>. 
Acesso em: 09 fev. de 2016. 
10 Todos os países do G-20 não membros da OCDE foram convidados a participar do projeto como associados e em 
pé de igualdade com os países membros, de acordo com o Plano de Ações, esperando-se que viessem a se associar aos 
resultados do projeto. OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 25.  
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>.. Todas os relatórios das ações trazem, inclusive, essa 
referência. 
11 Disponível em < http://www.oecd.org/tax/g20-finance-ministers-endorse-reforms-to-the-international-tax-system-
for-curbing-avoidance-by-multinational-enterprises.htm >. Acesso em: 09 fev. de 2016. 
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e reunião de cúpula dos líderes, em Antália, na Turquia, em novembro de 201512 —, o Brasil, assim 

como os demais países membros, endossa o projeto BEPS e entende que a implementação das 

recomendações propostas nas ações de modo rápido, consistente e difundido é essencial para sua 

efetividade. 

Neste contexto — de onde se extrai a premissa que o País tenderá a incorporar as 

recomendações das ações em sua legislação tributária —, o objetivo deste estudo é: analisar a atual 

legislação nacional vis-à-vis os focos de erosão de base tributária e transferência de lucros tratados 

nas ações específicas; identificar como a incorporação das recomendações mapeadas pela OCDE 

poderá ser realizada, de modo a atender aos propósitos do projeto; mensurar os impactos para os 

investimentos internacionais mantidos, pretendidos ou previstos pelas multinacionais brasileiras. 

 

I.1. Ações selecionadas para análise  
 

A OCDE dividiu seu projeto em quinze ações, mapeadas por três pilares: introduzir 

coerência nas regras nacionais aplicáveis a operações internacionais13; reforçar os requisitos de 

substância nos padrões internacionais, para assegurar o alinhamento entre a tributação, o local da 

atividade econômica e a geração de valor; aumentar a transparência, assim como a certeza para os 

negócios e governos14. 

Além dos blocos de ações segregados por objetivos comuns, existem duas ações com 

propósitos particulares: a) ação 1 vinculada à economia digital, com o foco em identificar e analisar 

os principais desafios à aplicação das normas e padrões internacionais vigentes ao setor específico; 

b) ação 15 destinada a analisar as principais considerações quanto ao desenvolvimento de um 

instrumento multilateral para a implementação das medidas propostas nos tratados internacionais. 

As ações 2 a 5 estão alicerçadas no primeiro pilar. São  elas as que possuem, 

primordialmente, recomendações para a adaptação das normas (referentes ao imposto sobre a renda 

                                                 
12Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/16-g20-summit-antalya-
communique/>.  Acesso em: 09 fev. de 2016. 
13 Entenda-se como operações internacionais: todas as operações, atividades, negócios, acordos realizados por pessoas 
jurídicas (ainda que transparentes ou opacas), em mais de uma jurisdição, ou seja, além das fronteiras nacionais (cross-
border). 
14 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, pp. 13-14. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
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da pessoa jurídica - IRPJ) internas de cada jurisdição, de modo a prevenir assimetrias e divergências 

na tributação das operações internacionais e que levam a oportunidades de BEPS15. 

Deve ser entendido como coerência  — conforme a finalidade das ações —, o equilíbrio 

e a proporcionalidade no tratamento tributário da mesma operação internacional, de modo que os 

seus efeitos fiscais sejam equivalentes e simétricos, entre as partes e entre as jurisdições envolvidas, 

e não levem à erosão de base tributária16.  

De acordo com a OCDE, na esfera nacional a coerência normalmente é estabelecida 

por meio de um princípio de congruência em que, por exemplo, um pagamento17 dedutível no 

pagador é tributado nas mãos do receptor, a menos que expressamente isento de tributação18. 

Entretanto, não há um princípio semelhante em nível internacional, pois o desenvolvimento dos 

sistemas tributários é totalmente independente, considerando a soberania de cada país. A falta de 

equilíbrio tributário nas operações internacionais deixa ao arbítrio do contribuinte a sua tributação. 

Assim, as ações buscam introduzir, por meio de suas recomendações, um princípio de congruência 

internacional. 

O principal foco das ações 6 a 10, que se enquadram no segundo pilar, é realinhar a 

tributação com a substância necessária para preservar as relações bilaterais, estabelecidas nos 

padrões de direito tributário internacional. 

Por substância necessária, de acordo com as ações mapeadas e para o presente trabalho, 

deve-se compreender a existência de real e suficiente atividade econômica — ou seja, com presença 

física, ativos tangíveis, empregados, realização de funções e assunção de riscos proporcionais — 

atrelada à geração de valor nas jurisdições em que os lucros forem tributados19. Ou seja, as ações 

buscam estabelecer um critério de efetividade negocial nas legislações para que haja a tributação. 

Apesar dos acordos tributários bilaterais serem efetivos em prevenir a dupla tributação, 

eles têm falhado em prevenir a dupla não tributação, em especial tratando-se de estruturas 

internacionais com mais de duas jurisdições.  As diretrizes de preços de transferência (TPG-

                                                 
15 Conforme já ressaltado, é a diversidade de jurisdições e de sistemas tributários, a falta de simetria entre eles, além 
da reduzida evolução em regulamentar as atividades e operações internacionais, que geram as brechas e incongruências 
exploradas pelas multinacionais em planejamentos tributários abusivos ou agressivos. 
16 Contexto extraído da análise dos relatórios das ações contra BEPS.  
17 Consideram-se pagamentos, para este trabalho, todas as quantias que possam ser pagas, incluindo: a distribuição, o 
crédito, o débito ou qualquer outro meio de desembolso de recursos ou valores, seja na forma de dividendos, juros, 
remuneração, lucros, entre outros. 
18 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.9. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
19 Contexto extraído da análise dos relatórios das ações contra BEPS. 
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Transfer Pricing Guidelines)20 têm deixado de garantir a tributação onde realmente o valor de cada 

atividade é gerado. A falta de atualização dos padrões internacionais de modo a acompanhar os 

novos negócios globalizados tem propiciado estruturas de BEPS21. As ações de substância visam 

justamente que eles venham a ser modificados, para a tributação adequada das operações 

internacionais. 

As ações 11 a 14 têm como escopo a transparência nas estruturas internacionais 

utilizadas pelas multinacionais, especialmente pela prestação de informações que possibilitem 

identificar onde as atividades econômicas são realizadas e os lucros são tributados, para garantir 

segurança e previsibilidade. Elas compõem o último pilar em que se fundamenta o Projeto BEPS.   

Faltam, atualmente, informações abrangentes e tempestivas sobre as atividades 

internacionais desenvolvidas pelas multinacionais em cada jurisdição. As ações de transparência 

pretendem permitir que elas estejam disponíveis às autoridades fiscais, para identificar, ainda em 

estágio inicial, os planejamentos tributários agressivos. As ações recomendam o estabelecimento 

de instrumentos para a troca de informações entre as jurisdições e dentro delas. 

Como o objetivo do presente trabalho é analisar a possível incorporação das 

recomendações das ações contra BEPS na legislação nacional e os impactos para as multinacionais 

brasileiras, o estudo do primeiro bloco de ações — que visa a coerência tributária nas operações 

internacionais por meio da adaptação ou alteração das legislações internas de cada país, ou, ainda 

a introdução de novas normas tributárias —, justifica-se como o mais apropriado. 

Os escopos das ações resumem-se em: a) ação 2 - neutralizar os efeitos dos 

instrumentos híbridos; b) ação 3 - reforçar as normas antielisivas de CFC; c) ação 4 - limitar a 

erosão da base por meio da dedução de juros e outros pagamentos financeiros; d) ação 5 – combater 

as práticas tributárias prejudiciais de modo mais eficaz, considerando transparência e substância.   

Como a ação 5 foca, particularmente, na análise dos regimes preferenciais22 concedidos 

pelas jurisdições e na restrição do critério de substância a eles aplicável, incluindo a transparência 

                                                 
20 OECD Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrtaions (1995-2010). 
21 Entenda-se por estruturas de BEPS aquelas constituídas para a erosão de base e transferência de lucros, que de acordo 
com o conceito utilizado no presente trabalho representam planejamentos agressivos. 
22 De acordo com a OCDE, para um regime ser considerado como preferencial, ele deve oferecer alguma forma de 
preferência tributária em comparação aos princípios gerais de tributação aplicáveis no mesmo país. OECD. Countering 
Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.19. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241190-en>. 
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de informações referentes a rulings23 — acordos prévios realizados com as autoridades fiscais para 

a determinação de regimes tributários específicos  —, ela não é abordada neste trabalho. O Brasil 

não adota a sistemática de rulings e não possui regimes considerados como tributariamente 

prejudiciais, de acordo com os critérios ponderados pela ação24.  

Ademais, de modo a direcionar e aprofundar a análise — considerando a complexidade 

dos temas propostos, a possível repercussão no direito brasileiro e a relevância para as empresas 

multinacionais —, opta-se por não analisar a ação 4.  

A escolha pela ação 2 baseia-se: a) na escassez de doutrina nacional sobre os negócios 

híbridos; b) no destaque que o tema possui na implementação de estruturas de BEPS; c) na sua 

complexidade (inclusive por isto, a ação 2 é a mais detalhada e extensa do projeto BEPS)25. 

A opção pela ação 3 justifica-se: a) por ser o tema de direito tributário internacional de 

maior repercussão na doutrina nacional; b) por ser fulcral para os investimentos das multinacionais 

brasileiras no exterior; c) por sua essencialidade, ao complementar e, muitas vezes, suprir, as 

lacunas das demais normas antielisivas; d) por estar diretamente relacionada à implementação das 

recomendações da ação 226. 

Todas as análises, verificações e conclusões do presente estudo fundamentam-se, deste 

modo, nos seguintes relatórios divulgados pela OCDE no contexto do Projeto BEPS: a) relatório 

de combate à erosão da base tributária e à transferência de lucros (“Addressing BEPS”)27; b) 

relatório do Plano de Ação para o combate à erosão da base tributária e à transferência de lucros 

(“Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”) 28; c) relatórios de cada uma das ações 

                                                 
23 Segundo a definição da OCDE, o conceito de Rulings abrange qualquer conselho, informação ou acordo fornecido 
por uma autoridade fiscal a um contribuinte específico ou grupo de contribuintes referente a sua situação fiscal e no 
qual eles tenham o direito de se fundamentar. OECD. Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 
Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.47. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241190-en>. 
24 Apesar de ter sido analisado um regime específico no Brasil, o PADIS - Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays foi considerado como não prejudicial. OECD. Countering 
Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.64. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241190-en>. 
25 Estas premissas serão confirmadas no capítulo III.1. especificamente sobre o tema. 
26 Estas premissas serão confirmadas no capítulo III.2. especificamente sobre o tema. 
27 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
28 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
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selecionadas, ou seja, a Ação 2 (“ Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements”) e 

a Ação 3 (“Designing Effective Controlled Foreign Company Rules”) 29. 

 

I.2. Notas metodológicas e roteiro da pesquisa 
 

O Brasil conta com certas particularidades em sua legislação interna que o colocam em 

uma posição destacada em relação aos demais países, especialmente no que tange à tributação das 

operações internacionais realizadas por seus residentes.  

Tratando-se especificamente das normas antielisivas, o País desfruta de uma posição 

singular: i) não possui uma norma geral antielisiva regulamentada; ii) adota regras de preços de 

transferência (Transfer Pricing - TP) dessemelhantes das aplicadas pelos países que seguem as 

diretrizes da OCDE; iii) possui regras de tributação de lucros auferidos no exterior pouco 

semelhantes às conhecidas normas CFC (Controlled Foreign Company); e, iv) aplica limites de 

subcapitalização (introduzidos apenas em 2012) muito mais restritivos que os utilizados pelas 

demais jurisdições.  

À parte das normas antielisivas, o Brasil adota um modelo de tributação de operações 

financeiras — de acordo com as premissas de seu sistema jurídico fundado no Direito Civil30 —

que se vincula à natureza e à causa jurídica dos instrumentos utilizados e não à sua essência 

econômica31; modelo esse que contempla inúmeras singularidades a serem ponderadas vis-à-vis as 

recomendações da OCDE.  

                                                 
29 Ação 2: OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264218819-en>; 
OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. Ação 3: OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company 
Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 
2015. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
30 O sistema jurídico pátrio adota a realidade jurídica, ou seja, a natureza e a causa jurídica, como basilares para a 
validade dos negócios jurídicos. De acordo com os artigos 112 e 113 do Código Civil Brasileiro (CCB), determina-se: 
a) as declarações de vontade deverão ser interpretadas, primordialmente, conforme a inteção nelas consubstanciada; 
b) os negócios jurídicos serão interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 
31 Note-se que o sistema jurídico brasileiro se pauta pela essência jurídica e não pela essência econômica e aí residem 
as particularidades que o distanciam tanto da ciência contábil quanto de outras jurisdições. Não se trata de uma 
divergência entre forma (sendo esta jurídica) e essência econômica (como se esta fosse a única existente). Trata-se de 
um conflito entre essências: por um lado a jurídica e por outro a econômica. O tema será aprofundado no capítulo III, 
Seção III.1.4.   
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A análise da possível incorporação das recomendações das ações 2 e 3 no sistema 

tributário nacional e do impacto para as multinacionais residentes no País, deve ser precedida, 

portanto, de um estudo minucioso. Precisam ser analisados, ao menos, os seguintes problemas: 

 

a) Como as ações elaboradas no contexto do Projeto BEPS pretendem conter os planejamentos 

agressivos ou abusivos realizados pelas multinacionais? Quais são as sugestões propostas 

pela OCDE, como é visualizada a implementação no sistema tributário dos países e quais 

são os resultados objetivados? 

 

b) A legislação nacional já dialoga com as recomendações propostas? Em quais aspectos? São 

necessárias novas normas tributárias para a sua incorporação? Ou, a legislação nacional já 

existente pode ser adaptada ou alterada?  

 
c) Quais são as possíveis consequências, para as multinacionais brasileiras, da adoção das 

recomendações para combate à BEPS pela legislação nacional? O cenário, com a sua 

incorporação, desincentiva, incentiva ou não impacta os investimentos internacionais das 

empresas brasileiras? 

 
Para o estudo dos problemas propostos, o trabalho desenvolve-se  por etapas: a) analisar 

os relatórios do Projeto BEPS e das ações selecionadas; b) examinar as possibilidades de 

incorporação, na legislação tributária brasileira, das recomendações das ações analisadas; c) 

perquirir os possíveis impactos  para as multinacionais brasileiras, caso as recomendações sejam 

incorporadas. 

A primeira etapa identifica as principais premissas32, focos de planejamento tributário 

agressivo e sugestões da OCDE para combate às estruturas e oportunidades de BEPS atualmente 

exploradas pelas multinacionais.  

Esta etapa utiliza como técnica de pesquisa a análise documental, especificamente dos 

relatórios introdutórios ao Projeto BEPS e dos relatórios referentes às ações selecionadas para o 

                                                 
32 Considerando o conteúdo total dos relatórios e os seus inúmeros detalhes, este trabalho não tem por finalidade cobrir 
cada item específico e todos os exemplos neles propostos, mas trazer, apenas para estudo, os aspectos fundamentais 
de cada ação e suas recomendações, como premissas a serem seguidas.  
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presente trabalho (conforme delimitados no último parágrafo do tópico anterior)33. Todos eles são 

considerados na versão original e integral, publicada no sítio da OCDE na internet34 e na língua 

inglesa. As informações foram extraídas de forma a manter a fidelidade ao conteúdo original, mas 

em tradução livre.  

A segunda etapa examina as disposições da legislação tributária brasileira vigente 

quanto a cada tema, para posteriormente explorar os desafios para a inserção das propostas da 

OCDE. Apesar de identificar que a maioria dos temas propostos nas ações já são parcialmente 

tratados no País, a análise demonstra a necessidade de adaptar a legislação interna de modo que as 

normas tributárias sejam consistentes com a finalidade das ações de combate à erosão de base e à 

transferência de lucros. 

O tipo de pesquisa adotado fundamenta-se em dois métodos: a) na análise dos diplomas 

normativos que disciplinam os temas objeto das ações, no Brasil; e, b) no levantamento 

bibliográfico para delimitação da posição da doutrina nacional.  

Por fim, a etapa conclusiva avalia, com base nos elementos extraídos da primeira e da 

segunda análises, os impactos para as multinacionais brasileiras. Para aferi-los o trabalho mensura, 

especialmente, com a adoção das recomendações para combate a BEPS, o aumento ou a redução 

da segurança jurídica, da competitividade internacional e dos custos de observância tributária (tax 

compliance) 35. 

A mensuração dos critérios elencados realiza-se, em parte, por meio de uma pesquisa 

interdisciplinar, envolvendo o direito e a economia. A análise dos possíveis impactos às empresas 

multinacionais residentes no País exige uma pesquisa abrangente e que ultrapassa os limites da 

ciência jurídica, buscando respostas na interconexão entre o direito tributário e a ciência 

econômica. De acordo com Ana Leister e Daniel Wang36, problemas concretos não podem ser 

                                                 
33 Optou-se — para a contextualização do Projeto BEPS, para as recomendações internacionais voltadas ao seu 
combate e para as demais diretrizes da OCDE correlatas ao Projeto — pela fundamentação exclusiva nos relatórios da 
OCDE, evitando-se, deste modo, qualquer influência exógena e que pudesse deturpar a real intenção e direção do 
Projeto BEPS e das reformas propostas. 
34 Sítio da OCDE na internet: http://www.oecd.org/ctp/beps.htm.  
35 O termo observância tributária ou fiscal é utilizado como tradução de tax compliance no País e significa o 
cumprimento das obrigações tributárias, como recolhimentos, apurações e declarações de tributos, além de demais 
obrigações exigidas pelas autoridades fiscais de cada jurisdição. Há inclusive menção legal e expressa ao termo no 
recente Decreto nº 8.506/15, que traz essa tradução na promulgação do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos da 
América (EUA) para melhoria da observância tributária internacional e implementação do FATCA, firmado em 
Brasília, em 23 de setembro de 2014. 
36 LEISTER, Ana Carolina Corrêa e WANG, Daniel Wei Lang. Quando convém fazer um trabalho interdisciplinar e 
como devo fazê-lo? Exemplos de direito e economia. In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina, 
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classificados com o rótulo  da ciência que os estuda, sendo necessário, muitas vezes, combinar o 

conhecimento segmentado nas diferentes ciências para  abordá-lo de modo mais abrangente.  

O trabalho se inicia com a seguinte pergunta de pesquisa: considerando que o Brasil 

adote as recomendações propostas pela OCDE na legislação  nacional, quais podem ser os impactos 

para os investimentos das multinacionais brasileiras?  

A hipótese de pesquisa pode ser assim resumida: se as recomendações propostas pela 

OCDE para combater o iminente problema de BEPS – considerando as diretrizes referentes a cada 

ação analisada – forem implementadas no Brasil, elas trarão, de fato, os incentivos tributários 

necessários aos investimentos das multinacionais brasileiras. 

Como amplamente se aborda ao longo deste  estudo, chega-se às seguintes conclusões: 

a) para combater os planejamentos tributários agressivos, no Brasil, e cumprir com as finalidades 

das ações, é necessário que o País seja consistente 37 na incorporação das recomendações na 

legislação nacional; b) se apenas forem implementadas parte das recomendações propostas nas 

ações, sem a análise de todos os pontos que as circundam, as regras serão ineficazes e aumentarão 

os custos administrativos38 e de observância tributária; c) apesar da seleção de ações específicas 

para este estudo, todas as ações do Projeto BEPS devem ser implementadas como parte de um 

conjunto de medidas necessárias e de modo coordenado; d) é fundamental, para que multinacionais 

brasileiras possam desfrutar de maior segurança jurídica e competitividade internacional, adaptar 

as normas de tributação internacional, considerando as conclusões precedentes; e) a incorporação 

das recomendações incentivará os investimentos das multinacionais brasileiras, desde que,  

observadas as conclusões anteriores, o País seja fiel a uma política tributária condizente com esse 

propósito, uma vez que as recomendações da OCDE são flexíveis aos objetivos almejados por cada 

nação. 

 

                                                 
(Coords.). Metodologia. Jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. 3. tir. São Paulo: Saraiva, 
2014, p.194. 
37 Consistente significa e engloba, neste trabalho, a adaptação, a alteração ou a instituição de normas tributárias 
nacionais de modo conexo com os objetivos visualizados nas ações para combate a BEPS. Para tanto, as normas devem 
considerar os seguintes critérios: a) coerência, conforme conceito já exposto na página 18, ou seja, devem estabelecer 
o equilíbrio e a proporcionalidade no tratamento tributário da mesma operação internacional, de modo que seus efeitos 
fiscais sejam equivalentes e simétricos, entre as partes e jurisdições envolvidas e não levem à erosão da base tributária; 
b) precisão, ou seja, não devem deixar lacunas ou incertezas; c) clareza, ou seja, devem ser de fácil entendimento e 
aplicação. 
38 Custos administrativos são os incorridos pelo governo para fiscalizar os contribuintes e exigir o pagamento dos 
tributos devidos, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. 



25 
 

 

I.3. Justificativa do tema 
 

Os investimentos realizados pelas empresas multinacionais e os recursos que eles 

geram são fundamentais ao desenvolvimento dos países. Entretanto, os planejamentos tributários 

agressivos muitas vezes adotados por elas têm segregado a localidade do recolhimento de tributos 

(se existente) da localidade de geração de valor, distorcendo a realidade econômica. Sem a 

introdução de medidas específicas para contê-los (os planejamentos), não há como garantir um 

desenvolvimento equilibrado das jurisdições e da economia global. 

A análise do Projeto BEPS — de suas ações e recomendações, conforme elaboradas 

pela OCDE —, da sua incorporação pela legislação pátria e dos impactos para as pessoas jurídicas 

residentes no País, justifica-se como essencial para o estabelecimento de um direito tributário 

internacional, no Brasil,  que possa combater essa distorção. A sua adoção pelas jurisdições é, hoje, 

um dos temas tributários de maior repercussão tanto na esfera internacional, quanto na esfera 

nacional. 

Afora a relevância do tema e os inúmeros desafios que ele propõe, o presente trabalho 

elabora-se no âmbito de um programa de pós graduação stricto sensu, de um mestrado profissional 

com a proposta de conciliar a experiência prática, com o aprendizado acadêmico e a 

interdisciplinaridade na análise de soluções para problemas concretos. 

A experiência profissional na área de planejamento tributário internacional, bem como 

o formação em direito e contabilidade,  justificam assim e também a escolha do tema de pesquisa, 

além de possibilitarem o foco nos problemas práticos39 e interdisciplinares com que poderão se 

deparar os advogados, as autoridades fiscais, os empresários, os administradores e outros 

interessados, que em suas atividades profissionais cotidianas, no País, lidam com as complexidades 

tributárias das operações internacionais. 

Longe de trazer respostas finais ao tema proposto, até pelo fato de ser matéria tão 

recente, o trabalho tem o intuito de proporcionar, ao mínimo, reflexões que poderão equacionar os 

                                                 
39 “...pode-se inferir que a riqueza proporcionada pela análise interdisciplinar qualifica melhor tanto o pesquisar na 
academia quanto aquele que realiza suas pesquisas com foco em suas atividades profissionais cotidianas. É fato que o 
profissional tem muito a ganhar lançando mão da pesquisa interdisciplinar para equacionar ptoblemas práticos com os 
quais se depara.” LEISTER, Ana Carolina Corrêa e WANG, Daniel Wei Lang. Quando convém fazer um trabalho 
interdisciplinar e como devo fazê-lo? Exemplos de direito e economia. In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; 
FEFERBAUM, Marina, (Coords.). Metodologia. Jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. 
3. tir. São Paulo: Saraiva, 2014, p.194 
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problemas práticos com que irão se deparar os profissionais, após a divulgação do Projeto BEPS 

e, especialmente, no que tange às ações específicas. 

 

I.4. Influência das diretrizes da OCDE sobre o modelo jurídico tributário brasileiro 
 

Antes de adentrar nas análises dos problemas propostos, destaque-se um fator 

preliminar e de extrema importância para o desenvolvimento de todo o trabalho: a delimitação da 

influência das diretrizes da OCDE40 sobre a legislação tributária brasileira. 

Uma das maiores críticas tecidas contra o Projeto BEPS justifica-se neste fato: a força 

de tais diretrizes no País41. Como o Brasil não é membro da OCDE, ele não está vinculado ao 

cumprimento de qualquer uma de suas recomendações e sob esta perspectiva o projeto não teria 

real impacto.  

De fato, o País é soberano e possui total autonomia e independência para o 

estabelecimento de seu sistema jurídico próprio e individualizado. O poder de tributar do Estado 

— que visa garantir a entrada dos recursos necessários para o financiamento das atividades estatais 

— é parte indissociável da sua soberania e reflete-se no estabelecimento de um sistema tributário 

único, sem a interferência de qualquer outra jurisdição soberana. 

De acordo com Heleno Tôrres42, o Estado dispõe, como consequência de sua soberania, 

do poder de institucionalizar um sistema tributário que o legitima a atuar com independência 

                                                 
40 Conforme informações extraídas do sítio da OCDE em inglês, essa entidade é originária da Organização para a 
Europeia para a Cooperação Econômica (OECE), estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, para a 
reconstrução do continente europeu e financiada pelos Estados Unidos (Plano Marshall).  A OCDE nasceu oficialmente 
em 30 de Setembro de 1961, quando a nova Convenção (assinada em 14 de Dezembro de 1960) da OECE entrou em 
vigor, após a entrada dos Estados Unidos e Canadá. Os demais países se tornaram membros a partir de 1964, iniciando-
se com o Japão. Atualmente a OCDE possui 34 países membros: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, 
Dinamarca, Englaterra, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 
Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Coréia, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Plônia, 
Portugal, Republica Tcheca, Suécia, Suíça, Turquia. A missão da OCDE é promover políticas para aumentar o bem 
estar econômico e social das pessoas ao redor do mundo. Além de ser fórum onde os governos podem trabalhar juntos 
para trocar experiências e procurar soluções para problemas comuns, a OCDE trabalha junto com os governos para 
estabelecer padrões internacionais em diferentes setores, desde agricultura e tributação até a segurança de químicos. 
Disponível em: < http://www.oecd.org/about/history/ >. Acesso em: 09 fev. de 2016. 
41 No documento intitulado “10 Myths & Facts about BEPS”, em que a OCDE consolida os principais mitos e fatos 
sobre o projeto, encontra-se: “MYTH: The BEPS Project will have no real impact” e  “FACT: While tax policy is 
always the sovereign right of individual countries, governments have realised the need to address BEPS issues 
collectively and in a coordinated manner.” Disponível em: < http://www.oecd.org/ctp/myths-and-facts-about-
beps.pdf>. Acesso em: 15 fev. de 2016. 
42 TÔRRES, Heleno. Pluritributação Internacional sobre as rendas das empresas, 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.65. 
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legislativa, exclusividade de aplicação e autonomia técnica, em relação a todos os seus sujeitos. A 

soberania tributária é um postulado do direito interestatal, não permitindo a interferência de outras 

soberanias tributárias43. 

Porém, ainda que o País, de acordo com a concepção clássica, seja soberano e não caiba 

qualquer limitação ao seu poder de autoregulação tributária — por diretrizes, modelos, 

recomendações ou qualquer outro padrão internacional, a menos que adotados pelo sistema 

tributário brasileiro44 —, a concepção moderna de um Estado completamente alheio ao nível de 

integração global atual e ao direcionamento da economia é incompatível45. 

Conforme ressalta Luís Eduardo Schoueri46, a soberania dos Estados, encarada no 

passado como um poder de supremacia irresistível, ou como o poder de se estruturar livremente o 

sistema jurídico, deve hoje ser compatível com as regras de Direito Internacional. O Estado não 

pode mais acreditar que, por força de sua soberania, pode moldar sua legislação, sem atentar para 

as contingências da intensa competição internacional e, especialmente, das exigências do Direito 

Internacional. 

A cooperação entre as jurisdições — para o estabelecimento de sistemas tributários 

mais justos, coerentes47 e que venham a inibir planejamentos tributários abusivos — deve ser, 

portanto, um objetivo das economias modernas. Não é uma obrigação, mas uma nova percepção 

da soberania, colaborativa, que permita, por meio da coordenação internacional na definição de 

normas tributárias aplicáveis a operações internacionais, a contenção do  problema de BEPS e que 

afeta a todas as jurisdições48. 

                                                 
43 Cfr. Idem, p.66. 
44A doutrina diverge quanto à relação entre o direito interno e o direito internacional, filiando-se à tese monista ou 
dualista. De acordo com Alberto Xavier: “Para o monismo de direito internacional, a diversidade entre direito 
internacional e direito interno não impede a coexistência e vigência autônoma, mas articulada, de ambos, de tal modo 
que entre eles é possível estabelecer relações sistemáticas. A esta luz, a repercussão na ordem jurídica interna de 
normas constantes de tratados faz-se a título de vigência plena destas e não já a título da sua transformação material 
em direito interno, como sustenta a solução dualista”. XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 
8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.89.   
45 De acordo com a OCDE: “From a government perspective, globalisation means that domestic policies, including 
tax policy, cannot be designed in isolation, i.e. without taking into account the effects on other countries’ policies and 
the effects of other countries’ policies on its own ones. In today’s world, the interaction of countries’ domestic policies 
becomes fundamental.” OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.29. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
46 SCHOUERI, Luís Eduardo. O princípio do não retrocesso como nova perspectiva à denuncia de acordos de 
bitributação. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 29, p.241, 2013. 
47 Conforme conceito estabelecido na página 18, ou seja, sistemas tributários que proporcionem o tratamento tributário 
simétrico da mesma operação internacional. 
48 De acordo com a OCDE: “Tax policy is at the core of countries’ sovereignty, and each country has the right to 
design its tax system in the way it considers most appropriate. At the same time, the increasing interconnectedness of 
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Como declara a própria OCDE, as medidas unilaterais dos Estados tendem somente a 

aumentar as oportunidades de erosão de base tributária e transferência de lucros49, enquanto a 

implementação das recomendações previstas nas ações, ao invés de limitar a soberania tributária 

dos países, auxiliará na determinação de políticas tributárias que irão, em verdade, protegê-la50. A 

existência de estruturas de BEPS e a sua possível proliferação afetam a arrecadação de tributos, 

intrinsecamente o poder de tributar das jurisdições e, por consequência, a sua soberania. 

O Brasil, assim como os demais países, já aceitou essa nova percepção de soberania no 

passado. Assim, ao celebrar desde a década de 1960, do século passado, até hoje, diversos tratados 

internacionais para evitar a dupla tributação, limitou parte de sua soberania tributária, como forma 

de colaboração internacional. O esforço justificou-se pela necessidade de evitar a dupla tributação 

dos rendimentos, lesiva à competitividade internacional, aos contribuintes e aos Estados51. 

Segundo Luís Eduardo Schoueri, as convenções internacionais contra a dupla 

tributação são: i) um limite à soberania externa dos Estados-contratantes; ii) um muro de contenção 

referente ao poder-dever dos legisladores internos de determinar matérias que já sejam nelas 

tratadas; iii) normas de Direito Internacional que fixam os limites das jurisdições dos Estados 

contratantes52.  

Para Heleno Tôrres, as convenções sobre a renda e o capital apresentam textos 

normativos voltados a integrar os ordenamentos internos dos signatários naquilo que forem 

incompletos, diversos ou contraditórios, por uma funcional limitação de cada um deles, de modo a 

                                                 
domestic economies has highlighted the gaps that can be created by interactions between domestic tax laws. Therefore, 
there is a need to complement rules to prevent double taxation with a fundamentally new set of standards designed to 
establish international coherence in corporate income taxation.” OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit 
Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.15. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
49 “Failure to collaborate in addressing BEPS issues could result in unilateral actions that would risk undermining 
the consensus-based framework for establishing jurisdiction to tax and addressing double taxation which exists today. 
The consequences could be damaging in terms of increased possibilities for mismatches, additional disputes, increased 
uncertainty for business, a battle to be the first to grab taxable income through purported anti-avoidance measures, 
or a race to the bottom with respect to corporate income taxes. In contrast, collaboration to address BEPS concerns 
will enhance and support individual governments’ domestic policy efforts to protect their tax base while protecting 
multinationals from uncertainty or double taxation.”  OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: 
OECD Publishing, 2013, p.48. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
50 “The global economy requires countries to collaborate on tax matters in order to be able to protect their tax 
sovereignty” OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.9. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
51 Segundo João Francisco Bianco: “A dupla tributação é universalmente reconhecida como prejudicial ao 
desenvolvimento da atividade econômica mundial. Todos – governos, contribuintes, doutrinadores, organizações 
internacionais – unanimente concordam que ela deve ser evitada.” BIANCO, João Francisco. Transparência Fiscal 
Internacional. São Paulo: Dialética, 2007, p.137. 
52 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Dialética, 2006, p.269. 
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evitar indesejáveis conflitos de imposição tributária, prevenir o combate à evasão e elusão 

tributárias internacional, assim como impedir a discriminação e garantir maior segurança jurídica 

aos contribuintes53. 

Note-se que os tratados e convenções firmados pelo Brasil adotam o Modelo da 

Convenção Tributária da OCDE sobre a Renda e o Capital (MTC - OECD Model Tax  Convention 

on Income and on Capital), com pouquíssimas alterações, apesar do modelo não ser 

obrigatoriamente aplicável às jurisdições. 

O mesmo racional aplica-se agora: o projeto BEPS traz um novo paradigma para a 

elaboração de normas nacionais aplicáveis a operações internacionais e previsões em acordos 

internacionais, não vinculativo, mas com a finalidade de obter, por meio da cooperação 

internacional, o combate à dupla não tributação, que também afeta a competitividade internacional 

e a soberania das jurisdições. 

Não obstante a implementação das recomendações das ações contra BEPS ser uma 

decisão de cada país, este trabalho parte da premissa que a sua análise e incorporação na legislação 

nacional é fundamental para o desenvolvimento do direito tributário internacional do Brasil. Sua 

influência justifica-se na fundamental colaboração internacional para a revisão da legislações 

tributárias nacionais, considerando, especialmente: a) as distorções econômicas geradas pela 

tributação, no mundo pós globalização; b) a necessária proteção ao poder de tributar de cada 

jurisdição e à competitividade das empresas multinacionais; c) a prévia cooperação do Brasil e 

demais jurisdições no combate à dupla tributação e suas consequências. 

Cite-se o entendimento de Victor Uckmar, para quem o grande obstáculo à evolução 

do direito tributário internacional é a concepção de uma soberania absoluta — sendo o direito 

tributário imprescindível a ela — sem quaisquer limites, mas que foi sendo superada, em parte, 

graças às intervenções e solicitações dos organismos supranacionais, estimuladas principalmente 

por questões econômicas54. 

 

I.5. Estrutura do trabalho 
 

                                                 
53 TÔRRES, Heleno. Pluritributação Internacional sobre as rendas das empresas, 2 ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.591. 
54 UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, Paolo de´ Capitani; OLIVA, Caterina Corrado; 
GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 
2012, p.22. 
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Os capítulos deste estudo estão organizados de modo a analisar todas as etapas 

elencadas na descrição metodológica, conforme o Capítulo I . 

O Capítulo II  destina-se a apresentar, de modo detalhado, o Projeto BEPS: como a 

OCDE chegou à conclusão de que o problema existe, quais os principais focos dos planejamentos 

internacionais agressivos e que devem ser ponderados, bem como os fatores essenciais ao seu 

combate. 

O Capítulo III contempla as análises de cada uma das ações selecionadas. Subdivide-

se em seções, sendo todas estruturadas de modo similar.  

A Seção III.1. trata, especificamente, da ação 2 voltada a neutralizar os efeitos dos 

negócios  híbridos e pode ser dividida em três partes. Na primeira parte são elencadas as 

recomendações da OCDE para o desenho das normas nacionais e a elaboração de previsões nos 

tratados internacionais. Na segunda parte são analisados os aspectos regulatórios no Brasil — 

tratando-se dos negócios  financeiros híbridos há uma interdisciplinariedade no exame  do tema, 

pois analisa-se tanto o tratamento contábil, quanto o tratamento tributário, dada a sua interconexão, 

complexidade e existente dicotomia — e as possibilidades para a incorporação das recomendações. 

Na terceira parte identifica-se os possíveis impactos para as multinacionais brasileiras, 

principalmente o incremento da segurança jurídica. 

A Seção III.2. tem como escopo analisar a ação 3 e delimita, num primeiro momento, 

as recomendações da OCDE para a elaboração das normas CFC. Após, examina-se as disposições 

da atual legislação brasileira de tributação em bases universais e suas divergências do modelo 

recomendado, para, então, identificar as alterações que precisam ser realizadas de modo que a 

norma brasileira possa ser considerada uma norma CFC. Na mensuração dos possíveis impactos às 

companhias brasileiras considera-se, essencialmente, os aspectos econômicos da tributação sobre 

os investimentos internacionais e os impactos positivos, em termos de aumento de competitividade 

internacional, de  se adaptar a norma brasileira. 

O Capítulo IV , da conclusão, consolida todos os critérios analisados no estudo para a 

incorporação das recomendações e os impactos para as multinacionais brasileiras. Ele confirma a 

hipótese de pesquisa, nos limites propostos. 

II. BEPS 
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II.1. Contexto do Projeto BEPS 
 

A livre circulação do capital e da força de trabalho, a remoção das barreiras 

alfandegárias, o desenvolvimento da tecnologia e das telecomunicações, a importância crescente 

dos bens intangíveis, a transferência das bases de manufatura de localidades de alto custo para 

baixo custo, além da busca constante por maior desenvolvimento com menor alocação de riscos, 

tiveram um impacto importante no modo como as pessoas jurídicas são estruturadas e 

administradas. 

A globalização possibilitou a evolução dos produtos e dos modelos de produção e criou  

as condições necessárias para o desenvolvimento de empresas multinacionais com estratégias e 

modelos globais voltados à maximização de lucros e redução de custos e despesas.  

Todavia, os instrumentos nacionais e internacionais para tributação dos lucros e dos 

rendimentos, decorrentes das operações e atividades desenvolvidas pelos novos modelos de 

empresas, não acompanharam essa evolução: os princípios internacionais desenvolvidos no século 

passado (pela Liga das Nações em 1920) continuaram sendo aplicáveis às legislações nacionais e 

aos padrões internacionais55. 

Por conta deste descompasso, inúmeras oportunidades fiscais passaram a ser 

exploradas pelas multinacionais. Utilizando-se de planejamentos tributários fundamentados nas 

lacunas entre os sistemas jurídicos e padrões internacionais, as empresas desenvolveram estruturas 

para transferir os lucros de países com alta tributação para países com baixa tributação, erodindo a 

base tributária dos primeiros.  

Com o intuito de combater estes planejamentos — mais conhecidos como agressivos 

ou abusivos, por segregarem artificial, mas legalmente, a tributação do lucro da geração de valor 

(da atividade econômica) — desenvolveu-se o Projeto BEPS, tendo como foco a elisão fiscal 

prejudicial ao desenvolvimento econômico.  

Para além do que foi a evolução legislativa vivenciada até então, atrelada à elaboração 

de instrumentos internacionais e normas internas para evitar a dupla tributação das atividades 

                                                 
55 De acordo com a OCDE: “Domestic and international rules to address double taxation, many of which originated 
with principles developed by the League of Nations in the 1920s, aim at addressing these overlaps so as to minimise 
trade distortions and impediments to sustainable economic growth. The interaction of domestic tax systems (including 
rules adopted in accordance with international standards to relieve double taxation), however, can also lead to gaps 
that provide opportunities to eliminate or significantly reduce taxation on income in a manner that is inconsistent with 
the policy objectives of such domestic tax rules and international standards.” OECD. Addressing Base Erosion and 
Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.5. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
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internacionais, busca-se, por meio do projeto, a formulação de diretrizes e a implementação de 

alterações normativas para coibir, agora, a dupla não tributação. 

A preocupação das jurisdições e dos órgãos internacionais direciona-se a consolidar a 

arrecadação tributária das empresas multinacionais ao redor do mundo — garantindo a tributação 

proporcional do capital investido, da renda auferida e das atividades desenvolvidas em cada país 

—, sem afetar a sua competitividade e capacidade de crescimento. 

Além disso, o combate às estruturas e oportunidades de BEPS, visa não só conter 

problemas de justiça e equidade, como restringir a alocação ineficiente de recursos por conta das 

distorções trazidas pela baixa ou nenhuma tributação. Isto porque, os planejamentos agressivos têm 

induzido à crescente alocação de investimentos para atividades que garantem menores retornos pré 

tributos, mas maiores retornos pós tributos. 

O sucesso do projeto depende, porém, da implementação de medidas restritivas, sem 

retroceder nos avanços alcançados em termos de cooperação internacional e desenvolvimento 

econômico. As soluções unilaterais e descoordenadas, tomadas por cada país, põem em risco a 

estrutura consensual já estabelecida para determinar a competência tributária de cada jurisdição e 

para evitar a dupla tributação. 

O impacto da não coordenação e colaboração é negativo tanto aos investimentos, 

quanto ao consequente crescimento e à geração de empregos, mundialmente. Colaborar com as 

ações de modo a evitar os comportamentos e estruturas de BEPS, ao contrário, aumenta e suporta 

as medidas dos governos para proteger as suas bases fiscais, enquanto protege as multinacionais 

de incertezas e dupla tributação. 

A falta de responsabilidade para lidar com BEPS pode levar, em última instância, à  

eliminação da concorrência. Os negócios multinacionais — beneficiados por conhecimentos 

técnicos específicos e sofisticados de diversos sistemas tributários — continuarão explorando as 

oportunidades de BEPS, inalcançáveis às empresas que atuam predominantemente no mercado 

doméstico. 

Considerando este cenário, em 2013, a OCDE apresentou dois relatórios de extrema    

relevância para o mundo tributário (conforme já referidos na introdução) . O primeiro, em fevereiro 

“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” e, o segundo, em junho, “Action Plan on Base 

Erosion and Profit Shifting”. O primeiro relatório reportou o tema às nações do G-20 e possibilitou 

à OCDE aprofundar as análises para desenvolver o segundo relatório, enquanto o segundo, 
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contemplou o plano de ação para mapeamento dos principais focos de BEPS a serem estudados e 

resolvidos.  

Combater a erosão da base e a transferência de lucros é fundamental para assegurar que 

os lucros sejam tributados onde as atividades econômicas são realizadas e onde o valor é realmente 

criado. Seja pela relevância do tema, sua abrangência ou, ainda, impactos que surgirão ao longo 

dos próximos anos, tanto no Brasil quanto no exterior, a análise das ações divulgadas pela OCDE 

para combater BEPS, em todas as esferas delineadas, é extremamente relevante.  

O Brasil é uma das maiores nações em desenvolvimento, com parcela representativa 

do PIB mundial. Considerando o contexto atual da economia brasileira, asssim como a necessidade 

de políticas claras que incentivem o desenvolvimento de suas multinacionais, muitas das premissas 

analisadas e estabelecidas pela OCDE podem ser determinantes para os próximos anos.  

 

II.2. Elementos que levaram ao reconhecimento e confirmação do fenômeno BEPS  
 

Existem diferentes indicadores que mostram que as práticas tributárias das empresas 

multinacionais se tornaram muito mais agressivas ao longo do tempo. A maioria dos estudos e 

informações analisados pela OCDE trazem abundantes evidências circunstanciais de que 

comportamentos de BEPS estão espalhados.  

Essencialmente, eles indicam que há uma distorção cada vez maior entre a  localidade 

em que, de fato, as atividades empresariais são realizadas e os investimentos efetuados, e o local 

onde os lucros são reportados para fins fiscais. 

Para chegar a essas conclusões foram analisados dados referentes à receita tributária 

decorrente do IRPJ (nos países membros da OCDE), examinadas informações relativas a 

investimentos estrangeiros diretos (IED), bem como revisitados estudos recentes sobre  BEPS. 

No que tange à primeira análise, apesar dos dados disponíveis trazerem algumas 

informações, principalmente em termos monetários e quanto à importância do IRPJ, não é possível 

extrair uma conclusão precisa quanto aos efeitos das transferências de lucros em termos de redução 

da arrecadação tributária, principalmente por dois fatores: 
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a) De acordo com a OCDE, em média, somente 3% do PIB, ou 10% do total das receitas 

tributárias dos países membros56, variando de acordo com cada país, corresponde a 

arrecadações de IRPJ. Neste sentido, apesar das estruturas de BEPS poderem representar 

perdas significativas de imposto, o seu impacto perante o total da receita tributária dos 

países acaba não sendo tão expressivo.  

 

b) Ainda que a alíquota nominal de IRPJ tenha sido reduzida ao longo dos últimos anos — 

caindo, em média 7,2% (de 32,6% para 25,4%)57, entre 2000 e 2011 —, não houve 

diminuição proporcional de arrecadação, mas, ao contrário, aumento, principalmente por 

conta do alargamento das bases de tributação e da sujeição de mais pessoas jurídicas à 

tributação, assim não sendo possível aferir o impacto individualizado dos comportamentos 

e estratégias de BEPS. 

 

Analisando as informações coletadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre 

IED58, a OCDE identificou que, em 2010, países como Barbados, Bermudas e as Ilhas Virgens 

Britânicas receberam investimentos conjuntos superiores ao Japão e à Alemanha e fizeram mais 

investimentos no mundo do que esta última. Em uma escala (ranking)  mundial, também em 2010, 

estes países classificaram-se como os maiores investidores em outros países, como China e Chile.  

Pela base de investimentos da OCDE também foi possível extrair informações 

interessantes. Existe, para alguns países, a abertura de informações acerca de IED detidos por 

Sociedades de Propósito Específico (SPE). De acordo com a OCDE59, as SPE são entidades com 

                                                 
56 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.15. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
57OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.16. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
58 De acordo com a definição da OCDE, em tradução livre do contido no relatório para combate a BEPS: “ Os IED são 
uma categoria de investimentos internacionais, realizados por residentes em um Estado (investidores diretos), com o 
objetivo de estabelecer interesses duradouros em empresas residentes em outros Estados (empresas de investimento 
direto), desde que diversos do seu. A motivação dos investidores diretos é obter uma relação de longo prazo com as 
empresas de investimento direto, que lhes assegure um grau significante de influência na  sua gestão. Investimentos 
diretos podem assegurar, também, que os investidores diretos tenham acesso às economias das empresas de 
investimento direto, o que poderia ser impossível de se realizar de outro modo. Os objetivos dos investimentos diretos 
são diferentes dos investimentos de protfólio, onde os investidores geralmente não esperam influenciar a gestão das 
empresas. O interesse duradouro se verifica quando o investidor direto possui ao mínimo 10% do poder de voto da 
empresa de investimento direto”. OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, 
p.17. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
59 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.18. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
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pouca ou nenhuma substância, normalmente estabelecidas para financiar empresas relacionadas ou 

realizar atividades de holding, cujos investimentos de, ou em outros países, compõem quase a 

totalidade de seus ativos e passivos. 

Tomando-se como exemplo a Holanda, é possível identificar que do total dos 

investimentos diretos realizados no país em 2011, 82% foram realizados por SPE, assim como do 

total de investimentos realizados por residentes do país em outros países, 76% foram realizados 

por SPE. No caso de Luxemburgo, esta proporção foi de 93% e 91%, respectivamente. Já na Áustria 

e na Hungria as proporções são menores, mas foram de 39% e 46% na entrada e de 35% e 86% na 

saída de investimentos, sempre de e por SPE60. 

Apesar dos dados isolados não poderem confirmar que a utilização das SPE é para 

finalidade de BEPS, a sua análise pode levar a algumas conclusões, como, por exemplo, que a sua 

criação objetiva canalizar investimentos e financiamentos dentro do mesmo grupo societário, 

internacionalmente, com reduzida tributação. 

Os estudos analisados dividem-se consoante diferentes informações tributárias dos 

contribuintes: a) alíquotas efetivas61 (ETR – effective tax rate) das multinacionais; b) declarações 

de IRPJ; c) outros indicadores de BEPS. 

As conclusões extraídas de alguns desses estudos, principalmente nos Estados Unidos, 

são variadas. De acordo com uma análise realizada pelo JP Morgan62 em 2012, as empresas 

multinacionais possuem uma ETR média ponderada, nos últimos dez anos, de 22,4%, enquanto as 

empresas que atuam apenas no mercado americano possuem uma ETR média ponderada de 36,2%. 

Um outro estudo, de Avi-Yonah e Lahav63, de 2011, ao analisar a ETR das cem maiores 

multinacionais americanas, identificou que apesar da alíquota nominal dos Estados Unidos ser 

superior em 10% à da maioria dos países da União Europeia, as ETR das multinacionais americanas 

são inferiores em, aproximadamente,  4%, às multinacionais europeias. 

                                                 
60 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.18. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
61 A proporção entre o imposto sobre a  renda pago pelas empresas sobre os lucros, antes de tributos, em um 
determinado período de tempo. 
62 J.P. Morgan. Global Tax Rate Makers: Undistributed Foreign Earnings Top $1.7 Trillion; At least 60% of 
Multinational Cash is Abroad. North America Equity Research, 16 May 2012 apud OECD (2013), Addressing Base 
Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, p.61. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
63 Avi-Yonah, R. and Y. Lahav. The Effective Tax Rate of the Largest US and EU Multinationals, University of 
Michigan Law School, Program in Law & Economics. Working Paper No. 41, 2011. Disponível em: 
<http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1150&context=umichlwps-empirical> apud OECD. Addressing 
Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.61. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>.. 
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Outros diversos estudos64 focaram na análise das ETR das multinacionais americanas 

e suas controladas, comparativamente com as ETR das multinacionais de outros países e suas 

controladas, e com as ETR das empresas americanas que atuam apenas no mercado doméstico. As 

conclusões encontradas variam, sendo por vezes contraditórias, por isso é questionável se qualquer 

um desses estudos pode comprovar que comportamentos de BEPS realmente foram os que 

prevaleceram para o alcançar as ETR reduzidas. 

Quanto à análise das declarações de IRPJ, dentre vários estudos analisados, um de 

2012, de Grubert65, considerou dados históricos de mais de setecentas multinacionais americanas 

e identificou que o total de lucros antes de tributos auferidos no exterior, por elas, aumentou de 

37,1% em 1996, para 51,1% em 2004. Desse total, praticamente toda a renda não foi repatriada ao 

país, pois no mesmo período de tempo o montante de renda mantida no exterior subiu de 17,4% 

para 31,4%. O estudo identificou, ainda, que a diferença entre a ETR doméstica e a estrangeira 

possui impacto relevante na alocação de recursos no exterior. Quanto menor a ETR obtida no 

exterior, comparativamente à obtida internamente, maior a margem de lucro externa. 

Uma análise realizada por Heckemeyer e Overesch66, também de 2012, revisitou 

diversos trabalhos sobre comportamentos de BEPS das multinacionais e encontrou evidências 

indiretas da transferência de lucros de modo inversamente proporcional à alíquota tributária local 

e nível de tributação em outros países em que as empresas estão estabelecidas. 

Um relatório de 2010, de Gravelle67, também conclui que há evidências claras de que 

os lucros das multinacionais aparecem em países em que não há real motivação econômica. A 

análise considerou o percentual do lucro das controladas norte americanas perante o PIB das 

                                                 
64 Os demais estudos sobre ETR analisados pela OCDE e não identificados neste trabalho, podem ser consultados no 
relatório de combate à erosão da base tributária e à transferência de lucros. OECD. Addressing Base Erosion and Profit 
Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, pp. 61-63. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>.. 
65 Grubert, H. Foreign Taxes and the Growing Share of U.S. Multination Company Income Abroad: Profits, Not Sales, 
Are Being Globalized. Office of Tax Analysis Working Paper No. 103, February 2012.  Disponível 
em:<www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/taxanalysis/Documents/OTA-W2012-103-Multinational-Income-
Globalized-Feb-2012.pdf.> apud OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, 
p.61. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
66 Heckemeyer, J.; Overesch, M. Profit Shifting Channels of Multinational Firms – a Meta Study. Paper presented at 
IIPF Congress, August 2012. Disponível em: <http://editorialexpress.com/cgi-
bin/conference/download.cgi?db_name=IIPF68&paper_id=434> apud OECD. Addressing Base Erosion and Profit 
Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.61. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
67 Gravelle, J.G. Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. United States Congressional Research 
Service, CRS Report for Congress, 3 September 2010. Disponível em:<www.fas.org/sgp/crs/misc/R40623.pdf> apud 
OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.61. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
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economias investidas e pode notar uma diferença descabida entre a razão para países desenvolvidos 

e países em que não há tributação. No caso da Holanda a proporção é de 4,6%, Irlanda 7,6% e 

Luxemburgo 18,6%. Já, para Jersey, este percentual sobe para 35,3%, Bahamas 43,3%, Ilhas 

Virgens Britânicas 354,6% e Bermudas 645,7%. 

Outros estudos fundamentados na análise das declarações tributárias das pessoas 

jurídicas e de outros indicadores de BEPS foram examinados  pela OCDE68. Não obstante suas 

diferentes metodologias, algumas conclusões puderam ser extraídas. 

Assim, identificou-se que há uma crescente segregação entre a localidade onde os 

negócios e atividades são efetivamente realizados e onde os lucros são reportados para fins fiscais, 

especialmente tratando-se de lucros derivados de atividades geograficamente mais móveis69 e 

ativos intangíveis — como as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), prestação de 

serviços, seguros e outras de fácil transferência internacional, bem como ativos de marcas e 

patentes e outros de propriedade intelectual — que estão crescentemente sendo mudados para 

países com tratamentos tributários mais favoráveis. 

Apesar de serem atrativos, por detectarem os tributos efetivamente pagos, bem como 

denotarem os fatores que impactaram o passivo tributário, os estudos sobre as ETRs das empresas 

não conseguem estabelecer claramente se a ETR é menor  do que a alíquota nominal do país (ou 

alíquota legal) por conta de previsões legais - como despesas de depreciação acelerada -, ou devido 

a planejamentos tributários redutores de base. As análises foram feitas considerando as ETRs já 

incorridas (histórica) pelas empresas e não com base em projeções tributárias (com detalhamento 

das estratégias tributárias) para a realização de determinados investimentos. 

Outra ponderação, por conta das diferentes metodologias utilizadas, é que não há uma 

uniformização entre  os dados analisados em cada estudo. Em alguns casos as análises parecem ter 

sido direcionadas pelas informações disponíveis e não por uma metodologia objetiva e confiável. 

O uso de várias metodologias para calcular as ETRs, bem como as falhas nas informações 

disponíveis, trazem conclusões muito divergentes sobre o nível de tributação imposto às 

multinacionais e a prevalência de comportamentos de BEPS. 

                                                 
68 Eles podem ser consultados no relatório de combate à erosão da base tributária e à transferência de lucros. OECD. 
Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, pp.63-67. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
69 Consideram-se geograficamente mais móveis, no contexto deste trabalho, todas as atividade e rendas delas derivadas 
que facilmente possam ser deslocadas entre jurisdições, pois não necessítam de grandes mudanças estruturais, nem 
dependem de relevantes ativos fixos. 
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Sabendo que, de fato, as multinacionais beneficiam-se de estruturas de BEPS, mas 

faltam dados mais coesos e detalhados sobre o tema, principalmente pela falta de transparência 

entre os países, a ação 11 da OCDE70, visa justamente criar o material necessário para mensurar e 

monitorar BEPS. 

 

II.3. Principais focos de BEPS e pontos de preocupação dos governos 
 

A constatação de que as normas nacionais e os padrões de direito tributário 

internacional não acompanharam a evolução e as mudanças dos negócios globais, é o principal 

fundamento identificado pela OCDE para o problema de BEPS. Muitas pessoas jurídicas, munidas 

de conhecimentos técnicos específicos, aproveitaram a oportunidade para serem completamente 

não tributadas ou reduzirem drasticamente a sua tributação sobre renda. 

Entre as regras existentes e que regulam as atividades internacionais, destacam-se 

quatro princípios fundamentais71 para a tributação de atividades internacionais e que levam aos 

principais focos de BEPS: poder para tributar (jurisdiction to tax), TP, alavancagem (leverage) e 

regras antielisivas. 

O poder para tributar, ou de instituir tributos para garantir os recursos necessários ao 

Estado, está tradicionalmente atrelado a um elemento de conexão com determinada jurisdição. Os 

sistemas tributários estão divididos em sistemas de tributação universal e territorial72. No primeiro 

caso, o elemento de conexão é subjetivo e vinculado à residência do sujeito — estando toda a renda 

dos residentes, independentemente de onde auferida, sujeita à tributação —, enquanto, no segundo, 

o critério de conexão é material e atrelado à fonte da renda, sendo tributada somente a renda de 

fontes localizadas no território da jurisdição. 

Como cada jurisdição é livre e soberana para determinar o seu sistema tributário, na 

maioria dos países nenhum dos sistemas é empregado de forma pura ou igual, o que leva a 

distorções na alocação de recursos e investimentos. Especialmente em operações internacionais, 

que resultam da interação de seus sistemas particulares, surgem oportunidades de BEPS. 

                                                 
70 OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241343-en>. 
71 Conforme mencionado na introdução do presente trabalho, todas as informações referentes ao capítulo de BEPS e 
às ações específicas (para delimitação das recomendações da OCDE), foram extraídas dos relatórios em tradução livre. 
É por isso que não se cita o entendimento da doutrina brasileira, pois seria uma interpretação sobre o tema, não 
vinculada aos relatórios e posicionamento particular da OCDE. 
72 A depender da adoção, pelo país, do princípio da territorialidade ou universalidade. 
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A alternativa mais conhecida para se alcançar a baixa ou nenhuma tributação no nível 

do receptor da renda é transferir as rendas para uma jurisdição com baixa tributação. Porém, 

resultados similares podem ser alcançados por meio da utilização de países com alta tributação que 

disponham de tratados para evitar a dupla tributação, com benefícios adicionais, como: total 

dedutibilidade de despesas no nível do pagador, potencial redução ou eliminação de retenções na 

fonte e a não aplicação de regras antielisivas na fonte ou no país de residência.  

A utilização das regras previstas nos diversos sistemas tributários, em conjunto com os 

tratados internacionais para evitar a dupla tributação e outros instrumentos de direito tributário 

internacional, podem levar a inúmeras possibilidades de BEPS. 

 São exemplos, principalmente em operações financeiras entre empresas 

relacionadas73: a) a constituição de filial estrangeira em país de baixa tributação, considerando 

regras de isenção de tributação de filiais ou disposições em tratados para evitar a dupla tributação 

no país da matriz; b) utilização de entidades híbridas, com total dedutibilidade de despesas em um 

país, sem correspondente tributação de receitas em outro país (decorrente da diferença de sua 

classificação como transparentes em um país, mas não transparentes e, portanto, tributáveis, em 

outro) c) utilização de instrumentos financeiros híbridos ou outras transações financeiras, como 

seguros cativos ou derivativos, sem tributação da receita em um país, mas com dedutibilidade de 

despesas em outro país (considerando a classificação ora como patrimônio, ora como dívida, a 

depender da jurisdição). 

Outros exemplos referem-se à possibilidade de redução ou eliminação de tributação na 

fonte, através de: a) utilização de empresas intermediárias, canais ou de  passagem (conduit 

companies) para aproveitamento de benefícios de tratados para evitar a dupla tributação, que não 

poderiam ser utilizados em países de baixa tributação; b) contratação de instrumentos de 

derivativos que tenham remuneração em substituição ao pagamento de juros (exemplo: prêmios), 

mas sem o mesmo tratamento tributário. 

Do princípio do poder para tributar deriva, também, de forma direta, as regras de TP. 

O reconhecimento de que um país tem o direito de tributar determinada parcela de lucros, 

necessariamente, demanda regras para definição desta parcela. As regras de TP desempenham esse 

papel, de acordo com o princípio do arm’s lenght que, em breve resumo, estabelece a alocação de 

                                                 
73 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, pp.40-41. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
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renda entre partes dependentes do mesmo modo que seria alocada entre partes independentes, em 

situação análoga. 

Como as forças de mercado podem não determinar as condições praticadas em 

transações entre partes relacionadas, é fundamental que a sua consistência seja verificada por meio 

de uma análise comparativa com transações em circunstâncias similares, realizadas entre partes 

independentes. Do contrário, ocorre a tributação desproporcional dos lucros em cada jurisdição. 

Para determinar a compensação devida nas transações entre partes relacionadas, são 

identificadas as funções realizadas, ativos utilizados e riscos assumidos pelas partes e, após, 

comparadas com as mesmas características em transações entre partes independentes. Quanto 

maiores as funções, os riscos e ativos, maior será a compensação ou remuneração devida, refletida 

no preço a ser praticado entre as partes. 

Por consequência, os contribuintes buscam a alocação da maior parte destas 

características economicamente relevantes em países com menor tributação. Algumas funções são 

mais difíceis de serem transferidas, mas principalmente ativos intangíveis e riscos podem, de modo 

relativamente fácil, ser mudados para outra jurisdição. Nesse contexto, muitas empresas 

multinacionais realizam operações que resultam em BEPS. 

As regras atuais de TP não possuem a clareza nem as ferramentas necessárias para 

desconsiderar certas alocações de riscos e ativos realizadas pelas multinacionais, o que resulta, 

muitas vezes, na sua inefetividade  e inaplicabilidade. As autoridades fiscais não conseguem 

questionar a substância ou consistência das estruturas implementadas. Como as regras de TP para 

a alocação de riscos e ativos são aplicadas individualmente por entidade e não ao grupo todo, as 

possibilidades de alocações desproporcionais em entidades específicas do grupo são facilitadas. 

São vários os exemplos de alocações de riscos e ativos, principalmente intangíveis de 

alto valor, que podem ser realizados de acordo com o princípio do arm’s lenght, e, atualmente, não 

podem ou dificilmente são questionados. O principal  desafio é determinar em que circunstâncias 

estas estruturas resultam ou contribuem para a erosão da base tributária. 

Outro ponto focal de BEPS e, também, decorrente do direito de tributar de cada 

jurisdição, é a diferenciação entre dívida e patrimônio e sua respectiva tributação. Toda empresa 

necessita, obrigatoriamente, de capital para sua existência e continuidade. Para tanto, existem duas 

formas essenciais de obtenção de recursos: capital próprio, vindo dos sócios e acionistas e dos 

lucros de suas operações e capital de terceiros, vindo de empréstimos e financiamentos.  
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Enquanto o capital próprio é patrimônio da empresa, remunerado aos sócios e 

acionistas por meio de dividendos, o capital de terceiros é dívida da empresa,  remunerada, 

normalmente, por juros. A remuneração dos sócios e acionistas, como pertence ao patrimônio da 

empresa,  normalmente é não dedutível e não tributável para fins fiscais. Já, a remuneração de 

terceiros, como representa recurso que não pertence à empresa, ou seja, uma dívida, normalmente 

sua remuneração é dedutível e tributável para fins fiscais, desde que atendidos alguns critérios.  

Com isso, as empresas são muitas vezes induzidas, ao menos, tributariamente, a se 

financiarem por meio de capital de terceiros. É comum, o estabelecimento de empresas com 

atividades financeiras, em países de baixa tributação, ou a utilização de negócios híbridos (com 

diferente caracterização e tratamento tributário em cada jurisdição) para tributar pouco ou eliminar 

a tributação das rendas auferidas e  possibilitar a dedutibilidade das despesas em países de alta 

tributação, reduzindo, consequentemente, a alíquota efetiva de todo o grupo74.  

As previsões contidas nas legislações nacionais e instrumentos internacionais, como 

regras de TP para empréstimos entre empresas do mesmo grupo societário e normas antielisivas, 

não conseguem conter com eficácia essas estruturas e comportamentos de BEPS. 

Neste contexto, adentra-se ao último foco de BEPS nas estruturas e atividades 

internacionais: o da utilização de normas antielisivas. Conforme visto, o conjunto de normas que 

regulam as atividades internacionais, não obstante tenha sido elaborado para o desenvolvimento 

econômico em cooperação entre os Estados e seus respectivos sistemas tributários (evitando a 

dupla tributação), traz inúmeras possibilidades de BEPS. As medidas antielisivas, primariamente 

desenvolvidas para reduzir ou eliminar benefícios tributários alcançados por planejamentos 

tributários abusivos, não fogem dessa constatação. 

Atualmente, existe uma variedade de normas e estratégias antielisivas utilizadas pelos 

países para garantir a justiça e efetividade de seus sistemas tributários. As mais importantes 

resumem-se em75: a) normas gerais antielisivas (GAAR – General Anti Avoidance Rules), para 

descaracterizar operações realizadas sem substância ou propósito negocial; b) normas CFC, para 

tributar rendas passivas ou com baixa tributação, independentemente da distribuição dos lucros; c) 

normas de subcapitalização e outras relacionadas, para limitar a dedutibilidade de juros; d) normas 

                                                 
74 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.43. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
75 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.38. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
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anti-negócios híbridos, para coerência76 no tratamento tribuário das operações financeiras 

internacionais; e) normas anti erosão de base, para limitação da dedutibilidade ou aumento da 

retenção na fonte, de certos pagamentos  a países específicos. 

Elas também estão previstas nos tratados para evitar dupla tributação. Em alguns 

tratados existem cláusulas de beneficiário efetivo — usadas para evitar o aproveitamento de 

benefícios por pessoas não visadas por eles —, assim como cláusulas negando benefícios para 

determinadas entidades, ou previsões para rendas específicas e regimes preferenciais.  

Entretanto, a falta de maior coesão entre as legislações nacionais — por conta das 

diferentes tradições jurídicas e respectivos sistemas tributários —, bem como melhores definições 

— em termos de objetividade e abrangência — para a caracterização de planejamentos tributários 

abusivos, fazem com que outras situações não previstas e que levam a comportamentos ou 

estruturas de BEPS não sejam coibidas 

É necessário o estudo aprofundado das normas antielisivas para definir as alterações 

necessárias ao combate efetivo dos planejamentos tributários abusivos, principalmente porque elas 

acabam sendo utilizadas como os paradigmas para definição do que pode ou não ser implementado 

pelos contribuintes ou questionado pelas autoridades fiscais.  

Existem, também, inúmeras estratégias que são utilizadas para escapar à aplicação das 

regras antielisivas e que variam de acordo com cada jurisdição e a sofisticação das estruturas 

internacionais. É o caso, por exemplo, da utilização de entidades independentes, estabelecimento 

da matriz em país com baixa ou nenhuma tributação, normalmente sem regras de CFC  ou demais 

normas antielisivas, ou o uso de negócios híbridos. 

Ressalte-se que, normalmente, é a interação dos variados princípios e práticas, 

presentes nas diversas jurisdições, que permite a transferência de lucros com a erosão de base. É a 

diferença das bases dos sistemas de tributação de cada país (territorial ou universal), das legislações 

de tributação de operações internacionais (incluindo normas antielisivas), da caracterização das 

entidades e dos instrumentos em cada jurisdição, da alocação de riscos, ativos e funções, da 

utilização de estruturas financeiras para financiamento de empresas do mesmo grupo societário e 

da subjetividade e complexidade dos planejamentos realizados, quando combinados, que 

possibilitam que certas transações não sejam tributadas.  

                                                 
76 Conforme já definindo na página 18 deste trabalho. 
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Além de observar os principais focos de BEPS nas disposições normativas, é 

importante verificá-los nas estruturas das empresas multinacionais. Foi identificado que, em regra, 

elas combinam quatro elementos77: i) redução da tributação, em um país de alta incidência 

tributária e atividade econômica, em decorrência de operações comerciais ou financeiras entre 

pessoas jurídicas relacionadas; ii) baixa ou nenhuma retenção na fonte; iii) reduzida ou inexistente 

tributação no receptor da renda, com direito a lucros não operacionais substanciais entre partes 

relacionadas; iv) nenhuma tributação dos lucros no nível da matriz do grupo econômico. 

A análise prática de algumas estruturas tributárias bem conhecidas levou a OCDE a 

concluir que:   

 

a) É uma tendência dessas estruturas reduzir a tributação sobre lucros decorrentes de 

operações substanciais, por meio de arranjos legais, direitos e obrigações intangíveis, além 

da transferência de riscos dentro do mesmo grupo societário. Esta tendência é tão maior 

quanto o desenvolvimento da jurisdição, sua economia e atividades com intangíveis.  

 

b) Apesar da legalidade técnica e da interação cuidadosa entre a variedade de normas e 

princípios tributários, as estratégias adotadas pelas empresas resultam na erosão da base 

tributária de vários países, demonstrando, efetivamente, que as estruturas de BEPS se 

beneficiam dos diferentes sistemas tributários e o seu combate, de modo individualizado, 

por cada um, é difícil.  

 
c) Qualquer análise de BEPS precisa, portanto, levar em consideração a interconexão de todos 

os elementos mencionados e utilizados pelas multinacionais, bem como o modo como 

dialoga o conjunto de normas e instrumentos que regulam as atividades e operações 

internacionais. 

 
II.4. Fatores essenciais para combater os comportamentos e as oportunidades de BEPS 

 

Analisados os elementos presentes nas estruturas implementadas pelas multinacionais, 

bem como os principais focos de BEPS nos padrões e princípios internacionais, a OCDE pode 

                                                 
77 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.44. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>.>. 
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identificar as áreas de maior preocupação e fatores essenciais para rechaçar a erosão de base e 

transferência de lucros.  

Como pré requisito é necessário o aumento da transparência nas alíquotas efetivas das 

multinacionais e da observância fiscal interna e externa. Não há como existir um ambiente fiscal 

justo, sem disponibilidade, clareza e certeza das informações tributárias, com a respectiva 

fiscalização e penalização de abusos. 

Devem ser desenvolvidas melhorias e esclarecimentos nas regras de TP para tratar das 

operações atualmente não reguladas ou insatisfatoriamente reguladas, como: transferência de riscos 

e intangíveis, repartição artificial da propriedade de ativos entre entidades do mesmo grupo e 

transações entre elas e que dificilmente ocorreriam entre partes independentes. Também são 

necessárias documentações de TP mais robustas e que possam passar às autoridades fiscais o 

desenho completo das operações realizadas pelas empresas multinacionais. 

São imprescindíveis soluções atualizadas para o problema da jurisdição competente 

para tributar (incluindo a revisão das previsões dos tratados) os lucros derivados da 

comercialização de bens e serviços digitais. 

No que tange às operações financeiras entre empresas vinculadas, devem ser alteradas 

as normas referentes à dedutibilidade e retenções na fonte de pagamentos, assim como 

desenvolvidas regras para eliminar ou neutralizar os efeitos da divergência internacional na 

caracterização de negócios híbridos.  

Como complemento aos demais elementos essenciais para coibir BEPS, as normas 

antielisivas, em particular as GAAR, regras CFC , regras de subcapitalização e regras para prevenir 

o abuso de tratados, devem ser modificadas para serem mais efetivas. As alterações podem ser 

incluídas tanto nas legislações nacionais, como nos instrumentos internacionais (além das regras 

de limitação de benefícios e demais para evitar abuso de tratados, atualmente já previstas nos 

tratados para evitar a dupla tributação). 

São, igualmente, necessárias soluções para conter a existência de regimes preferenciais 

e prejudiciais com mais eficácia, considerando fatores como transparência e substância.  

Para garantir que os pontos de vista das partes interessadas e daqueles que irão aplicar 

as soluções encontradas pela OCDE sejam considerados, além de prover a certeza necessária aos 

negócios, para realizar investimentos de longo prazo, devem ser organizadas consultas públicas 

com a sociedade civil. 
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Por último e fundamental, é a coordenação entre os governos e a cooperação para a 

implementação de qualquer solução, ainda que eles não utilizem os mesmos instrumentos para 

combater BEPS. Lidar com todos os diferentes aspectos do problema exige medidas concretas e 

completas para garantir: o equilíbrio entre a tributação com base na residência ou na fonte, o 

tratamento fiscal coerente nas operações financeiras entre empresas vinculadas e a implementação 

de regras antielisivas efetivas. 

Conforme ressaltado pela OCDE em seus diversos relatórios sobre o Projeto BEPS, 

existe valor e necessidade em providenciar uma alternativa internacionalmente coordenada, pois a 

vastidão das possibilidades de BEPS acaba tornando ineficaz a ação individual de cada país, afora 

a possibilidade de medidas unilaterais levarem à redundância da dupla tributação, ou ainda múltipla 

tributação dos negócios internacionais, voltando à problemática já enfrentada anteriormente pelos 

países.  

 

II.5. O Plano de Ação contra BEPS 
  

O plano de ação para o combate à erosão da base tributária e à transferência de lucros 

foi divulgado em junho de 2013. Com o objetivo de propor soluções concretas para realinhar os 

padrões internacionais ao ambiente econômico contemporâneo, o plano: a) identificou as ações 

necessárias para encaminhar o tema; b) estabeleceu os prazos para implementar as ações; e, c) 

identificou os recursos necessários e metodologias para implementá-las. 

As ações (15) necessárias para tratar o fenômeno BEPS, de forma resumida, 

objetivam78:  

 

a) Identificar os desafios da economia digital, sob o fundamento da falta de conhecimento 

aprofundado sobre o setor, seu universo e modelos de negócios, que conduzem a diversas 

oportunidades de BEPS especialmente pela dificuldade de aplicação das regras 

internacionais vigentes.   

 

                                                 
78 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, pp. 14-24. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
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b) Neutralizar os efeitos dos negócios híbridos, especificamente os de dupla não tributação, 

dupla dedução de despesas ou diferimento da tributação.  

 
c) Fortalecer as regras CFC. Apesar delas serem normas antielisivas que atraem a tributação 

para o país de residência, foram desenvolvidas segregadamente por cada um, razão pela 

qual permitem estruturas de BEPS.  

 
d) Limitar a dedutibilidade de juros e outras pagamentos financeiros que sejam 

economicamente equivalentes, entre partes relacionadas e independentes. 

 
e) Elaborar soluções que venham a conter os regimes prejudiciais de modo mais efetivo, 

considerando, entre outros, fatores como transparência e substância. Para tanto, a ação 

considera a troca de informações relativa aos acordos formais (firmados com as autoridades 

fiscais dos países) para a determinação de regimes preferenciais e sua substância. 

 
f) Desenvolver previsões de modelo para os tratados e recomendações para a elaboração de 

regras nacionais de modo a prevenir  os benefícios dos tratados em circunstâncias 

inapropriadas e a dupla não tributação. 

 
g) Aperfeiçoar as definições existentes quanto a estabelecimentos permanentes e tratar das 

problemáticas quanto à alocação de lucros. 

 
h) Estabelecer regras para prevenir estruturas de BEPS através da mudança de intangíveis 

entre empresas do mesmo grupo.  

 
i) Definir regras para prevenir a transferência artificial de lucros, por meio da alocação de 

riscos ou de capital excessivo a empresas relacionadas, especialmente com base em 

definições contratuais. 

 
j) Assegurar que as regras de TP estejam em linha com a tributação do conjunto de atividades 

que geram valor econômico, assim como ocorre em operações entre partes independentes, 

especialmente nas operações com alto risco de BEPS. 
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k) Aprimorar as metodologias para coletar e analisar as informações referentes às estruturas e 

comportamentos de BEPS, de modo a garantir maior transparência e segurança. 

 
l) Requerer que os planejamentos tributários agressivos ou abusivos, implementados pelas 

multinacionais, sejam informados às autoridades fiscais, por meio de regras mandatórias a 

serem introduzidas por cada jurisdição. 

 
m) Reexaminar as documentações de TP para possibilitar maiores informações sobre as 

cadeias de valor globais e distribuição de lucros entre partes relacionadas em diferentes 

jurisdições.  

 
n) Aumentar a efetividade dos procedimentos de comum acordo (Mutual Agreemement 

Procedure ou MAP), especialmente na resolução dos conflitos referentes à aplicabilidade 

dos tratados tributários internacionais e cláusulas de arbitragem. 

 
o) Desenvolver um instrumento multilateral para emendar os tratados para evitar a dupla 

tributação, sem a necessidade de procedimentos individualizados por tratados.  

 

Para cumprir com todas as ações mapeadas e garantir que o trabalho realizado fosse 

inclusivo e efetivo, todos os países membros do G20 e interessados foram chamados para tomarem 

parte do projeto BEPS.  Como as oportunidades de BEPS podem se manifestar de modo diferente 

nos países em desenvolvimento, considerando a especificidade do seu regime legal e 

administrativo, eles foram e continuam sendo consultados acerca de suas preocupações particulares 

quanto à estruturas e possibilidades de BEPS. 

Para garantir que todas as partes relevantes e interessadas fossem escutadas e suas 

opiniões consideradas no desenvolvimento das ações,  representantes da sociedade civil foram 

convidados a comentar sobre as diferentes propostas elaboradas. Reuniões anuais serão, inclusive, 

realizadas para manter o diálogo com todas as partes interessadas nos diferentes problemas.  

Apesar do foco das ações de BEPS ser o combate à  dupla não tributação, a OCDE 

entende que uma abordagem completa deverá, também, buscar melhorias na eliminação da dupla 

tributação, ainda existente em determinados países. Por isso, as ações buscam, adicionalmente, 

maior eficácia em procedimentos de comum acordo e nas provisões de arbitragem, a exemplo da 

décima quarta ação. 
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Tomando como premissa que as ações para conter estruturas de BEPS têm como 

principal propósito prover os países com instrumentos, nacionais e internacionais, direcionados a 

alinhar o direito de tributar com o desenvolvimento de atividades econômicas efetivas, e que  esse 

propósito somente será alcançável por meio da colaboração e coordenação de todos os países 

envolvidos, especialmente na elaboração de normas domésticas coerentes, propõe-se a análise, no 

presente trabalho, das ações 2 e 3. 

 

II.6. Principais conclusões 
 

É evidente que comportamentos e estruturas de BEPS existem e causam perdas e 

ameaças significativas para os governos. Os fatores que levam à transferência de lucros e erosão 

da base são diversos, interconectados e resultantes da variedade de jurisdições e tratamentos fiscais. 

As grandes oportunidades surgem, especialmente, pela falta de atualização e de 

convergência dos instrumentos, nacionais e internacionais, que regulamentam e legitimam as 

transações realizadas pelas multinacionais. As regras internas para tributação internacional e os 

princípios internacionais ainda estão fundamentados em um ambiente econômico de menor (se 

comparado a hoje) integração entre fronteiras. Porém, os contribuintes são atualmente globais 

(sujeitos a tributação em várias jurisdições), com grandes cadeias de suprimentos e altos valores 

alocados em propriedades intelectuais e intangíveis. 

A percepção primária de que os Estados precisam mudar a sua legislação e reconhecer 

determinadas regras para evitar a dupla tributação, já não é mais a única realidade. Há, hoje, uma 

percepção secundária de que muitas rendas e operações acabam sem tributação alguma.  

As legislações tributárias nacionais precisam ser revisitadas e analisadas para 

introduzir alterações que possibilitem a tributação proporcional, com eficiência e equidade, em 

todas as transações e jurisdições. Os instrumentos internacionais precisam ser adaptados para 

englobar novas e diferentes estruturas e operações internacionais, com medidas condizentes ao 

cenário econômico atual e todas as suas facetas, tanto para evitar a dupla tributação como para 

coibir a dupla não tributação e garantir a continuidade da competitividade e do desenvolvimento 

internacional e global. 

Nesse contexto, o maior desafio não é apenas identificar as respostas apropriadas, mas, 

também, os mecanismos necessários para implementá-las de modo efetivo, apesar das restrições 
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legais existentes, especialmente pelo número de jurisdições e respectivos sistemas tributários, além 

de tratados tributários bilaterais.  

O mapeamento das oportunidades, comportamentos e estruturas de BEPS, assim como 

das respectivas ações para sua contenção, realizado pela OCDE, considerando o suporte dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, é de fundamental relevância para todas as economias 

modernas, incluindo o Brasil.  

O seu estudo e compreensão são necessários para a evolução das  normas de direito 

tributário internacional. A sua análise crítica perante as normas atualmente vigentes poderá trazer 

maior previsibilidade e segurança aos investimentos brasileiros no exterior e aos investimentos 

estrangeiros no País. 

III.Ações para combater os comportamentos e estruturas de BEPS 
 

III.1. Ação 2 – Neutralizar os efeitos dos negócios híbridos 
 

III.1.1. Introdução  
 

O relatório da segunda ação traz recomendações específicas79 para a elaboração de 

normas nacionais e de previsões nos tratados para evitar a dupla tributação, de modo a descontinuar 

os efeitos dos negócios híbridos, como: a dupla dedutibilidade de despesas; a dedutibilidade da 

despesa, sem a correspondente tributação da receita financeira; ou, ainda, a geração de créditos 

diversos referentes a apenas um pagamento de tributos. 

Para a compreensão de todo o conteúdo da ação é essencial a delimitação dos conceitos 

introduzidos pela OCDE e amplamente utilizados para tratar o tema. Eles foram subdivididos,  

abaixo,  em itens de modo a facilitar a compreensão. 

 

                                                 
79 Seguindo o relatório de combate à erosão da base tributária e à transferência de lucros e o subsequente plano de 
ação, a segunda ação inclui entre suas recomendações: a) mudanças no MTC para garantir que os instrumentos híbridos 
e entidades híbridas (assim como de dupla residência) não sejam utilizados para obter benefícios indevidos nos 
tratados; b) previsões para as legislações nacionais impedirem isenções ou o não reconhecimento de pagamentos 
dedutíveis pelo pagador; c) negativas à dedução de despesas que não sejam inclusas como receitas pelos beneficiários 
(não sujeitas às regras CFC); d) impedimento à dedução de pagamentos que também sejam dedutíveis em outra 
jurisdição; e) critérios de desempate e coordenação para a aplicação das normas recomendadas entre os países, evitando 
a dupla imposição tributária. OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, 
pp. 15-16. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
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a) Negócios80: os  acordos, contratos, esquemas, planos ou entendimentos, obrigatórios ou 

não, incluindo todos as operações e procedimentos necessários para sua produção de efeitos 

— individualizados, contidos em outros negócios ou constituídos por múltiplos negócios.   

 

b) Negócios híbridos81: os negócios que permitem explorar diferentes tratamentos tributários 

em mais de uma jurisdição, levando à redução da carga tributária para as partes envolvidas. 

Se não houver divergência no tratamento tributário de um negócio contratado entre as partes 

ou dos pagamentos realizados e que leve à erosão de base, a ação não é aplicável.  

 
c) Diferenças temporais: aquelas que não submetem os negócios híbridos às regras de 

neutralização. São diferenças temporais aquelas referentes ao período de reconhecimento 

da despesa e da respectiva receita (de acordo com as legislações tributárias das jurisdições 

envolvidas), assim como  as decorrentes de  valoração da moeda (como a variação cambial 

correspondente aos negócios  utilizados). 

 
d) Pagamentos82 presumidos: aqueles realizados do ponto de vista tributário, mas sem a 

equivalente obrigação econômica entre as partes. Não se submetem às  regras que envolvem 

negócios híbridos. De acordo com a OCDE83, as regras de dedutibilidade com base em 

presunções tributárias são economicamente similares a isenções ou concessões específicas 

a determinados contribuintes e não resultam nos efeitos tributários discrepantes cobertos 

pela ação. 

 

                                                 
80 O conceito de negócios introduzido neste tópico está em conformidade com a ação 2 da OCDE. Os únicos negócios 
que interessam ao direito brasileiro, entretanto, são os negócios jurídicos. De acordo com o artigo 104 do CCB, 
determina-se os requisitos para a validade do negócio jurídico, mas não há a sua conceituação. O CCB de 1916, todavia, 
estabecia em seu artigo 81 o conceito de ato jurídico, denominando-se como tal todo o ato licito, com fim imediato de 
adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Muitos autores continuam a utilizar a sua definição 
para a conceituação dos negócios jurídicos. Ver: RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral. 34 ed. atual. Saraiva: 
São Paulo, 2003, v.1, p. 169. 
81 O direito brasileiro, como se verá adiante, não contempla uma definição de negócios híbridos. 
82 Conforme conceito já definido na página 18, nota 17, deste trabalho. Eles representam todas as quantias que possam 
ser pagas, incluindo: a distribuição, o crédito, o débito ou qualquer outro meio de desembolso de recursos ou valores, 
seja na forma de dividendos, juros, remuneração, lucros, entre outros. 
83 OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, pp.17-18. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en> 
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e) Instrumentos financeiros híbridos84: uma das modalidades de negócios híbridos,  

normalmente produzem efeitos tributários divergentes por serem tratados por uma 

jurisdição como dívida e por outra como capital, ou por terem seus pagamentos 

caracterizados diferentemente entre as jurisdições envolvidas, resultando em pagamentos 

dedutíveis em uma jurisdição e não tributáveis na outra jurisdição.  

 

f) Transferências híbridas85: transferência de um instrumento financeiro,  em que ambas as 

partes do negócio são consideradas como detentoras de um mesmo ativo, por conta de 

incongruências entre a essência jurídica e a essência econômica da operação86, resultando 

no tratamento tributário divergente dos pagamentos realizados.  

 

g) Entidades híbridas87: modalidade de negócios híbridos que, usualmente, leva a 

incompatibilidades tributárias, visto que tais entidades são consideradas opacas (não 

transparentes) e fiscalmente independentes em uma jurisdição — com reconhecimento 

individualizado de suas operações para fins tributários —, mas transparentes e fiscalmente 

não independentes em outra jurisdição — sem reconhecimento fiscal autônomo de suas 

transações. Como consequência das divergências em sua caracterização, as receitas acabam 

não tributadas, mas as despesas remanescem dedutíveis ou, ainda, ocorre a dupla 

dedutibilidade das despesas. 

 

h) Entidades híbridas reversas88: enquanto as entidades híbridas são consideradas como 

transparentes nos países dos beneficiários dos pagamentos (decorrentes de operações 

realizadas com elas), as entidades híbridas reversas são consideradas como transparentes 

em seus países de residência. 

 

                                                 
84 Ressalte-se que o direito brasileiro, como se destaca adiante, não contempla esta definição. 
85 Elas são tratadas como instrumentos financeiros híbridos pois representam, em termos de essência econômica, um 
instrumento financeiro e não uma transferência de ativos. OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch 
Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015, p.39. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. Ressalte-se que o direito 
brasileiro, como se destaca adiante, não contempla esta definição. 
86 Como exemplo: a compra de ativos com cláusula de retrovenda na essência jurídica e um mútuo na substância 
econômica. Para maior clareza sobre as transferências híbridas, recomenda-se a leitura do próprio relatório da OCDE. 
87 Ressalte-se que o direito brasileiro, como se destaca adiante, não contempla esta definição. 
88 Ressalte-se que o direito brasileiro, como se destaca adiante, não contempla esta definição. 
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i) Elementos híbridos ou elementos híbridos de divergência: é o fato da mesma entidade, 

ou do mesmo instrumento financeiro, possuírem reconhecimento tributário incompatível 

em diferentes jurisdições e, portanto, os pagamentos derivados caracterizados 

tributariamente de modo diverso, que leva à aplicação das recomendações propostas na 

ação.  

 
j)  Aplicação das recomendações: somente às transações entre partes relacionadas (incluindo 

as que ajam conjuntamente), partes de um mesmo grupo de controle ou partes (qualquer 

pessoa jurídica) de um negócio estruturado, a depender de cada efeito a ser combatido 

conforme será exposto neste trabalho. 

 
k) Partes relacionadas89:  duas pessoas jurídicas do mesmo grupo de controle, ou a pessoa 

que tenha 25% ou mais de investimento em outra  pessoa, ou em que uma terceira pessoa 

detenha 25% ou mais de  investimento em ambas.  

 
l) Pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo de controle:  a) se assim  consolidadas 

para fins contábeis; b) se a primeira pessoa tiver um investimento que garanta controle 

efetivo sobre a segunda pessoa ou uma terceira pessoa detiver investimentos que 

proporcione controle efetivo sobre ambas; c) se a primeira pessoa tiver 50% ou mais de 

investimento (seja em poder de voto ou em participação no patrimônio líquido) na segunda 

pessoa ou uma terceira tiver 50% ou mais de investimento em ambas, de modo direto ou 

indireto; d) se as pessoas puderem  ser consideradas como empresas associadas de acordo 

com o artigo 9 do MTC. 

 
m) Pessoas que agem em conjunto (relativamente à propriedade ou controle, seja em poder 

de voto ou em participação no patrimônio líquido de outra pessoa jurídica, como parte do 

conceito de partes relacionadas): membros da mesma família; pessoas que regularmente 

agem de acordo com a vontade uma da outra; pessoas que tenham firmado um negócio que 

altere substancialmente esses direitos ou que  sejam administrados pela mesma pessoa ou 

grupo de pessoas. 

                                                 
89 OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.113. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
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n) Acordos estruturados:  são aqueles em que o elemento híbrido de divergência esteja  neles 

precificado ou os seus fatos e circunstâncias (incluindo os termos) indiquem que tenham 

sido desenhados para produzir o elemento híbrido90. Somente poderão ser excluídos do 

enquadramento como partes de um acordo estruturado, os contribuintes, ou qualquer 

membro do mesmo grupo de controle, que não tinham como, razoavelmente,  conhecimento 

do elemento híbrido de divergência e não compartilharam do valor do benefício resultante 

de sua utilização91. 

 

Considerando a complexidade do assunto e a possibilidade de diversos arranjos ou 

acordos jurídicos para o alcance de resultados semelhantes, as  recomendações contemplam os 

negócios  híbridos de maior utilização pelos contribuintes. Porém, as propostas normativas se 

aplicam a todos os negócios  híbridos  que venham a resultar nas mesmas divergências tributárias, 

de modo a equilibrar o tratamento tributário entres os Estados, ainda que não identificados na ação. 

 Nos tópicos que seguem, a exposição das recomendações é feita de modo segregado. 

Primeiramente, abordam-se as sugestões da OCDE para as normas nacionais e, após, para os 

tratados tributários internacionais92. A partir do quarto tópico analisam-se as disposições da 

legislação brasileira e as possibilidades de incorporação das medidas pretendidas na legislação 

nacional e nos acordos para evitar a dupla tributação celebrados pelo Brasil , bem como os impactos 

para as multinacionais brasileiras. 

 
III.1.2. Recomendações para a elaboração de normas nacionais e sua  implementação 

 

                                                 
90 São exemplificativos da segunda hipótese, os negócios: a) desenhados, ou parte de um plano, para criar um elemento 
híbrido de divergência; b) com conceito, processo ou transação utilizados para criar um elemento híbrido de 
divergência; c) comercializados, totalmente ou em parte, como um produto tributariamente vantajoso, em que parte ou 
todas as vantagens derivem do elemento híbrido de divergência; d) primeiramente comercializados a contribuintes na 
jurisdição em que o elemento híbrido de divergência surge; e) que contenham características mutáveis de acordo com 
os seus termos, incluindo o retorno, no caso do eventual elemento híbrido de divergência não estar mais disponível; f) 
que produziriam retorno negativo na ausência do elemento híbrido de divergência. 
91 OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.105. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
92 Todo o conteúdo referente às recomendações da ação 2, seja na esfera nacional, seja na internacional, foi retirado 
do relatório da ação publicado no sítio da OCDE referente a BEPS na internet. OECD. Neutralising the Effects of 
Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. 
Paris: OECD Publishing, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
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As recomendações para a elaboração das normas nacionais foram segregadas em três 

grupos, de acordo com as diferentes consequências tributárias dos pagamentos efetuados por meio 

da utilização dos negócios híbridos: a) pagamentos considerados como despesas dedutíveis na 

jurisdição do pagador, mas não incluídos como receitas tributáveis na jurisdição do beneficiário do 

pagamento (D/NI); b) pagamentos considerados como despesas dedutíveis em mais de uma 

jurisdição, ou duplamente dedutíveis (DD); c) pagamentos considerados indiretamente como 

despesas dedutíveis (em uma terceira jurisdição), sem inclusão como receitas tributáveis na 

jurisdição do real beneficiário (ID/NI). 

As diversas recomendações fundamentam-se em exemplos de estruturas padrão93 de 

utilização de instrumentos financeiros híbridos e entidades híbridas, resultantes nos diferentes 

tratamentos tributários dos pagamentos (D/NI; DD; ID/NI). São, também, elencadas previsões 

específicas para dirimir incompatibilidades na aplicação das regras ordinárias e secundárias pelas 

jurisdições, bem como limitações e definições quanto aos conceitos chave das regras e objetivos 

das normas.  

Em cada grupo, as recomendações dividem-se entre o que se denominam regras 

primárias e secundárias94, bem como regras específicas. As regras primárias deverão ser 

preferencialmente adotadas pelas jurisdições, de modo a neutralizar os efeitos dos instrumentos 

híbridos. As secundárias deverão ser implementadas caso as primárias não o sejam ou não se 

neutralizem os efeitos pretendidos. As regras específicas deverão ser aplicadas, em paralelo, para 

a limitação de benefícios tributários existentes, ou inclusão de novas restrições, que tangenciem as 

oportunidades de BEPS em instrumentos híbridos. 

As recomendações de acordo com cada grupo estão segregadas abaixo em tópicos, de 

modo a direcionar a análise: 

 

1. Para os pagamentos feitos por meio de instrumentos financeiros híbridos ou realizados por 

entidades híbridas e que resultem em consequências tributárias D/NI, a primeira 

                                                 
93 Para conhecimento das estruturas analisadas pela OCDE e exemplos de possíveis divergências tributárias na 
utilização de instrumentos híbridos, recomenda-se a leitura do relatório final da OCDE sobre a ação 2 que traz inúmeros 
exemplos e impossíveis de serem reproduzidos nesse trabalho. OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch 
Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015, p.171-454. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
94 Optou-se por esta denominação, pois a primeira regra é a proposta inicial para a neutralização dos efeitos híbridos e 
a segunda somente deve ser utilizada quando a jurisdição de localização do realizador do pagamento (o pagador) não 
a aplicar. Entretanto, a OCDE usa no Relatório a classificação original entre primary response e defensive rule. 



55 
 

 

recomendação é: a) como regra primária a jurisdição de estabelecimento do pagador deve 

negar a dedutibilidade do pagamento; b) como regra secundária a jurisdição de residência 

do beneficiário deve incluir o pagamento recebido como receita ordinária e sujeita à 

tributação95.  

 

Sublinhe-se, que as regras somente são aplicáveis à utilização de negócios  híbridos 

entre partes relacionadas, ou em acordos estruturados em que o contribuinte participe. No caso de 

entidades híbridas, somente se  aplicam se as partes envolvidas forem do mesmo grupo de controle 

ou em acordos estruturados em que o contribuinte seja parte. 

Entre as recomendações para regras específicas, citem-se: i) vedação da isenção de 

dividendos concedida pela jurisdição do beneficiário (para evitar  a dupla tributação), caso o 

pagamento seja dedutível de acordo com negócio  financeiro utilizado pelo pagador; ii) limitação 

dos créditos tributários decorrentes de imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) na proporção 

da renda líquida tributável de acordo com o negócio  híbrido; iii) aprimoramento das regras de CFC 

e outros regimes tributários aplicáveis aos investimentos no exterior por meio de empresas 

controladas, para garantir a tributação da renda das entidades híbridas reversas; iv) desconstituição 

da transparência tributária das entidades híbridas reversas estabelecidas em jurisdições 

intermediárias, com investidores não residentes, quando a renda tributável não estiver sendo 

tributada na jurisdição do investidor ou de estabelecimento da entidade; v) aumento das 

informações das entidades híbridas reversas estabelecidas em jurisdições intermediárias, por meio 

de relatórios e declarações tributárias apropriadas. 

 

2. Para os pagamentos feitos por entidades híbridas e que resultem em consequências 

tributárias DD, recomenda-se: a) como regra primária a jurisdição de residência do 

controlador da entidade híbrida deve negar a dupla dedutibilidade; b) como regra secundária 

a jurisdição de residência do pagador deve negar a dedutibilidade do pagamento realizado. 

As regras secundárias aplicam-se somente à utilização de entidades híbridas do mesmo 

grupo de controle das partes envolvidas ou em acordos estruturados em que o contribuinte 

seja parte. 

                                                 
95 No caso de instrumentos financeiros híbridos, as regras não devem ser aplicadas quando o objetivo da dedução, de 
acordo com a legislação da jurisdição do pagador, for preservar a neutralidade tributária tanto para este quanto para o 
beneficiário. Já para neutralizar os efeitos das entidades híbridas reversas, aplicam-se somente as regras primárias. 
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As regras primárias e secundárias, sejam decorrentes de pagamentos com efeitos D/NI 

ou DD, não devem ser aplicadas às entidades híbridas quando as despesas forem compensadas com 

rendas duplamente tributadas, ainda que em exercício posterior. Para prevenir prejuízos 

acumulados, há a previsão da obrigatoriedade de comprovação pelo contribuinte, à satisfação das 

autoridades fiscais, que as despesas na outra jurisdição não podem ser compensadas com qualquer 

outra renda ou pessoa em conformidade com a respectiva legislação tributária96. 

São consideradas rendas duplamente tributáveis97 aquelas incluídas como renda 

ordinária sujeita à tributação em ambas as jurisdições em que a divergência tenha ocorrido. Elas 

permanecerão assim qualificáveis, ainda que estejam sujeitas a um crédito externo ou isenção de 

dividendos, buscando-se evitar a dupla tributação. 

 

3. Por fim, quanto à erosão de base por conta da utilização de instrumentos híbridos que 

resultem em pagamentos ID/ NI, como os efeitos decorrentes da importação98 a uma terceira 

jurisdição dos efeitos de instrumentos híbridos utilizados por partes relacionadas em outras 

jurisdições (sem regras para combater BEPS), ela cessará se as regras de neutralização 

forem implementadas. 

 

Não obstante, como regra primária, ainda é recomendado que a jurisdição do pagador 

(residente na terceira jurisdição) negue a dedutibilidade dos pagamentos realizados por meio de 

                                                 
96 No caso de uma entidade ser considerada residente em mais de uma jurisdição  também podem ocorrer os mesmos 
efeitos tributários de DD para os pagamentos realizados. Nesta situação, a recomendação da OCDE é que as jurisdições 
em que a entidade for considerada residente, como regra primária, neguem a dedutibilidade do pagamento que venha 
a gerar a dupla dedutibilidade, desde que ele também não seja compensado com rendas duplamente tributáveis em 
qualquer período permitido pelas jursdições. 
97 OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.122. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
98 A importação dos efeitos dos instrumentos híbridos ocorre, por exemplo, quando uma operação financeira entre 
partes relacionadas é realizada em duas jurisdições que não possuem regras de neutralização de instrumentos híbridos, 
resultando em efeitos D/NI, e uma terceira jurisdição interfere, gerando despesas dedutíveis em sua jurisdição. É o 
caso de  por meio de um simples mútuo, a terceria jurisdição tomar recurso emprestado derivado da primeira operação,. 
O pagamento realizado por essa terceira jurisdição será receita na jurisdição credora deste (segunda jurisdição) e que 
possui um instrumento híbrido com uma parte relacionada (primeira jurisdição). Porém, como o instrumento híbrido 
que essa segunda jurisdição possui, gera despesa dedutível, a receita é absorvida pela despesa, zerando a base tributária. 
Já, na jurisdição da parte relacionada (primeira jurisidição) não há qualquer inclusão de receita tributável. Assim existe 
indiretamente uma despesa dedutível (terceira jurisdição) e a não inclusão de uma receita tributável (primeira jurisdição 
credora do instrumento híbrido). 
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instrumentos híbridos importados, nos termos acima, que possibilitem a neutralização dos efeitos 

tributários na jurisdição intermediária, sem a respectiva inclusão de receita na jurisdição do 

beneficiário efetivo. As regras aplicam-se somente se o contribuinte estiver no mesmo grupo de 

controle das partes do instrumento híbrido importado ou em acordos estruturados em que o 

contribuinte seja parte.  

A OCDE, no que tange à implementação das regras, destaca que será muito difícil, 

quando não impossível, que ela ocorra de modo eficaz e consistente,  se não houver cooperação e 

troca de informação entre as jurisdições e por vários motivos. Primeiro, porque se as jurisdições 

em que os negócios  híbridos produzirem efeitos não implementarem quaisquer normas (primárias 

ou secundárias), continuarão as oportunidades de BEPS. Segundo, porque a aplicação das regras 

depende do reconhecimento e compreensão dos tratamentos divergentes impostos aos pagamentos 

nas jurisdições envolvidas, por conta da utilização de negócios  híbridos (instrumento financeiro 

ou entidade). Terceiro, porque para se aplicar a  regra secundária é necessário saber se a regra 

primária já não foi aplicada para neutralização dos efeitos, sob pena de levar à dupla tributação. 

Quarto, porque as exceções às imposições das regras de neutralização somente poderão ser 

pleiteadas com a utilização e comprovação de informações dependentes das jurisdições envolvidas 

(como rendas duplamente tributadas, impossibilidade de compensação das despesas com outras 

receitas que não as duplamente tributadas, entre outras). 

De modo a vencer estes desafios, serão necessários esforços de todas as jurisdições, em 

conjunto com as diretrizes da OCDE e dos países do G20 para, de comum acordo: i) desenvolverem 

orientações; ii) estabelecerem prazos e períodos de implementação; iii) desenvolverem regras 

transacionais; iv) realizarem troca de informações sobre os tratamentos tributários dos negócios 

híbridos; v) disponibilizarem informações relevantes para os contribuintes; e, vi) realizarem 

revisões periódicas nas implementações realizadas.  

Além da necessária cooperação entre as jurisdições, a OCDE ressalta como 

fundamental (para a incorporação das recomendações) que as jurisdições busquem a maximização 

e a manutenção dos seguintes parâmetros99: a) neutralização dos efeitos dos negócios  híbridos ao 

invés da reversão dos benefícios tributários concedidos pelas jurisdições; b) diminuição dos custos 

administrativos das autoridades fiscais; c)  delimitação da  abrangência e aplicação das regras; d) 

                                                 
99 OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.93. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
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combate à dupla tributação, por meio da coordenação na implementação das regras; e)  aplicação 

clara e transparente das regras f) flexibilidade na adoção por cada jurisdição; g) funcionalidade 

para os contribuintes, com mínimos custos de observância tributária; h) efetividade na introdução 

de coerência100 nas normas nacionais para a tributação de negócios híbridos. 

 
III.1.3. Recomendações para o desenvolvimento de previsões a serem consideradas nos 
Tratados para evitar a dupla tributação e interação com as normas nacionais  

 

Como as principais oportunidades de BEPS surgem da falta de atualização das normas 

nacionais e dos padrões internacionais, para combater seus principais focos são necessárias 

medidas trifásicas: a) nacionais (conforme recomendações já expostas); b) internacionais 

(conforme recomendações expostas abaixo para os tratados internacionais); e, c) de interação (entre 

as nacionais e as internacionais). 

Os negócios  híbridos, assim como a maioria dos focos de BEPS, apesar de serem 

tratados especificamente por uma ação, possuem conectividade com outras ações que acabam, 

também, apontando mudanças para combater os seus efeitos e possibilidades. É o caso, por 

exemplo, da sexta ação. Como ela traz previsões para eliminar o abuso de tratados, acaba, também, 

cobrindo algumas omissões que atualmente facilitam as estruturas com a utilização de negócios  

híbridos.  

A primeira recomendação da OCDE para diminuir as possibilidades de BEPS nos 

tratados para evitar a dupla tributação é importada da ação 6. Atualmente, a regra de desempate 

dos tratados (tie breaker rule) 101 para eliminar a dupla tributação decorrente da dupla residência, 

determina que a pessoa jurídica será considerada residente no seu local de direção efetiva. 

Aproveitando da abrangência da definição, as empresas multinacionais muitas vezes utilizam a 

regra como ferramenta para a erosão de base.  

Para eliminar o abuso dos benefícios estabelecidos nos tratados, foi sugerida uma nova 

versão da regra102: no caso da pessoa jurídica ser considerada residente nos dois Estados 

                                                 
100 Conforme conceito definido na página 18 do presente trabalho.  
101 De acordo com o artigo 4, parágrafo 3, do MTC: “Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other 
than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in 
which its place of effective management is situated.”  
102 “Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both 
Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual 
agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the 
Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise 
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contratantes, as autoridades fiscais deverão acordar em que Estado ela será presumida residente, 

considerando, entre outros possíveis fatores relevantes , seu local de direção efetiva, o local de sua 

incorporação ou constituição. Na ausência de tal acordo, a pessoa jurídica não terá direito a 

qualquer benefício tributário estabelecido no tratado, a não ser que convencionado entre as 

autoridades fiscais dos estados contratantes. 

Assim, no que se refere aos efeitos tributários de DD decorrentes da utilização de 

entidades com dupla residência, quando se tratar de duas jurisdições que possuam tratados, além 

da neutralização por meio da regra primária, haverá, também, a aplicação da previsão do tratado 

para resolver o conflito de residência. Como algumas possibilidade de BEPS envolvendo 

sociedades com dupla residência poderão, ainda, ocorrer — dada a interação entre as disposições 

do tratado e as  legislações internas de cada jurisdição —, a sugestão da OCDE é definir, também 

na legislação interna, que a entidade considerada residente em um Estado contratante por meio da 

regra de desempate, não poderá ser presumida residente em outro Estado contratante em 

decorrência das normas internas. 

Outra recomendação aborda o tratamento das entidades híbridas. Considerando o seu 

relatório de 1999 quanto à aplicabilidade do MTC para parcerias103 e a dificuldade em aplicar as 

conclusões obtidas anteriormente, a OCDE sugere a inclusão de um parágrafo específico ao artigo 

primeiro do MTC104, bem como a inserção de parágrafos específicos aos comentários do artigo105, 

de modo a garantir que as rendas das entidades transparentes sejam tratadas em conformidade com 

os benefícios tributários e nos casos apropriados. Ou seja, se as rendas das entidades híbridas forem 

                                                 
constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any 
relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed 
upon by the competent authorities of the Contracting States.” OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch 
Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015, p.137. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
103 OECD (1999), The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Issues in International 
Taxation,n.6, OECD Publishing. 
104 “2. For the purposes of this Convention, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as 
wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of 
a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that State, 
as the income of a resident of that State. [In no case shall the provisions of this paragraph be construed so as to restrict 
in any way a Contracting State’s right to tax the residents of that State OECD. Neutralising the Effects of Hybrid 
Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: 
OECD Publishing, 2015, p.139. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
105 Tendo em vista a extensão dos comentários, eles não são reproduzidos no trabalho, mas podem ser consultados no 
relatório da OCDE. OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.139 -143. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
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tributadas como as de um residente de um dos Estados contratantes, os benefícios dos tratados 

serão aplicáveis, mas se não forem reconhecidas como de residente em nenhum dos Estados 

contratantes, não farão jus a qualquer benefício.   

Quanto a possíveis conflitos nos tratados referentes à implementação das sugestões da 

OCDE nas  normas nacionais, foi identificado quanto às regras primárias que: a) as previsões dos 

tratados (à exceção de seus  artigos 7 e 24) não estabelecem definições quanto à dedutibilidade de 

pagamentos; b) é expressa a responsabilidade das legislações internas para estabelecer tais 

definições, de acordo com o parágrafo 30 dos comentários ao artigo 7 do MTC 106; c) não há 

conflito, a princípio, com as determinações do artigo 24107 dos tratados, referente à não 

discriminação, uma vez que o objetivo das normas é justamente equilibrar o tratamento tributário 

dos pagamentos realizados com a utilização de instrumentos híbridos, entre pagadores e 

beneficiários e suas respectivas jurisdições, evitando efeitos de DD ou D/NI. Logo, não 

remanescem conflitos, sendo de fato reservado às normas nacionais a possibilidade de introduzirem 

tais diretivas. 

No que se refere às normas secundárias, a inclusão dos pagamentos como rendas 

tributáveis nas jurisdições dos beneficiários poderia ser impossibilitada se a renda não fosse 

atribuída a contribuinte do Estado contratante (de acordo com o art. 7108 do MTC), mas os tratados 

não impõem restrições à competência de tributar do Estado. Sendo a pessoa jurídica sujeita à 

tributação no Estado, não se configura qualquer conflito.  

Para a implementação das regras de neutralização específicas, observou-se que a  

elaboração de regras para a vedação à isenção de dividendos pela jurisdição do beneficiário poderá 

                                                 
106 De acordo com o artigo 7, parágrafo 30 dos Comentários ao MTC “the conditions for the deductibility of expenses 
are a matter to be determined by domestic law, subject to the provisions of the Convention and, in particular, 
paragraph 3 of Article 24 ...”. OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.145. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
107 A análise refere-se a todos os parágrafos do artigo 24. Não obstante, cabe ressaltar, principalmente, o parágrafo 
primeiro: “ Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or 
any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected 
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, 
are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who 
are not residents of one or both of the Contracting States.” Disponível em: < https://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-
model-tax-convention-articles.pdf>.  
108 Destaca-se o parágrafo primeiro do artigo 7: “ Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only 
in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment 
situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent 
establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.” Disponível em: < 
https://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf>.  
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ser dificultada para os Estados que possuam previsão de isenção em seus tratados (art. 23 A109 do 

MTC). Deverá ser, ao mínimo, introduzido o parágrafo 4110 ao artigo 23 A, de acordo com o MTC, 

que prevê algumas situações de negócios  híbridos para que os dividendos deixem de ser isentos. 

Ou, em uma solução mais abrangente, ser incluída uma nova previsão nos tratados para adotar o 

método de crédito, ao invés da isenção, no caso de dividendos dedutíveis no Estado do pagador. 

Quanto à recomendação de limitação dos créditos tributários decorrentes de IRRF, ela 

satisfaz o que determinam os tratados, conforme os comentários ao artigo 23 B111 do MTC — que 

deixam a cargo das normas nacionais a definição do cálculo para compensação dos créditos 

tributários, além de exemplificarem que normalmente deverá ser considerada como base a renda 

líquida sujeita à tributação —, ao invés de contradizê-los.  

 

III.1.4. Panorama da regulamentação no Brasil – instrumentos financeiros híbridos 

 

No ambiente jurídico brasileiro existem títulos e valores mobiliários que, igualmente 

ao conceito utilizado pela OCDE, combinam características de títulos de dívida com títulos de 

participação societária112. Apesar de não haver, em Lei, a sua denominação como instrumentos 

                                                 
109 Destaca-se, especialmente, o parágrafo primeiro do artigo 23 A: “Where a resident of a Contracting State derives 
income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other 
Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, exempt such income 
or capital from tax.” Disponível em: < https://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf>.  
110“4. The provisions of paragraph 1 [of Article 23 A] shall not apply to income derived or capital owned by a resident 
of a Contracting State where the other Contracting State applies the provisions of this Convention to exempt such 
income or capital from tax or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10 or 11 to such income.”  OECD. 
Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.149. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
111 Comentários 60 e 63 aos artigos 23 A e 23 B: “ 60. Article 23 B sets out the main rules of the credit method, but 
does not give detailed rules on the computation and operation of the credit. ... Experience has shown that many 
problems may arise. Some of them are dealt with in the following paragraphs. In many States, detailed rules on credit 
for foreign tax already exist in their domestic laws. A number of conventions, therefore, contain a reference to the 
domestic laws of the Contracting States and further provide that such domestic rules shall not affect the principle laid 
down in Article 23 B.” “63. The maximum deduction is normally computed as the tax on net income, i.e. on the income 
from State E (or S) less allowable deductions (specified or proportional) connected with such income...”  OECD. 
Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.147. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
112 Veja-se a Lei nº 6.385/ 76 que elenca, em seu artigo 2º, os títulos e valores mobiliários. 
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financeiros híbridos — como designado no exterior —, esta nomenclatura é utilizada neste trabalho 

para defini-los113.   

Ainda que não seja tão disseminada quanto nos países mais desenvolvidos, a sua 

utilização para a obtenção de vantagens financeiras e fiscais, no Brasil,  não é nova. Atualmente, 

existe um número crescente de estruturas que se beneficiam da diferente caracterização entre 

capital e dívida de um mesmo instrumento114. 

Além de suas características subjetivas — que por si já tornam os instrumentos 

financeiros híbridos um tema complexo — recebem eles, no Brasil, dois tratamentos distintos: o 

contábil e o tributário. Enquanto pela contabilidade a essência econômica prevalece sobre a forma, 

no direito tributário brasileiro é a substância ou causa jurídica do negócio que prevalece. A 

contabilidade prima pela realidade econômica — o efeito econômico ou financeiro implícito —, 

ao passo que o direito brasileiro adota a realidade jurídica — a causa e a natureza jurídicas — do 

ato ou negócio realizado115.  

Não há que se falar em prevalência de essência ou de  forma, como se a primeira, 

essência,  sempre fosse o norte contábil e a segunda, forma, o norte jurídico. Ao contrário, no 

Direito Brasileiro não há forma sem essência, visto que a forma é apenas o meio pelo qual um ato 

ou negócio jurídico está consubstanciado, estando, porém, sempre adstrita a uma causa  que 

contemple  o conteúdo efetivo do negócio jurídico, a função  pretendida pelas partes.  

                                                 
113 “  A qualidade de instrumento híbrido pode ser atribuída a qualquer negócio jurídico que contenha elementos de 
dois ou mais contratos, estejam ou não legislados. Considera-se, usualmente, como instrumentos financeiros híbridos 
todos os contratos financeiros que contêm características de mais de um contrato, também financeiro, tipificado ou 
não. Para fins deste estudo, são instrumentos financeiros híbridos os contratos que se estruturam como de renda variável 
e, no entanto, geram remuneração certa aos seus beneficiários, a exemplo dos constratos de renda fixa, ou vice-versa. 
A qualidade de instrumento híbrido pode ser atribuída, como se observa , pelas partes que o negociam. Sendo que os 
instrumentos financeiros híbridos combinam características de títulos de dívida com títulos de participação societária”. 
Elidie Palma Bifano. BIFANO, Elidie Palma. O mercado financeiro e o imposto sobre a renda. 2. ed.atual.e ampl. São 
Paulo: Quartier Latin, 2011, p.274. 
114 De acordo com Nelson Carvalho, antigamente uma empresa podia se financiar de dois modos individualizados e 
sem contaminação. Ela podia tanto contrair passivos ou aumentar o capital, ou seja, podia emitir instrumentos 
financeiros de dívida (empréstimos) ou instrumentos financeiros de capital (ação) ou, ainda, os dois conjuntamente, 
mas não havia a interferência de um no outro. Atualmente, por conta de construções jurídicas, é possível a utilização 
de instrumentos financeiros que contam com traços de ambos: tanto podem as ações ser resgatáveis, quanto os 
instrumentos de dívida ser convertidos em capital. CARVALHO, Nelson. Instrumentos Financeiros Híbridos. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos), v.2. São Paulo: Dialética, 2011, p.205.. 
115 No mesmo sentido ver: BIFANO, Elidie Palma. Contabilidade e direito: a nova relação.In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos). 
São Paulo: Dialética, 2010, pp.126-129. BIANCO, João Francisco. Aparência econômica e natureza jurídica.In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010, pp.174-182. 
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De acordo com Ricardo Mariz de Oliveira116, a causa do negócio jurídico corresponde 

à sua natureza jurídica, sendo necessária total adequação entre a forma e a substância jurídica do 

negócio. É a substância jurídica do negócio que permite diferenciar se ele é verdadeiro ou simulado. 

Neste contexto, conforme destaca Elidie Bifano117, no direito brasileiro, a essência do 

negócio ou sua substância é a sua causa jurídica, devendo o negócio ser enquadrado em um dos 

diversos institutos previstos em Lei. Diferentemente é a contabilidade, vinculada à busca pela 

natureza econômica, independentemente da forma. 

Como destaca a autora, para o desenvolvimento dos padrões contábeis internacionais 

foi utilizada uma cultura jurídica destoante da brasileira — no caso, a contabilidade saxônica, 

fundamentada em um direito consuetudinário (common law) e não civil (como o brasileiro) —, por 

isso que se estabeleceu o princípio da essência econômica sobre a forma jurídica. 

Tendo sido traçados estes breves nortes quanto à principal diferença entre ambas as 

ciências, analisa-se abaixo o que cada uma dispõe acerca dos instrumentos financeiros híbridos. 

 

III.1.4.1. Regulamentação Contábil 
 

Foi especialmente após a introdução dos padrões internacionais de contabilidade 

(IFRS- International Financial Reporting Standards) no País — por meio da Lei n. 11.638/07 e da 

emissão de Pronunciamentos Técnicos específicos, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 

CPC118 (CPC 38, 39 e 40) sobre a contabilização de instrumentos financeiros — que o tema passou 

a ter maior repercussão na doutrina nacional119.   

                                                 
116 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. A tributação da renda e sua relação com os princípios contábeis geralmente aceitos. 
In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010, pp.404-406. 
117 BIFANO, Elidie Palma. Influência do tratamento contábil nas novas regras de tributação. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), 
v.5. São Paulo: Dialética, 2014, pp.82-85. 
118 O CPC é, composto por seis membros: ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), APIMEC 
NACIONAL (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), BOVESPA (Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo), CFCo (Conselho Federal de Contabilidade), FIPECAFI (Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) e IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil). Criado pela Resolução CFC nº 1.055/05, o CPC tem como objetivo "o estudo, o preparo e a emissão de 
Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para 
permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu 
processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 
internacionais". Disponível em: <http://www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-CPC>. 
119 Citem-se, principalmente, os artigos sobre instrumentos financeiros híbridos dos volumes sobre controvérsias 
jurídico-contábeis dos professores Roberto Quiroga Mosquera e Alexsandro Broedel Lopes. CARVALHO, Nelson. 
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Considerando as regras de mercado para a análise de investimentos, financiamentos e 

rating120, muitas empresas, especialmente as companhias de capital aberto, buscavam nos 

componentes dos instrumentos híbridos (normalmente um título de dívida, com componentes de 

capital) um meio de reduzir ou não aumentar o seu nível de endividamento121 — melhorando, com 

isto, sua estrutura patrimonial e desempenho econômico (indicadores econômico-financeiros 

fundamentais para sua avaliação122).   

Com a incorporação dos IFRS, as demonstrações financeiras das companhias foram 

profundamente alteradas, repercutindo tanto na forma de apresentar sua situação financeira quanto 

no tratamento tributário correspondente. Os critérios para a contabilização das operações 

financeiras (novas e antigas) foram alterados e inúmeros instrumentos híbridos foram 

reclassificados, impactando a alavancagem financeira e potencial de investimento das empresas123. 

                                                 
Instrumentos financeiros híbridos. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). 
Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos),v.2. São Paulo: Dialética, 2011. MOSQUERA, 
Roberto Quiroga; PICONEZ, Matheus Bertholo. Tratamento tributário dos instrumentos financeiros híbridos. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos),v.2. São Paulo: Dialética, 2011. GALHARDO, Luciana Rosanova; 
JUNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo Lopes; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra. Instrumentos financeiros 
híbridos e o processo de convergência contábil brasileiro. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014. 
CARVALHO, Nelson; FLORES, Eduardo. Instrumentos financeiros híbridos: possível conflito entre essência x 
forma? In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos), v.5. São Paulo: Dialética, 2014. LOPES, Tatiana. Instrumentos 
financeiros híbridos, compostos e derivativos embutidos:impactos fiscais da não regulamentação do tema pela MP 
627/2013. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014. Mencione-se, também, o artigo sobre a 
qualificação de instrumentos financeiros híbridos nos acordos internacionais de bitributação de Ramon Tomazela dos 
Santos. SANTOS, Ramon Tomazela. A qualificação dos rendimentos provenientes de instrumentos financeiros 
híbridos nos acordos internacionais de bitributação. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n.30.  
120 Rating é palavra técnica que representa a classificação de crédito ou de risco de uma determinada empresa ou 
governo. A classificação avalia o valor do crédito da dívida emitida pela entidade e estabelece uma análise padronizada 
quanto ao risco de cumprimento de uma obrigação finananceira. 
121 Nelson Carvalho e Eduardo Flores afirmam o mesmo: os híbridos são vantajosos, pois possibilitam menores custos 
de captação, além de melhorar os indicadores financeiros das companhias (ainda que esta última finalidade seja menos 
nobre). As empresas com elevados níveis de alavancagem financeira tendem a buscá-los como alternativa para redução 
deste indicador. CARVALHO, Nelson; FLORES, Eduardo. Instrumentos financeiros híbridos: possível conflito entre 
essência x forma? In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos), v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.315. 
122 De acordo com Nelson Carvalho, os indicadores econômico-financeiros de estrutura patrimonial são dependentes 
do balanço patrimonial, enquanto os de desempenho fundamentam-se na demonstração de resultados, embora possam 
interagir com outros. Enquanto os primeiros fornecem informações de dívida/patrimônio, índices de liquidez, entre 
outros, os segundos informam sobre  margens brutas, operacionais e líquida, dentre outros dados. É por meio deles que 
a gestão é avaliada, as decisões são tomadas e os créditos são concedidos. CARVALHO, Nelson. instrumentos 
financeiros Híbridos. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias 
jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.2. São Paulo: Dialética, 2011, p.206. 
123 De acordo com Tatiana Lopes: “...graças ao formalismo jurídico, muitas companhias se aproveitaram da 
possibilidade de emitir instrumentos financeiros com características passsivas e contabilizá-los como instrumentos 



65 
 

 

Dois casos emblemáticos retratam esse período: o da empresa Tec Toy S.A. e o da 

empresa Energisa S.A.  No caso da primeira, distinguem-se dois momentos. Em 2004 — antes das 

novas normas e princípios contábeis —, a empresa realizou uma consulta à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM)124, referente à classificação contábil de debêntures perpétuas emitidas por ela 

e que pretendia reconhecer como instrumento patrimonial. Na ocasião, a agência firmou o 

posicionamento de que os títulos de dívida continuavam a conter características de passivo 

financeiro, devendo ser tratados como tal. Em 2010 — já estando a contabilidade de acordo com 

os IFRS — , a empresa reiterou a consulta e a CVM reconheceu que as debêntures especiais 

emitidas pela companhia deviam ser contabilizadas em seu patrimônio líquido e não em seu passivo 

exigível125. No caso da empresa Energisa S.A.126, o entendimento adotado pela CVM foi outro127: 

as notas perpétuas emitidas pela companhia, contabilizadas inicialmente como instrumento 

patrimonial, tiveram que ser reclassificadas para o passivo exigível. A autarquia ordenou, em 

processo administrativo, a reapresentação das suas demonstrações financeiras. 

Os exemplos refletem os impactos de um dos mais importantes princípios128 

introduzidos pelos IFRS: o princípio da primazia da essência sobre a forma. Por meio de sua 

aplicação, a contabilidade deixou de classificar os instrumentos financeiros, bem como demais 

                                                 
patrimoniais em função de sua natureza jurídica, melhorando assim a estrutura de capital, reduzindo os índices de 
endividamento e se beneficiando na verificação de covenants. Com a adoção das normas contábeis internacionais, este 
cenário foi totalmente revisto, tendo ocorrido, inclusive, republicações de demonstrações financeiras motivadas pela 
divergência entre o entendimento das empresas e da área técnica da CVM.” LOPES, Tatiana. Instrumentos financeiros 
híbridos, compostos e derivativos embutidos:impactos fiscais da não regulamentação do tema pela MP 627/2013. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.396. 
124 Processo Administrativo CVM RJ 2005/4105. 
125 Processo Administrativo RJ 2010-1058. 
126 Processo Administrativo RJ 2011-3316. 
127 De acordo com Nelson Carvalho e Eduardo Flores esse comportamento da CVM deve ser encarado positivamente, 
pois revela que a autarquia entendeu e incorporou o princípio da primazia da essência sobre a forma em suas avaliações, 
exercendo de modo adequado o seu papel. A CVM permitiu desfechos contrários em casos com forma similar, mas 
com essências econômicas incompatíveis. CARVALHO, Nelson; FLORES, Eduardo. Instrumentos financeiros 
híbridos: possível conflito entre essência x forma? In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
(coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.324. 
128 De acordo com Nelson Carvalho os pontos focais da transição do modelo contábil brasileiro, anterior aos IFRS e 
fundamentado em regras, para o modelo atual, vinculado a princípios, resumem-se em: a) absoluta prevalência da 
essência sobre a forma; b) elevação da ampla divulgação a uma meta a ser atingida; c) abandono progressivo do custo 
histórico como base de valor pelos valores de mercado e mais recentiemente pelo valor justo; d) desuso de taxa, 
percentuais e outros critérios sem base economicamente defensável, por aqueles fundamentação econômica. 
CARVALHO, Nelson. Instrumentos financeiros híbridos. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos),v.2. São Paulo: Dialética, 2011, 
p.203. 
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ativos e passivos — suscetíveis de inconsistência entre a forma e a realidade econômica —, pela 

sua formalidade jurídica e passou a adotar com absoluta prevalência a essência econômica.  

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 39129 — correspondente ao IAS 

(International Accounting Standards) 32 e o mais relevante para o presente estudo, por tratar 

especificamente da apresentação dos instrumentos financeiros —, a essência do instrumento 

financeiro, em vez de sua forma jurídica, rege sua classificação no balanço patrimonial da entidade. 

A entidade emissora do instrumento deve classificá-lo de acordo com a essência do contrato 

firmado, ou seja o que as partes pretenderam do ponto de vista econômico, e as definições de 

passivo financeiro, ativo financeiro e instrumento patrimonial presentes no pronunciamento. 

Assim, um instrumento patrimonial (uma ação) com remuneração economicamente 

compatível com um passivo financeiro (um título de dívida) deixou de ser classificado 

integralmente130 como patrimônio e passou a ser contabilizado como dívida. Um passivo financeiro 

(por exemplo, uma debênture) com características próprias de instrumento patrimonial (título de 

capital), ao invés de ser contabilizado integralmente como dívida, passou a ser tratado como parte 

do patrimônio líquido da empresa. 

Para a contabilidade, um instrumento financeiro é considerado um passivo financeiro 

(conforme o CPC 39) sempre que: a) possuir uma obrigação contratual de entregar caixa ou outro 

ativo financeiro a outra entidade, ou trocar ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob 

condições potencialmente desfavoráveis para o emissor; ou, b) for um contrato que será ou poderá 

ser liquidado por instrumentos patrimoniais do próprio emitente, seja por um não derivativo em 

que ele é ou pode ser obrigado a entregar um número variável de seus próprios instrumentos 

patrimoniais, seja por um derivativo que será ou poderá ser liquidado de outra forma que não pela 

troca de um montante fixo em caixa ou outro ativo financeiro por um número fixo de instrumentos 

patrimoniais próprios. Ao contrário, se não contemplar nenhuma destas características, classifica-

                                                 
129 Disponível em: < http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=70 >. 
130 De acordo com o CPC 39, o emitente de instrumento financeiro não derivativo deve avaliar os termos do instrumento 
financeiro para determinar se ele contém tanto um passivo quanto um componente de patrimônio líquido. Porém, tais 
componentes devem ser classificados separadamente como passivos financeiros, ativos financeiros ou instrumentos 
patrimoniais de acordo com a definição de cada um. Ou seja, não é porque o instrumento tem características de 
patrimonial que ele será intergralmente contabilizado no patrimônio e vice-versa. Ressalte-se, também, o critério de 
mensuração adotado pelo CPC 38: os instrumentos patrimoniais são instrumentos que evidenciam uma participação 
residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos. Portanto, ao componente de patrimônio líquido 
deve ser atribuído somente o valor residual após deduzir, do valor justo total do instrumento, o montante separadamente 
determinado para o componente do passivo. Disponível em: 
<http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/410_CPC_39_rev%2006.pdf>. 
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se como um instrumento patrimonial, evidenciando, de fato, uma participação nos ativos da 

entidade após a dedução de todos os seus passivos131. 

A classificação do instrumento financeiro é também determinante (CPC 39) para a 

contabilização de sua remuneração como receita ou despesa no resultado, ou, ainda, uma mudança 

no patrimônio líquido de determinada entidade. Logo, dividendos de ações classificadas, por conta 

de suas características, como passivos financeiros, são tratados como despesas financeiras e 

variações no resultado da entidade; juros de debêntures ou outros títulos de dívida reconhecidos 

como parte do patrimônio líquido, são tratados como variações no capital da empresa. 

Em suma, contabilmente não importa qual a forma jurídica do instrumento financeiro 

(se de capital ou de dívida), pois se  a sua essência econômica refletir os critérios mencionados 

para a classificação de um passivo financeiro ou de um instrumento patrimonial, ele será 

contabilizado como tal, assim como a sua remuneração terá o tratamento equivalente.  

De acordo com Ricardo Mariz de Oliveira132, o que interessa para a contabilidade é o 

sentido ou efeito econômico derivado de um ato e não o tratamento jurídico conferido pela lei. A 

essência configura-se, portanto, como um valor econômico subjacente ao negócio enquanto que a 

forma é a estrutura jurídica do negócio. 

Apenas a título de observação, cabe mencionar que os instrumentos financeiros de 

capital e de dívida subordinada — ou seja, com componentes de ambos e, por isso, usualmente 

intitulados de instrumentos financeiros híbridos — são, tecnicamente, classificados como 

instrumentos financeiros compostos133 pela contabilidade, sendo esse o correto termo contábil para 

sua referência. Os instrumentos financeiros híbridos, de acordo com as regras contábeis, são 

somente aqueles que possuem um ou mais derivativos134 embutidos. Em termos de nomenclatura, 

portanto, optou-se por não utilizar o termo mais apropriado apenas para facilitar a análise. 

                                                 
131 Ressalte-se, para o registro no patrimônio líquido, que o instrumento financeiro deverár observar, ainda, o disposto 
nos itens 16A, 16B, 16C e 16D do CPC 39. 
132 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. A tributação da renda e sua relação com os princípios contábeis geralmente aceitos. 
In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010, p.401. 
133 Conforme exemplo extraído do CPC 39, é considerado um instrumento financeiro composto, por exemplo, um título 
de dívida conversível pelo titular em um número fixo de ações ordinárias da entidade emissora, pois ele possui tanto 
um passivo financeiro (obrigação de entregar caixa ou outro ativo financeiro) como um instrumento patrimonial (opção 
de converter o título em um número fixo de ações ordinárias). 
134 “Os derivativos são  instrumentos financeiros de uma classe especial. Eles possuem três características 
concomitantes: a) investimento inicial nulo ou muito pequeno; b) estão baseados em um ou mais itens subjacentes; c) 
serão liquidados por diferença (pelo líquido) em uma data futura”. IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; 
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III.1.4.2. Regulamentação Fiscal 
 

Na relação contábil-fiscal, destacam-se dois períodos: o primeiro vai até a 

convergência aos IFRS e o segundo inicia-se com ela. Enquanto no primeiro período a 

contabilidade era extremamente influenciada pelos limites e regras fiscais — não havendo uma 

independência efetiva entre os critérios empregados para  a classificação dos ativos e passivos 

financeiros (assim como demais ativos e passivos) para fins contábeis ou tributários135—, a partir 

do segundo período estabeleceu-se uma clara separação entre os preceitos de cada ciência136. Ao 

passo que a contabilidade foi reformulada de modo a  possibilitar demonstrações financeiras mais 

uniformes, transparentes e úteis aos seus usuários137 — direcionada pela essência econômica —; o 

direito tributário permanece atrelado ao regime jurídico brasileiro — à natureza jurídica (ou 

essência jurídica) dos atos ou negócios jurídicos. 

Por isso que para Nelson Carvalho e Eduardo Flores138 as grandes inovações 

decorrentes da introdução dos IFRS não decorrem, necessariamente, das tecnicidades introduzidas 

por eles, mas da real aplicação de conceitos essenciais para a produção de demonstrações 

financeiras destinadas a vários usuários e que, anteriormente, estavam limitados pelas informações 

que melhor atendiam ao fisco e, ou, ao costume brasileiro de adotar a forma sobre a essência 

econômica. 

                                                 
GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. Manual de Conatbilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010, 
p.110. 
135 De acordo com Sérgio de Iudícibus e outros: “A contabilidade sempre foi muito influenciada pelos limites e critérios 
fiscais, particularmente os da legislação de imposto de renda. Esse fato, ao mesmo tempo que trouxe à contabilidade 
algumas contribuições importantes e de bons efeitos, limitou a evolução dos princípios fundamentais de contabilidade 
ou, ao menos, dificultou a adoção prática de princípios contábeis adequados, já que a contabilidade era feita pela 
maioria das empresas com base nos preceitos e formas de legislação fiscal, a qual nem sempre se baseava em critérios 
contábeis corretos.” IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo 
dos. Manual de Conatbilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010, p.1. 
136 De acordo com Sérgio de Iudícibus e outros, a partir das legislações de convergência aos IFRS e da criação do RTT, 
tornou-se possível, de fato, uma contabilidade no Brasil sem influências diretas ou indiretas de natureza fiscal. As 
normas contábeis e as normas fiscais passaram a conviver juntas, mas cada uma de modo a atingir seus propósitos. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. Manual de 
Conatbilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010, p.21. 
137 Acionistas, investidores, diretores, provedores de crédito, demais agentes de mercado e agentes reguladores. 
138 CARVALHO, Nelson; FLORES, Eduardo. Instrumentos financeiros híbridos: possível conflito entre essência x 
forma? In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos), v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.316. 
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A desvinculação entre o tratamento fiscal e o contábil estabeleceu-se, de fato, por meio 

do Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela Lei 11.941/09 para neutralizar os efeitos 

fiscais decorrentes dos novos padrões contábeis. Durante a sua vigência, todas as alterações 

decorrentes da introdução dos IFRS e que impactavam a apuração do lucro contábil (lucro líquido), 

não tinham efeitos para apuração do lucro tributável (lucro real) das pessoas jurídicas. Para fins 

tributários continuaram a ser considerados os métodos e critérios contábeis anteriores aos IFRS139. 

Após 6 anos de vigência, o regime que era transitório foi, enfim, revogado. Em 2014, 

por meio da publicação da Lei 12.973, os efeitos tributários decorrentes das novas normas 

societárias foram regulamentados. Não obstante as alterações introduzidas, foi mantido o 

distanciamento, ainda que parcial (pois alguns conceitos contábeis foram incorporados – ex. art. 

38-A, da Lei 12.973/14 que será analisado adiante) entre a contabilização e a tributação dos 

instrumentos financeiros híbridos, uma vez que a norma tributária permanece, predominantemente, 

vinculada à natureza jurídica dos negócios sobre os quais incide. 

Conforme destaca Elidie Bifano140, as práticas contábeis anteriores a 2008 remanescem 

para fins fiscais, porém parcialmente. A introdução de novos critérios contábeis, apesar da adoção 

de regras contábeis anteriores à introdução dos IFRS para a apuração fiscal, traz consequências. 

Os instrumentos financeiros híbridos mais comuns141 e previstos na legislação pátria 

são: a) as debêntures participativas, ou debêntures com participação nos lucros; b) as debêntures 

obrigatoriamente conversíveis em ações; c) as debêntures e notas perpétuas; d) as ações 

resgatáveis; e) as ações preferenciais com previsão de pagamentos de dividendos fixos e 

cumulativos; e, f) as participações societárias  que garantem juros sobre capital próprio, doravante 

aqui designadas como JCP.   

                                                 
139 De acordo com Roberto Quiroga e Matheus Piconez, o RTT permitia a reversão dos reflexos contábeis decorrentes 
da aplicação de novos métodos ou critérios de reconhecimento de receitas e despesas introduzidos pelos IFRS, para 
que não gerassem efeitos tributários. MOSQUERA, Roberto Quiroga; PICONEZ, Matheus Bertholo. Tratamento 
tributário dos instrumentos financeiros híbridos. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
(coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos),v.2. São Paulo: Dialética, 2011, p.241. 
140 BIFANO, Elidie Palma. Influência do tratamento contábil nas novas regras de tributação. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), 
v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.90. 
141 Para maiores informações acerca do conceito dos instrumentos financeiros híbridos por espécie, sua aplicação e 
detalhamento, no Brasil, recomenda-se a leitura do livro sobre mercado financeiro e imposto sobre a renda da 
professora Elidie Bifano. BIFANO, Elidie Palma. O mercado financeiro e o imposto sobre a renda. 2. ed.atual.e ampl. 
São Paulo: Quartier Latin, 2011. Também é interessante a leitura dos artigos mencionados na nota 119, apesar de 
tratarem mais a fundo da dicotomia contábil-fiscal. Não é objeto desta dissertação dialogar acerca dos instrumentos 
híbridos específicos, mas do conjunto e de seu tratamento tributário. 
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Além destes instrumentos específicos, existem outros que se beneficiam da dupla 

interpretação entre passivo e patrimônio. Entretanto, dada a extensão das estruturas e arranjos 

legais que podem ser utilizados, a análise a ser desenvolvida neste trabalho será restrita aos já 

mencionados. Todos os demais deverão ter o mesmo tratamento tributário, desde que enquadráveis 

nas determinações da legislação vigente, conforme exposto adiante. 

À exceção dos JCP142, todos os instrumentos financeiros relacionados estão previstos 

na Lei 6.404/76143 (Lei das Sociedades Anônimas - LSA). Ela estabelece não só o seu conceito, 

como a possibilidade de sua utilização pelas companhias brasileiras. Porém, ela não traz quaisquer 

indicações ou premissas para o o seu enquadramento como híbridos. Em verdade, a LSA se 

restringe a determinar a existência dos instrumentos de dívida e de patrimônio em referência, bem 

como as possibilidades para sua remuneração.  

A qualificação e a classificação dos instrumentos financeiros, como híbridos, ficam 

delegadas a um momento secundário e subjetivo. Não há prescrição legal direcionada, em uma lista 

ou seção específica da norma, que determine quais e o que são os instrumentos financeiros com 

possível dupla qualificação, suas características e condições. Essa abordagem traz diferentes 

interpretações e consequências. 

Conforme visto, para fins contábeis a classificação das operações financeiras — após 

a introdução dos IFRS — efetua-se de acordo com as condições econômicas de cada caso concreto, 

em linha com as determinações dos Pronunciamentos Técnicos que tratam do tema. Assim, a falta 

de expressa qualificação, desses negócios,  como  instrumentos financeiros híbridos, pela LSA, não 

gera impactos para fins de classificação contábil. 

                                                 
142 Os JCP estão definidos no art. 9º, da Lei 9.249/96: “A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do 
lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração 
do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de 
Juros de Longo Prazo - TJLP.” 
143 Determina a Lei das S.A., respectivamente para cada um deles: a) “a companhia poderá emitir debêntures que 
conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, 
do certificado” (art. 52); b) “a debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro 
da companhia e prêmio de reembolso” (art. 56); c) “a debênture poderá ser conversível em ações nas condições 
constantes da escritura de emissão” (art. 57); d) a deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa 
da assembléia-geral, que deverá fixar, observado o que a respeito dispuser o estatuto, a conversibilidade ou não em 
ações e as condições a serem observadas na conversão, bem como a época e as condições de vencimento, amortização 
ou resgate (art.59, V e VI); e) “o estatuto ou a assembléia-geral extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou 
reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de proceder-se à operação” 
(art.44) ; f) “as preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir em prioridade na distribuição de 
dividendo, fixo ou mínimo” (art. 17, I); g) “salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não é 
cumulativo” (art. 17, § 4º). 
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Para Nelson Carvalho e Eduardo Flores144, seria ineficiente o estabelecimento de uma 

lista com requisitos padrão para a classificação de todos os híbridos, pois ela estaria vinculada à 

sua forma e não à sua essência. A regulamentação contábil não traz, portanto, quais títulos seriam 

elegíveis ao tratamento de híbridos, nem um mapa que possa determinar a criação de novos 

instrumentos. A eleição é subjetiva do emissor. Deve ser um julgamento deste perante os critérios, 

aí sim, predeterminados, do que se consideram passivos financeiros e instrumentos patrimoniais. 

Porém, para fins fiscais, a falta de caracterização dos instrumentos híbridos na LSA 

leva à insegurança jurídica. Como o direito tributário parte, como regra geral, dos conceitos 

definidos em Lei145 para a determinação da incidência tributária sobre os instrumentos financeiros 

— pautando-se pela sua causa  jurídica —, a previsão do conceito contábil de “ instrumentos de 

capital ou de dívida subordinada” (art. 38-A da Lei 12.973/14) com a inexistência de títulos e 

valores mobiliários pré-definidos como tal, cria obscuridades e complexidades na relação jurídico-

tributária. O norte para compreensão dos instrumentos financeiros híbridos acaba se estabelecendo 

por vias indiretas: seja pela referência à sua classificação contábil, seja pela análise do conceito 

societário de sua remuneração em cada caso específico (juros ou dividendos)146. 

Ao contribuinte, por conseguinte, cabe não só analisar o reconhecimento contábil do 

instrumento financeiro (e referente pagamento), a forma prescrita em lei para sua remuneração (e 

referente conceito societário), como o tratamento tributário de seus pagamentos, em cada operação, 

para julgar se se trata de um híbrido. Todas estas considerações necessárias, a subjetividade na 

análise (relativa à classificação contábil) e as possíveis duplicidades (possível conflito de 

                                                 
144 CARVALHO, Nelson; FLORES, Eduardo. Instrumentos financeiros híbridos: possível conflito entre essência x 
forma? In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos), v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.316. 
145 De acordo com Andrea Laulleta, sob pena de contrariar os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional (CTN) 
— os quais determinam que os princípios gerais de direito privado devem ser utilizados para pesquisa da definição, do 
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, não podendo a lei tributária alterá-los, para definir ou 
limitar competências tributárias —, como regra geral a legislação tributária deve apenas dispor a respeito do tratamento 
tributário dos negócios jurídicos, mas não conceituá-los, pois a sua definição deve ser oriunda da legislação específica 
(por exemplo, a societária). LAULETTA, Andrea Bazzo. O impacto das novas regras contábeis na isenção tributária 
dos dividendos. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos), v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.16. 
146 De acordo com Roberto Quiroga Mosquera e Matheus Piconez: “Em que pese a existência de normas contábeis e 
regulatórias que adotem “testes” para se aferir se determinado instrumento é dívida ou patrimônio, no Direito Tributário 
brasileiro, ausentes normas específicas que qualifiquem tais instrumentos híbridos, deve-se recorrer à legislação 
societária, no que se refere aos conceitos de dividendos e juros. Assim, conforme a natureza do pagamento em retorno 
pelo investimento realizado, classifica-se o instrumento e, consequentemente, seus efeitos tributários.” MOSQUERA, 
Roberto Quiroga; PICONEZ, Matheus Bertholo. Tratamento tributário dos instrumentos financeiros híbridos. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos),v.2. São Paulo: Dialética, 2011, p.240. 
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entendimento entre o emissor do instrumento e a CVM) tornam as operações financeiras 

extremamente complicadas e pouco claras do ponto de vista fiscal; descasadas do modelo jurídico 

adotado pelo Brasil, vinculado à natureza e causa jurídica (com  institutos previstos em lei). 

Apesar da classificação contábil ser fundamental, partindo-se dela para a apuração do 

IRPJ, conduzir o contribuinte e o fisco para o seu conjunto regulamentar (pronunciamentos, 

princípios, métodos e critérios) só aumenta a complexidade do tema. Além de seus critérios serem 

subjetivos, as suas premissas interpretativas são outras: visa-se a essência econômica e não a 

essência jurídica, que, de fato, acaba relegada. 

Como destaca Elidie Bifano147, a divergência de interpretação entre a ciência contábil 

e a ciência jurídica ocorria no passado de modo circunstancial e pontualmente, como ocorria com 

os JCP. Porém, após a adoção dos IFRS, essas divergências tornaram-se exponenciais. O 

distanciamento entre ambas ciências deve ser examinado com parcimônia, por conta dos reflexos 

que pode causar, especialmente nas disputas que podem se estabelecer. 

Pois bem, feitas estas observações, importa compreender, minuciosamente, o 

tratamento fiscal conferido, na legislação nacional, aos pagamentos derivados dos instrumentos 

financeiros híbridos. 

Tratando-se de ações cuja remuneração seja contabilizada como despesa financeira 

(art. 10, §2º148 e §3º149, da Lei 9.249/95, introduzido pelo art. 9º, da Lei 12.973/14), ou seja,  que 

possuam a  classificação contábil de passivo financeiro — possível contabilização para as ações 

resgatáveis ou preferenciais com previsão de pagamentos de dividendos fixos e cumulativos ─, os 

lucros ou dividendos pagos ou creditados aos beneficiários não serão dedutíveis na apuração do 

lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), nem estarão 

sujeitos à tributação (na fonte ou no beneficiário). Deste modo, o fisco não reconhece a natureza 

                                                 
147 BIFANO, Elidie Palma. Contabilidade e direito: a nova relação.In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos). São Paulo: 
Dialética, 2010, p.130. 
 
148 Redação do parágrafo, em seu formato original:“  § 2º A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou 
dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja 
classificada como despesa financeira na escrituração comercial”.  Destaques realizados para fins deste trabalho. 
149 Redação do parágrafo, em seu formato original:“§ 3º Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL os lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista 
no art. 15 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificados como despesa financeira na 
escrituração comercial”.  Destaques realizados para fins deste trabalho. 
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híbrida dos instrumentos e seus pagamentos, mantendo a tributação atrelada à sua essência jurídica 

de dividendos remuneratórios de ações.  

Apesar da essência econômica do instrumento ser de passivo financeiro, como a sua 

natureza jurídica (e a de sua remuneração) é de instrumento patrimonial, os pagamentos realizados 

são tributariamente indedutíveis, bem como isentos150 de tributação no beneficiário (residente no 

Brasil ou no exterior); seguindo-se o regime tributário preexistente quanto aos dividendos.  

Tratando-se dos demais instrumentos financeiros híbridos, ainda que a sua 

remuneração e os seus custos sejam contabilizados no patrimônio líquido, eles poderão ser 

excluídos da apuração fiscal quando incorridos (art. 38-B151, do Decreto Lei 1.598/77, introduzido 

pelo art. 2°, da Lei 12.973/14). Ou seja, os títulos de dívida contabilizados como patrimoniais ─ 

possibilidade para as debêntures152, as notas perpétuas e os JCP153 ─, à opção do contribuinte 

(conforme o verbo utilizado na redação do artigo), terão os seus pagamentos dedutíveis no período 

em que ocorrerem,  ou não, adotando-se o reconhecimento contábil. 

Note-se, neste caso, que o tratamento fiscal não se restringe à forma jurídica dos 

pagamentos ou dos instrumentos, mas abrange, também, a possibilidade de se adotar a essência 

                                                 
150 De acordo com o art. 10, da Lei 9.249/95: “Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados 
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão 
a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.” 
Destaques realizados para fins deste trabalho. 
151 “Art. 38-B. A remuneração, os encargos, as despesas e demais custos, ainda que contabilizados no patrimônio 
líquido, referentes a instrumentos de capital ou de dívida subordinada, emitidos pela pessoa jurídica, exceto na forma 
de ações, poderão ser excluídos na determinação do lucro real e da base de cálculo de Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido quando incorridos”.  Destaques realizados para fins deste trabalho. 
152 As debêntures e outros títulos de dívida híbridos poderão ser contabilizadas como instrumento patrimonial, desde 
que estejam em conformidade com as definições do CPC 38, 39 e 40. Note-se, entretanto, que a CVM pode requerer a 
reclassificação contábil dos instrumentos emitidos pelas companhias brasileiras de capital aberto. Além de processos 
administrativos, inúmeros ofícios já foram emitidos. No caso da Minerva S.A., em atendimento ao 
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 058/2013, a companhia teve que reapresentar as informações trimestrais, para 
reclassificação do registro inicial da operação de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações da companhia, 
do patrimônio líquido para o passivo circulante e não circulante. A Marfrig Alimentos S.A., em decorrência do 
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/nº 329/2012, teve que reapresentar as suas demonstrações financeiras anuais, por conta do 
pedido de reclassificação de operação de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações do patrimônio para o 
passivo da companhia. 
153 De acordo com a Deliberação CVM 207/96, os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de 
remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta 
de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício. Entretanto, como o art. 30, parágrafo único, da Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal, atual Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN RFB) nº 11/96, 
determina, para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real,  que os juros pagos ou creditados, deverão ser 
registrados em contrapartida de despesas financeiras, a CVM autoriza as companhias de capital aberto a contabilizá-
los como despesa ou receita financeira, sujeitos à posterior reversão, nos registros mercantis, de forma a que o lucro 
líquido ou o prejuízo do exercício seja apurado nos termos da Deliberação (ou seja, como parte do patrimônio líquido, 
sem redução do lucro do exercício). 
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econômica. Enquanto os pagamentos decorrentes de instrumentos patrimoniais (ações), 

independente da sua classificação contábil, são indedutíveis, os pagamentos oriundos de quaisquer 

outros instrumentos financeiros, ainda que contabilizados no patrimônio líquido da entidade, são, 

dedutíveis quando incorridos ou quando reconhecidos contabilmente. 

A Lei é, inclusive,  clara quanto a esta faculdade ao delimitar (no art. 38-B, § 3º154, do 

Decreto Lei 1.598/77, introduzido pelo art. 2°, da Lei 12.973/14) que, ocorrendo a hipótese 

(independentemente de seu motivo) de estorno do valor contabilizado em contrapartida ao 

patrimônio líquido — o que, contabilmente, se daria por meio da contabilização de uma despesa 

no resultado contra um crédito no patrimônio líquido —, os valores já deduzidos deverão ser 

adicionados nas respectivas bases de cálculo dos tributos sobre a renda. 

 Observe-se, todavia, que não há qualquer previsão quanto à consequência da opção no 

beneficiário do pagamento, caso ela seja pela essência econômica em detrimento da  causa jurídica 

ou forma para os contadores. Os rendimentos das debêntures155 e dos JCP156, como regra geral, são 

tributáveis não só na fonte, como incluídos na apuração do IRPJ e da CSLL no caso de pessoa 

jurídica beneficiária. Por falta de qualquer definição que possibilite entendimento diverso157, ainda 

que não dedutíveis na entidade pagadora — no período em que incorridos e por opção desta, seja 

para adotar um único controle contábil-fiscal, seja para diferir a dedutibilidade, ou qualquer outro 

motivo —, os pagamentos serão tributáveis na fonte e na entidade beneficiária.  

                                                 
154 Art. 38- B, § 3º: “Na hipótese de estorno por qualquer razão, em contrapartida de conta de patrimônio líquido, os 
valores mencionados no caput e anteriormente deduzidos deverão ser adicionados nas respectivas bases de cálculo.” 
155 Os rendimentos das debêntures (os juros) são considerados como decorrentes de aplicações financeiras de renda 
fixa e, como tal, seguindo a regra geral, estão sujeitos ao IRRF de acordo com as alíquotas progressivas estabelecidas 
na legislação — 22,5% a 15% a depender do prazo da aplicação —, bem como integram a base de cáculo do IRPJ e 
da CSLL do beneficiário pessoa jurídica não financeira, compensando-se o imposto retido. Nos demais casos o IRRF 
é considerado como tributação definitiva. Lei nº 8.981/95, art. 65 e art. 76 (com redação dada pela Lei nº 9.065/95), 
Lei nº 9.532/97, art. 35 e Lei 11.033/04, art. 1º e art. 4°. A depender da remuneração das debêntures a tributação 
ocorrerá apenas na declaração de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica. Ver: BIFANO, Elidie Palma. O 
mercado financeiro e o imposto sobre a renda. 2. ed.atual.e ampl. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp.282-289. 
156 De acordo com o art. 9º, da Lei 9.249/95: “§ 2º  Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte 
à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário”. Segundo o § 3°: “ O imposto retido 
na fonte será considerado: I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa 
jurídica tributada com base no lucro real; II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa 
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta...”. 
157 De acordo com Roberto Quiroga e Matheus Piconez, ao tratarem do RTT, mas aqui aplicável sob o mesmo 
fundamento, uma interpretação mais ampla e uma reclassificação, ausente regra específica, não pode ser aceita para 
fins de tributação no Brasil, sob pena de serem violados os princípios da legalidade (art. 150, I, da Constuição Federal 
- CF) e da vedação à analogia (art.108, § 1º, do CTN). MOSQUERA, Roberto Quiroga; PICONEZ, Matheus Bertholo. 
Tratamento tributário dos instrumentos financeiros híbridos. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos),v.2. São Paulo: Dialética, 2011, 
p.241. 
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Acredita-se, portanto, que apesar da norma expressar uma opção por meio da 

conjugação do verbo “poder”, a tributação dos rendimentos ou pagamentos decorrentes de todos 

os instrumentos financeiros híbridos, no Brasil, atualmente, vincula-se à sua natureza e causa 

jurídica. O tratamento tributário opcional restringe-se tão somente à dedutibilidade das 

remunerações e custos dos instrumentos de capital e dívida subordinada (excepcionando-se as 

ações)158.  

Pretende-se enfatizar o tratamento dos JCP em conjunto com os demais instrumentos 

financeiros híbridos (à exceção das ações), pois apesar de conterem características próprias159, aqui 

são considerados como despesas financeiras pela sua essência jurídica e não dividendos160. Assim, 

ainda que sejam contabilizados no patrimônio líquido, eles poderão ser excluídos (bem como 

quaisquer outros juros reconhecidos no patrimônio líquido e nos termos da norma) da apuração dos 

tributos sobre o lucro, conforme, inclusive, já se determinava em sua legislação específica161. Os 

JCP são, juridicamente, juros — receitas ou despesas financeiras —, seja para fins tributários, seja 

para fins societários, porque a legislação estabeleceu o seu conceito e assim os definiu162.  

                                                 
158 Esta faculdade para a dedução de despesas é inclusive uma possibilidade para outras despesas dedutíveis permitidas 
pela legislação e independentemente de qualquer critério de essência. A título exemplificativo podem ser citadas: a) as 
doações, de acordo com a redação do art. 13, § 2º da Lei 9.249/95; b) as variações cambiais, passivas, de acordo com 
o art. 18, parágrafo único do Decreto-Lei 1.598/77; c) as provisões de perda no recebimento de créditos, de acordo 
com o art. 9º da Lei 9.430/96; entre diversos outros exemplos. 
159 Eles são, na realidade, uma remuneração e não um instrumento financeiro ou patrimonial, diferente dos demais 
elencados; ou seja, o pagamento é híbrido. Além disso, são uma figura jurídica criada pela legislação brasileira com a 
finalidade de remunerar os acionistas, na forma de juros, possibilitando o tratamento fiscal correspondente a estes e 
não a dividendos. 
160 Em sentido diverso. CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 6.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, v.3, p.139. SILVEIRA, Rodrigo Maito da; e SANTOS, João Victor Guedes. Distribuição 
desproporcional de Juros sobre o Capital Próprio. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 213, pp.140-
152, 2013. XAVIER, Alberto. Natureza jurídico-tributária dos “Juros sobre Capital Próprio” face à lei interna e aos 
tratados internacionais. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 21, pp.7-11, 1997. SALLES, Roberto. 
Não-incidência das contribuições sociais do PIS e da Cofins sobre valores recebidos a título de juros sobre o capital 
próprio. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 111, pp.111-117, 2004. SANTOS, Ramon Tomazela. 
A qualificação dos rendimentos provenientes de instrumentos financeiros híbridos nos acordos internacionais de 
bitributação. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n.30, p.292. 
161 Conforme o art. 9º, da Lei 9.249/95, já transcrito neste trabalho. 
162 Neste sentido. BIFANO, Elidie Palma. O mercado financeiro e o imposto sobre a renda. 2. ed.atual.e ampl. São 
Paulo: Quartier Latin, 2011, pp.292-293. SILVA, Severino. Juros sobre o Capital Próprio (Art. 9º da Lei nº 9.249/95) 
- Aspectos Tributários e Questões Societárias. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n.21, pp. 79-82, 
1997. OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Juros remuneratótios do capital próprio. In: COSTA, Alcides Jorge (coord.). Direito 
tributário atual. São Paulo: Dialética, IBDT, 1998, v.15, p.14. 
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Os limites referentes à possibilidade de seu pagamento163, o fato de serem uma 

remuneração do capital próprio, ou a possibilidade de serem imputados aos dividendos mínimos 

obrigatórios164, não são suficientes para caracterizá-los, legalmente, como valores patrimoniais. 

Adota-se o entendimento de que os JCP foram criados e concebidos como remuneração própria165, 

com natureza distinta dos dividendos166. Por mais que a contabilidade os reconheça no patrimônio 

líquido, essa classificação ocorre por conta de sua natureza jurídica167. Portanto, na legislação 

brasileira, não só devem, como são tratados tributariamente como juros, podendo ser dedutíveis no 

pagador e devendo ser tributados no beneficiário — atrelando-se à sua natureza jurídica , ao invés 

de sua essência econômica — em linha com os demais instrumentos híbridos. 

Por fim, é essencial destacar que a legislação brasileira não determina, de modo 

expresso e específico, o tratamento tributário dos pagamentos referentes a operações internacionais 

com instrumentos financeiros híbridos. Excetua-se a remuneração dos instrumentos patrimoniais 

— paga por pessoa jurídica tributada e residente no País —, cuja previsão específica determina que 

será indedutível e não tributável, independentemente de sua classificação contábil ou da localização 

do beneficiário.  

Ressalve-se, todavia, a regra geral de tributação universal da renda168,  que, em breves 

linhas, estabelece a tributação de todos os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no 

                                                 
163 De acordo com o art. 9, § 1º, da Lei 9.249/95: “O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à 
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em 
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.” 
164 Conforme o art. 9, § 7º, da Lei 9.249/95: “O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de 
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2º.” 
165 Neste sentido: MOSQUERA, Roberto Quiroga. “ O regime jurídico-tributário das participações societárias- ganho 
de capital, juros sobre o capital próprio e dividendos”. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.). O Direito 
Tributário e o mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Dialética, 2009, pp.419-420. 
166 Cite-se, inclusive, o entendimento reiterado e sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que nas demandas 
por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros 
sobre o capital próprio, de modo cumulativo, tendo em vista que ambos possuem natureza jurídica distinta.  Súmula 
551. Publicação no Diário da Justiça em 19/10/2015. Recurso Especial (REsp) Repetitivo 1.373.438, Segunda Seção. 
Publicação no Diário da Justiça em 17/06/2014. 
167 De acordo com os renomados autores do Manual de Contabilidade Societária, ao se referirem à contabilização dos 
JCP face a determinação do artigo 30 da IN RFB nº 11/96:“ Mas esse procedimento contábil não pode mais ser seguido 
por nenhuma entidade, à vista das novas normas contábeis brasileiras a partir de 2008, já que esse é um registro 
totalmente de natureza fiscal. Afinal, esses pagamentos, ou créditos, são genuínas distribuições do resultado. Assim 
não podem ser registrados pela forma jurídica de juros se, na essência, são distribuições de lucro.” IUDÍCIBUS, Sérgio 
de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. Manual de Conatbilidade Societária. 
São Paulo: Atlas, 2010, pp.373-374. 
168 De acordo com o art. 25 da Lei 9.249/95 que introduziu a tributação em bases mundiais para as pessoas jurídicas 
residentes no país: “Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na 
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exterior por pessoa jurídica residente no País — diretamente ou por meio de controladas, coligadas, 

filiais ou sucursais no exterior169 —, no  balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano170.  

Além desta, que possui como elemento de conexão171 a residência da pessoa jurídica 

brasileira — e, portanto, refere-se à tributação dela por renda obtida no exterior — , coexiste a 

regra geral que possui como elemento de conexão a fonte de pagamento —  ou seja, relacionada à 

tributação do beneficiário no exterior por renda obtida no País — e que condiciona todos os 

pagamentos (incluindo os juros, ganhos de capital e demais rendimentos, exceto os dividendos) 

realizados ao exterior à incidência do IRRF172. 

Pode-se inferir, por conseguinte, que todos os pagamentos decorrentes de instrumentos 

híbridos em operações internacionais (ainda que na forma de dívida), na falta de norma específica 

que excepcione a previsão genérica e abrangente das regras mencionadas estão sujeitos, 

atualmente, à tributação no País: seja quando auferidos por residentes, de modo direto ou indireto 

(na forma de lucros, dividendos, ou juros auferidos no exterior); seja quando pagos a não residentes,  

vinculando-se à sua natureza jurídica. A única exclusão da regra geral refere-se aos dividendos 

pagos ou creditados por residentes no País, não tributados no beneficiário,  residente ou não. 

 

III.1.5. Incorporação das recomendações referentes a instrumentos financeiros híbridos na 
legislação nacional e impactos para as multinacionais brasileiras 

 

                                                 
determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada 
ano.” 
169 Atualmente com redação conforme o art. 76 e seguintes da Lei 12.973/14. O tema será abordado com profundidade 
adiante. 
170 Excepcionam-se os lucros auferidos por meio de coligadas, que preencham os requisitos delimitados no art. 81 da 
Lei 12.973/14, os quais serão tributados somente quando disponibilizados (de acordo com o conceito estabelecido no 
próprio artigo). 
171 Conforme Alberto Xavier: “ Os elementos de conexão consistem nas relações ou ligações existentes entre as 
pessoas, os objetos e os fato com os ordenamentos tributários, distinguindo-se em subjetivos, se se reportam às pessoas 
(como a nacionalidade ou a residência), ou objetivos, se se reportam às coisas e aos fatos (como a fonte de produção, 
ou o pagamento da renda, o lugar do exercício da atividade, o lugar da situação dos bens, o lugar do estabelecimento 
permanente, o lugar da celebração de um contrato.” XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.214.   
172 Como regra geral, os pagamentos realizados por fontes situadas no País a residentes no exterior estão sujeitos à 
incidência do IRRF à alíquota de 15% (conforme art. 685, I, do Decreto 3.000/99, fundamentado no art. 97 e 100 do 
Decreto-Lei nº 5.844, de 1943 e artigo 28 da Lei 9.249/95), exceto se houver previsão específica, ou a alíquota incidente 
sobre os residentes país for superior (conforme art. 685, § 1º do Decreto 3.000/99, fundamentado no art. 2º do Decreto-
Lei nº 2.308, de 1986, e no art. 18 da  Lei nº 9.249, de 1995). No caso de beneficiário residente em país com baixa ou 
nenhuma tributação — de acordo com a legislação brasileira, aquele que tributar a renda a uma alíquota inferior a 17% 
(art. 24 e 24-B da Lei 9.430/96, com alíquota reduzida pela Portaria do Ministro de Estado da Fazenda – Portaria MF 
— nº 488/14) —  o imposto na fonte é de 25% (art. 685, II do Decreto 3.000/99, fundamentado no art. 8º da Lei 
9.779/99).   
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Para eliminar os efeitos de D/NI e ID/NI dos instrumentos financeiros híbridos, a 

OCDE propõe a introdução de normas primárias e secundárias nos sistemas tributários, além de 

normas específicas, que restrinjam a dedutibilidade ou tributem a receita dos pagamentos 

realizados. 

Em suas recomendações é expresso o propósito de garantir que os instrumentos 

híbridos e seus pagamentos tenham o mesmo tratamento tributário em todas as jurisdições em que 

produzam efeitos. Não é  objetivo da ação eliminar o seu uso ou os seus benefícios173, ou, ainda, 

determinar a primazia da essência econômica sobre a natureza jurídica  no seu tratamento tributário. 

Podem ser consequências da neutralização dos efeitos tributários divergentes — 

outrora encontrados na utilização de referidos instrumentos —, a redução de sua aplicação entre 

partes relacionadas, assim como o maior alinhamento com a essência da operação financeira 

realizada. Porém, elimina-se qualquer presunção de que estes sejam pontos focais, ou que as 

legislações nacionais devam ser alteradas para abarcar  tais interpretações. 

Adaptar a legislação tributária brasileira às recomendações da OCDE não implica, 

deste modo, em alterar a premissa existente — vinculada à natureza e causa jurídica da tributação 

dos instrumentos híbridos de capital e de dívidas subordinadas — ou, eliminar a faculdade de 

utilização dos instrumentos financeiros e seus benefícios tributários pelas multinacionais 

brasileiras. 

As regras de neutralização buscam, em essência, trazer coerência174 às operações 

realizadas entre não residentes, assim como ocorre nas operações entre residentes, em que o 

tratamento tributário no pagador e no beneficiário são correspondentes — se o pagamento for 

despesa indededutível no primeiro, será isento de tributação no segundo, mas se dedutível naquele, 

deverá ser tributado neste −, eliminando-se os efeitos tributários divergentes dos pagamentos 

realizados. 

Para tanto, são necessárias algumas cautelas. As recomendações e as novas regras de 

instrumentos híbridos aplicam-se, tão somente, aos instrumentos financeiros que tenham 

tratamento tributário divergente em mais de uma jurisdição, entre partes relacionadas (efeitos 

D/NI) ou no mesmo grupo de controle (efeitos ID/NI), ou em acordos estruturados (efeitos D/NI e 

                                                 
173 Conforme já destacado na página 57 deste trabalho, de acordo com: OECD. Neutralising the Effects of Hybrid 
Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: 
OECD Publishing, 2015, p.93-95. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. 
174 Conforme conceito definido na página 18 deste trabalho. 
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ID/NI) em que o contribuinte seja parte, e que levem à erosão da base. No caso de operações 

estritamente nacionais, operações internacionais sem tratamento tributário divergente — sem efeito 

de redução ou eliminação da carga tributária a elas vinculada —, realizadas entre partes não 

relacionadas, em grupo de controle comum ou em acordos desenhados para utilizar o benefício do 

elemento híbrido, não haverá enquadramento no escopo proposto. 

Deve ser ponderado, também, que as recomendações para a elaboração das normas 

nacionais limitam-se a regular a  indedutibilidade dos pagamentos realizados ou a sua inclusão 

como receitas tributáveis, sendo afetados somente os instrumentos que forem caracterizados, pela 

legislação tributária do país de origem do pagamento, como dívida. 

Como já demonstrado, um instrumento financeiro pode ser dívida para fins tributários, 

mas de patrimônio para fins contábeis e o reverso. Independentemente de ser classificado pela 

contabilidade como passivo financeiro ou instrumento patrimonial, a regra sugerida pela OCDE 

somente será aplicável se ele for tributariamente considerado como uma obrigação financeira, com 

a geração de despesas dedutíveis em um país, mas sem tratamento tributário correspondente nas 

outras jurisdições envolvidas, hipótese em que deverão ser neutralizados os seus efeitos.    

Para as operações com instrumentos híbridos de capital e de dívida, no País, existem, 

hoje, três regimes: a) para os instrumentos de capital, as ações, o tratamento tributário dos 

pagamentos vincula-se expressa e unicamente à sua natureza ou causa jurídica , sejam os 

beneficiários residentes no País, sejam residentes no exterior; b) para os instrumentos de dívida, 

basicamente todos os demais, o tratamento tributário dos pagamentos é optativo no pagador, 

independentemente de sua natureza ou causa jurídica, , mas atrela-se à natureza ou causa jurídica  

no beneficiário (não há a previsão de tributação distinta); c) para os instrumentos de dívida não há 

considerações específicas (ainda que, a princípio, supridas pela regra geral) acerca do tratamento 

tributário em operações internacionais. 

Considerando estes regimes, visualizam-se algumas possibilidades, ou ainda 

necessidades, para a incorporação das recomendações da OCDE sobre operações financeiras 

hibridas (entre partes relacionadas, parte do mesmo grupo de controle ou de acordos estruturados 

e com efeitos em mais de uma jurisdição) na legislação tributária brasileira. 

Tratando-se das regras primárias, a primeira observação se refere ao seu escopo. Como 

elas se restringem a negar a dedutibilidade dos pagamentos, deve-se partir das seguintes premissas: 

a) elas são automaticamente inaplicáveis aos instrumentos patrimoniais no que se refere à sua 
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natureza e causa jurídica (as ações), pois os seus pagamentos serão sempre, independentemente da 

contabilização e do beneficiário, tributariamente indedutíveis no País175; b) elas podem ser 

aplicáveis aos títulos de dívida, considerando que, atualmente, todos os seus pagamentos são 

dedutíveis176, ainda que contabilizados no patrimônio líquido. 

Como, todavia, não há previsão específica na legislação brasileira quanto à tributação 

das operações internacionais com instrumentos híbridos na forma de dívida, ainda que as normas 

primárias possam ser aplicáveis (conforme premissa acima), antes de tudo deve ser introduzida 

uma norma consistente177 na legislação doméstica, em que seja determinado não só o tratamento 

tributário aplicável às operações internacionais em que o pagador seja residente no País, como 

também em que o beneficiário seja aqui residente.  

Justifica-se essa necessidade porque não há determinação clara, precisa e que 

possibilite a coerência internacional178, mesmo que em termos de tributação no País essa falta de 

previsão possa ser suprida pelas regras gerais (conforme exposto). Primeiramente, porque já em 

âmbito doméstico a norma brasileira vigente torna as operações financeiras extremamente 

                                                 
175 Note-se, entretanto, que o país do beneficiário pode vir a considerar a sua tributação pela essência econômica, o 
que resultaria em receitas tributáveis e despesas indedutíveis. Casos como esse não foram tratados pela OCDE, pois o 
foco é coibir a erosão de base, que vem pela não tributação daquilo que for considerado como despesa em outra 
jurisdição, ou dupla dedutibilidade de despesas. Ainda que não recomendado especificamente pela OCDE, caberia a 
introdução de uma regra de isenção de tributação no país do beneficiário. 
176 Ressalte-se que devem ser observados os critérios estabelecidos no art. 47, caput  ̧e §1º e 2º, da Lei 4.506/64. Para 
fins de apuração do IRPJ somente poderão ser dedutíveis, independente de quaisquer outras delimitações, as despesas 
não computadas nos custos, que sejam necessárias —  ou seja, pagas ou incorridas para a realização das transações ou 
operações exigidas pela atividade da empresa —, usuais ou normais à atividade da empresa e a manutenção da 
respectiva fonte produtora. Destaque-se, de acordo com Luciana Galhardo e outros, que no âmbito das discussões do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) são constantes os debates quanto à possível dedutibilidade da 
remuneração das debêntures participativas, não por conta de sua natureza híbrida (vinculada aos índices de 
lucratividade da empresa emissora), mas pelo alto percentual dos juros vinculados aos lucros da companhia que 
proporcionam a geração de despesas dedutíveis consideradas abusivas pelas autoridades fiscais, desrespeitando, 
portanto, os requisitos gerais de necessidade, normalidade e usualidade previstos na legislação brasileira. 
GALHARDO, Luciana Rosanova; JUNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo Lopes; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral 
Abujamra. Instrumentos financeiros híbridos e o processo de convergência contábil brasileiro. In: MOSQUERA, 
Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e 
distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.186. Devem ser observados, igualmente, os limites previstos na 
legislação brasileira para operações com pessoas vinculadas no exterior, de acordo com a Lei 9.430/96, art. 22 e a Lei 
12.249/10, arts. 24, 25 e 26. 
177 Conforme conceito definido na página 24, nota 37, deste trabalho, consistente engloba a adaptação, a alteração ou 
a instituição de normas tributárias nacionais de modo conexo com os objetivos visualizados nas ações para combate a 
BEPS. Para tanto, as normas devem considerar os seguintes critérios: a) coerência, conforme conceito já exposto na 
página 18, ou seja, devem estabelecer o equilíbrio e a proporcionalidade no tratamento tributário da mesma operação 
internacional, de modo que seus efeitos fiscais sejam equivalentes e simétricos, entre as partes e jurisdições envolvidas, 
e não levem à erosão da base tributária; b) precisão, ou seja, não devem deixar lacunas ou incertezas; c) clareza, ou 
seja, devem ser de fácil entendimento e aplicação. 
178 Conforme nota anterior. 
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complexas, seja pela falta de definição do conceito e do conteúdo dos instrumentos híbridos, seja 

pela necessidade de conhecimento detalhado dos institutos contábeis. Em segundo lugar porque, 

na falta de norma específica sobre operações internacionais, os contribuintes não estão 

completamente resguardados de possível entendimento arbitrário do fisco contrário à dedução das 

despesas por conta do volume e constância de operações internacionais — especialmente no caso 

dos JCP em que tem se tentado limitar a dedutibilidade ou aumentar a sua tributação na fonte há 

algum tempo179. Além disso, não são previstas, sendo este o objetivo principal das recomendações 

da OCDE, quaisquer limitações a efeitos divergentes em outros países e que possam ser 

neutralizados pela legislação tributária brasileira, ou o contrário. O fato da norma não ser 

individualizada dificulta esta possibilidade, ressaltando-se, novamente, sua atual complexidade e 

obscuridade de conceitos.  

Para a elaboração de norma com tal natureza e conteúdo, deve-se tomar como 

parâmetro a natureza jurídica dos negócios180, em linha com a premissa já adotada na esfera 

doméstica e que pode ser mantida, o que, inclusive, é melhor. Além de não haver qualquer 

recomendação da OCDE que restrinja essa opção, a  utilização deste critério para o tratamento 

tributário é mais objetivo e garante maior segurança jurídica.  

 Poder-se-ia argumentar no sentido da adoção da essência econômica em detrimento da 

natureza e causa jurídicas para as operações internacionais, partindo-se da premissa de que, na 

prática, a maioria dos instrumentos financeiros híbridos originam-se de títulos de dívida e não de 

títulos de capital, quando, em tese, predominantemente,  os pagamentos seriam indedutíveis no 

País, garantindo-se o combate a BEPS, mas a premissa não é sólida. Mesmo que os instrumentos 

possam ser contabilizados de acordo com sua essência como patrimoniais, o critério é 

extremamente subjetivo181, recente no País e sujeito aos ajustes dos órgãos reguladores182 

                                                 
179 A última tentativa foi por meio da MP 694/15, em que se umentou de 15% para 18% a alíquota do IRRF sobre os 
pagamentos ou créditos de JCP. A MP 694 perdeu validade antes de sua aprovação pelo Congresso Nacional. 
180 Ressalte-se que para a alteração, adaptação ou introdução de norma de conteúdo tributário, devem ser observados 
os critérios constitucionais. Não havendo qualquer restrição quanto à possibilidade de se adotar a forma ou a substância, 
ela se torna uma opção do legislador, ou, ainda, do País. De acordo com Luciana Galhardo e outros: “É claro que o 
legislador terá sempre a opção de, dentro dos limites legais e constitucionais, estabelecer novos critérios para que se 
dê a reclassificação de instrumentos financeiros...” GALHARDO, Luciana Rosanova; JUNIOR, Jorge Ney de 
Figueirêdo Lopes; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra. Instrumentos financeiros híbridos e o processo de 
convergência contábil brasileiro. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). 
Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.195. 
181 Conforme os mesmos autores, a adoção da substância sobre a forma no direito tributário brasileiro, no caso de 
instrumentos financeiros híbridos, poderia gerar inseguranças e resultados conflitantes. Cfr. Idem, p.198. 
182 Conforme todo o exposto no tópico sobre a regulamentação contábil, página 63 e seguintes. 



82 
 

 

(principalmente tratando-se de companhias de capital aberto, que representam um grande 

percentual das empresas multinacionais). A depender da interpretação das normas contábeis e de 

seu controle (por exemplo, pela CVM), um título de dívida subordinada poderia, ainda assim, ser 

classificado como passivo financeiro, sendo que em outra jurisdição a mesma análise poderia 

classificá-lo como instrumento patrimonial183. Além disto, no caso inverso — em que os 

beneficiários fossem residentes no País —, poderiam ser isentos, de acordo com a essência, a 

maioria dos rendimentos e não há como saber para onde se direcionarão os investimentos ou, se, 

inclusive, a adoção deste critério não incentivaria a realização de operações financeiras no exterior 

pelos residentes no País.  

 Adotando-se o critério da natureza jurídica, para uma norma precisa e coerente é ainda 

essencial a previsão do mesmo tratamento tributário seja para o pagador, seja para o beneficiário 

residente no País. Deste modo, todos os pagamentos decorrentes de títulos de dívida, ainda que 

contabilizados no patrimônio líquido, poderão ser dedutíveis ou excluídos da apuração fiscal do 

emitente, quando incorridos, assim como deverão ser tributados no beneficiário, 

independentemente de sua liquidação efetiva184. Haverá precisão na norma por evitar incertezas 

que levem ao questionamento ou, pior, à autuação do contribuinte pela dedução das despesa em 

operações internacionais e haverá coerência porque permitirá efeitos fiscais equivalentes e 

simétricos entre as partes, afora permitir a introdução das normas primárias ou secundárias (pelo 

Brasil ou outra jurisdição) para obter-se os mesmos efeitos entre as jurisdições. 

Outra questão fundamental para a consistência da norma, mais especificamente para a 

sua clareza, reside em identificar o que é considerado como instrumento híbrido de capital e dívida 

subordinada, do ponto de vista fiscal brasileiro185, e mediante quais circunstâncias (ou condições). 

                                                 
183 De acordo com Tatiana Lopes, no início do ano de 2013 a CVM publicou o OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 01/2013 com o intuito de orientar as empresas e os auditores quanto a aspectos 
relevantes a serem observados na elaboração das demonstrações contábeis das companhias abertas. Dentre as 
orientações abordou-se a classificação dos instrumentos híbridos e compostos, tendo a CVM se manifestado 
contrariamente ao tratamento contábil dado aos instrumentos pelas companhias. Entendeu-se que na maioria dos casos 
em que houve classificação do instrumento no patrimônio líquido, remanesciam preponderantemente características 
de passivo. LOPES, Tatiana. Instrumentos financeiros híbridos, compostos e derivativos embutidos:impactos fiscais 
da não regulamentação do tema pela MP 627/2013. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
(coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.396. 
184 Observe-se ainda que deve ser mantido o princípio da competência, pois é a regra geral aplicável no País para a 
apuração contábil e por consequência a apuração fiscal. Ver: TÔRRES, Heleno. Pluritributação Internacional sobre 
as rendas das empresas, 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, pp. 317-320. 
185 No mesmo sentido elucida Luciana Galhardo e outros que para equacionar as questões referentes as instrumentos 
híbridos uma alternativa seria a criação de regras de desempate, objetivas, mediante as quais, verificando-se a 
preponderância de características de capital ou de dívida, dar-se-ia o tratamento tributário correspondente. 
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Seria ideal, por exemplo, uma listagem das operações financeiras típicas (contratos típicos186 já 

previstos na legislação e relacionados neste trabalho) a serem analisadas e elementos híbridos a 

serem ponderados em  cada caso187. As operações financeiras atípicas (contratos atípicos não 

previstos expressamente na legislação), poderiam ser tratadas a partir da análise de suas 

características em comparação aos requisitos estabelecidos na norma: como o conceito de 

instrumento híbrido, suas especificidades e os elementos híbridos constantes nas operações típicas.  

Por mais que o tratamento tributário atrelado à natureza jurídica já garanta a tributação 

do instrumento financeiro (independentemente de sua caracterização e classificação contábil), a 

determinação do que são os instrumentos híbridos e suas características permitirá reduzir as 

complexidades e obscuridades atuais, possibilitando: a) maior transparência fiscal — pela 

possibilidade de serem identificadas divergências e incoerências em sua caracterização, para fins 

fiscais, em esfera internacional; b) maior segurança jurídica aos contribuintes — que terão as 

determinações necessárias para o reconhecimento de suas operações  em âmbito internacional e 

proteção quanto a possíveis arbítrios  do fisco; c) aplicação das regras de neutralização, pelo Brasil 

ou demais jurisdições. Outro fator relevante é a possibilidade de identificação e tributação de 

operações financeiras atípicas, bem como sua possível tipificação por meio de novas previsões na 

norma. 

Como consequência da adoção de uma norma para a tributação de instrumentos 

financeiros híbridos em operações internacionais, seria prudente, inclusive, a ampliação da 

aplicação dos mesmos conceitos e considerações às operações internas com instrumentos de dívida 

e às operações com instrumentos de capital, as ações. Ainda que a tributação dessas operações já 

esteja vinculada à natureza jurídica faltam as definições ressaltadas e igualmente aplicáveis188.  

                                                 
GALHARDO, Luciana Rosanova; JUNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo Lopes; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral 
Abujamra. Instrumentos financeiros híbridos e o processo de convergência contábil brasileiro. In: MOSQUERA, 
Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e 
distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.197. 
186 De acordo com Elidie Bifano: “...não é possível afirmar-se que hoje, no Brasil, os instrumentos híbridos mais 
utilizado possam ser considerados como contratos atípicos, na forma definida pelo art. 425 do CC, pois que, uma vez 
regulados por lei, tornaram-se institutos típicos.” BIFANO, Elidie Palma. O mercado financeiro e o imposto sobre a 
renda. 2ª. ed.atual.e ampl. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.276. 
187 Como, por exemplo, ser um passivo financeiro com pagamentos através da participação nos lucros gerados pela 
entidade emitente; ou um passivo financeiro, que obrigatoriamente será conversível em instrumento patrimonial; além 
de outras características que possam configurar um instrumento originalmente de dívida em patrimonial e vice-versa. 
188 Conforme ressalta Luciana Galhardo e outros, a a criação de regras objetivas para determinar o tratamento tributário 
dos instrumentos híbridos envolveria, necessariamente, a alteração das normas tributárias, o que além de indicar a 
preocupação com a legalidade e a segurança jurídica, demontra a falta de um modelo normativo conexo dispensado a 
eles. GALHARDO, Luciana Rosanova; JUNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo Lopes; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral 
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Por meio da introdução de uma nova norma em que haja a previsão plena de como será 

a tributação das operações internacionais com instrumentos híbridos, aí sim caberá aplicar ou não 

as normas primárias e, também, as secundárias. 

Sendo incorporadas as regras primárias, destaque-se que elas deverão incidir somente 

em operações internacionais com instrumentos financeiros híbridos que resultem em não inclusão 

do pagamento como receita tributária nos demais países. Não existindo incompatibilidade na 

tributação entre as jurisdições envolvidas, não haverá porque evitar a dedutibilidade no Brasil. A 

regra de neutralização dos efeitos tributários entre as jurisdições envolvidas será aplicável somente 

quando os efeitos forem desconexos.  

Um ponto a ser ressalvado, considerando a regra geral de tributação na fonte de 

remessas e pagamentos realizados ao exterior, é que no caso de pagamentos originados do Brasil e 

que impliquem em dedutibilidade de despesas para o pagador, ainda que não haja a tributação no 

país do beneficiário, haverá uma tributação mínima alcançada pela retenção na fonte. Não será, 

portanto, caso de não tributação do pagamento, mas, sim, de não arrecadação tributária da diferença 

no país de destino.  

Outro ponto de ressalva, e essencial, se refere à regra geral de tributação dos lucros 

auferidos no exterior por meio de empresas investidas189. Exceto no caso das coligadas 

excepcionadas190 (ou, em acordos estruturados com partes independentes), já haverá  a tributação 

da renda, ainda que no Brasil ao invés do país de estabelecimento da investida. Logo, repita-se, não 

será caso de não tributação do pagamento, mas, sim, de não arrecadação tributária no país de 

destino. Destaque-se que a aplicação da regra primária poderá levar a uma não dedutibilidade de 

despesas, desproporcional à tributação das rendas, a depender da contabilização do pagamento no 

país da investida191. 

Optando-se por manter a dedutibilidade dos pagamentos realizados, o Brasil poderá, 

expressamente não adotar as normas primárias, contanto  seja claro em sua opção e preciso quanto 

                                                 
Abujamra. Instrumentos financeiros híbridos e o processo de convergência contábil brasileiro. In: MOSQUERA, 
Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e 
distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.198. 
189 Conforme já destacado anteriormente. A legislação será tratada com mais profundidade adiante. 
190 Conforme art. 81 da Lei 12.973/14. 
191 De acordo com o artigo 25, § 7º da Lei 9.249/95, os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial 
do país de domicílio da investida. Ou seja, se o título de dívida não for tributado porque o país adota a essência sobre 
a forma, seguindo-se o reconhecimento contábil, a receita não estará computada no resultado do exercício e não 
comporá o lucro a ser tributado no Brasil, permanecendo, deste modo, sem tributação lá e aqui. 
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aos efeitos reconhecidos no País. Considerando as regras secundárias — que visam a inclusão dos 

pagamentos como receitas tributáveis —, poderá ser deixado a cargo dos demais países 

implementarem medidas para a tributação da receita financeira derivada, atingindo-se, de todo 

modo, a eliminação das incompatibilidades tributárias192. 

Daí porque se menciona como fundamental a elaboração da norma brasileira 

mencionada e a previsão dos conceitos e características aplicáveis para a conceituação dos 

instrumentos híbridos — por mais que a tributação seja atrelada, no País, à natureza jurídica para 

todos os instrumetos financeiros —, pois independente da incorporação ou não das normas 

primárias, o importante é que se garantirá clareza, precisão e coerência (ainda que por meio de 

normas secundárias). Como um todo, haverá consistência na norma nacional, garantindo a 

informação tributária necessária — atualmente inexistente aos contribuintes e aos fiscos, seja do 

Brasil, seja do exterior — e que possibilite o efetivo combate a BEPS, na neutralização dos efeitos 

tributários divergentes dos instrumentos híbridos. 

Em se tratando das normas secundárias, tendo em vista a premissa adotada (da natureza 

jurídica) as rendas decorrentes de instrumentos de dívida, ainda que híbridos, serão correntemente 

tributadas no País, o que garantirá a sua adoção automática. Ressalte-se, porém, a possibilidade de 

dupla tributação, caso o país da origem do pagamento não tenha conferido dedutibilidade a ele, por 

adotar a essência econômica na tributação. Nesse caso, como o Brasil optou pela natureza jurídica 

na tributação, deverá, ainda que não previsto pela OCDE193, isentar o pagamento recebido, 

evitando-se novas incongruências que podem ser assim afastadas. Para as hipóteses em que se 

considera o instrumento, por sua natureza jurídica, como de patrimônio (as ações), tendo o país de 

origem conferido dedutibilidade ao pagamento (pela essência), e não aplicado a norma primária, 

então deverá ser implementada a regra secundária para neutralizar os efeitos decorrentes, porém, 

                                                 
192 Note-se que a opção não se resguarda apenas na soberania do País e, obviamente, na sua opção por introdução ou 
não das sugestões, o que é uma premissa clara e estabelecida deste trabalho quanto a todas as recomendações, mas, 
também, porque os outros países envolvidos nas operações poderão por meio das normas secundárias neutralizar os 
efeitos divergentes. 
193 É necessário pontuar essa não definição específica pela OCDE, pois o foco das ações, ainda que se proponha a 
contínua busca para evitar a dupla tributação, é a dupla não tributação e a erosão de base. Portanto, casos em que as 
despesas são indedutíveis no país do pagador, e as receitas são tributadas no beneficiário (por conflitos entre o 
reconhecimento tributário de acordo com a natureza jurídica ou a essência econômica), levando à dupla tributação por 
falta de compatibilidade internacional, não foram especificamente abrangidos. Não se elimina, entretanto, a 
implementação de regras neste sentido, tendo em vista, inclusive, a recomendação geral da OCDE de se combater a 
dupla tributação por meio da coordenação na implementação das regras de neutralização (conforme exposto na página 
57 deste trabalho). 
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somente se os rendimentos não estiverem sendo tributados de acordo com a regra geral de 

tributação de lucros auferidos no exterior aqui adotada194, conforme já destacado. 

Tendo em vista as ponderações apresentadas, adotando o Brasil uma regra específica 

de tributação atrelada à natureza jurídica do instrumento  financeiro híbrido, nos moldes propostos, 

não só serão eliminadas as oportunidades de dupla não tributação nas operações internacionais, 

como também de dupla tributação. Haverá maior segurança jurídica em todas as esferas, 

minimizando, por conseguinte, os custos de observância tributária dos contribuintes e 

administrativos das autoridades fiscais: seja por conta das incerteza e obscuridades da norma que 

serão esclarecidas e reduzirão os esforços para cumprimento da obrigação tributária e para sua 

fiscalização, seja pela contenção de possíveis litígios. 

Não se elimina, porém, a possível adoção da essência econômica sobre a natureza 

jurídica no reconhecimento e tributação dos instrumentos financeiros no País, seja em operações 

nacionais, seja em operações internacionais. Não como recomendação da OCDE, mas sim como 

uma nova política para melhor alinhamento ao padrão contábil. Ressalte-se, todavia, todas as 

complicações inerentes a esta opção para fins tributários195 — como subjetividade, insegurança e 

possibilidade de alterações posteriores ao fim do exercício fiscal, por conta da interpretação da 

essência econômica196 —, e que deverão ser criteriosamente analisadas e previstas na norma. 

Destaque-se, entretanto,  que a tributação com base na essência econômica não pode levar à 

tributação de uma não renda, ou seja, sem efetivo acréscimo patrimonial disponível, econômica ou 

juridicamente (art. 43, CTN).  

Diferentemente da contabilidade, em que há um motivo maior para o reconhecimento 

da essência econômica sobre a natureza jurídica — como garantir transparência e precisão no 

reflexo da realidade econômica da entidade, com a finalidade de prestar informações úteis e 

                                                 
194 Atualmente, somente nos casos de coligadas que cumpram com os requisitos do art. 81 da Lei 12.973/14, 
estabelecidas em países que possuam tratados internacionais para evitar a dupla tributação da renda firmados com o 
Brasil, com cláusula de isenção de dividendos. Em todos os demais casos, conforme a legislação já mencionada no 
tópico de regulamentação fiscal, haverá a tributação de todos os lucros auferidos no exterior, ao fim de cada ano, no 
Brasil, em regime de competência.  
195 De acordo com Luciana Galhardo e outros: “Uma análise mais detida de alguns dos principais instrumentos 
financeiros híbridos atualmente utilizados por empresas brasileiras pode levar à conclusão de que há severas limitações 
à aplicação dessa lógica contábil atual no tratamento jurídico-tributário desses instrumentos no Direito brasileiro.” 
GALHARDO, Luciana Rosanova; JUNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo Lopes; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral 
Abujamra. Instrumentos financeiros híbridos e o processo de convergência contábil brasileiro. In: MOSQUERA, 
Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e 
distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.178. 
196 Conforme demonstrado no tópico de regulamentação contábil e fiscal, da página 63 em diante. 
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relevantes aos usuários para a tomada de decisões197 —, não há sob o ponto de vista fiscal a 

necessidade de sua adoção (podendo-se negar inclusive sua possibilidade, como se destaca 

adiante). Ademais, conforme se pode afirmar pela análise dos critérios destacados, será muito mais 

difícil o alcance de um norma tributária consistente (com clareza, precisão e coerência), 

principalmente, sem o aumentos dos custos de observância tributária e administrativos (neste 

trabalho tidos como os custos de fiscalização e litigância do Estado). 

As regras de neutralização propostas pela OCDE continuariam aplicáveis, pois não se 

trata de mudar as regras internas, tampouco o reconhecimento tributário das operações, para uma 

determinada premissa fixa. As regras são flexíveis ao melhor entendimento de cada jurisdição e, 

portanto, seriam, igualmente, aplicáveis para neutralizar efeitos divergentes da essência 

econômica.  

Não obstante, deve-se destacar um ponto crucial para a análise. Considerando que o 

sistema jurídico brasileiro fundamenta-se numa tradição civilista, vinculada à natureza jurídica dos 

atos e negócios jurídicos, a adoção de uma regra tributária vinculada à essência econômica — como 

faz a contabilidade e outros países do common law — da renda e dos instrumentos financeiros 

híbridos pode levar à sua inconstitucionalidade. A renda possui conceito jurídico pré-determinado 

pelo já citado art. 43 do CTN, conforme autorização constitucional (art. 153, III e art. 146, III, “a”, 

da CF), cujo fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de   renda. A mera 

aparência econômica de renda (ou seja, a sua essência econômica) não pode gerar efeitos fiscais198.  

Entende-se que o ponto fulcral para a incorporação das recomendações é o País adaptar 

a sua legislação, de modo a ser consistente com as premissas previstas na ação específica. Nesse 

sentido destacam-se, principalmente, conforme já exposto neste trabalho: a) neutralização dos 

efeitos tributários divergentes dos instrumentos híbridos, sem a reversão dos benefícios concedidos 

pelos países; b) diminuição dos custos administrativos; c) delimitação da  abrangência e aplicação 

                                                 
197 De acordo com Luciana Galhardo e outros: “Já na contabilidade, a discussão relativa à essência sobre a forma parece 
ter o objetivo principal de propiciar a criação de um sistema de informações que sejammcomparáveis o suficiente para 
se tornarem utilizáveis por investidores e demais agentes do mercado em qualquer lugar do mundo, independentemente 
das formas jurídicas adotadas em cada país.” GALHARDO, Luciana Rosanova; JUNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo 
Lopes; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra. Instrumentos financeiros híbridos e o processo de convergência 
contábil brasileiro. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos),v.5. São Paulo: Dialética, 2014, p.193. 
198 Sobre o tema ler: BIANCO, João Francisco. Aparência econômica e natureza jurídica.In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos). 
São Paulo: Dialética, 2010, pp.179-184,. 
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automática da norma; d) combate à dupla tributação; e) aplicação clara e transparente; f) 

funcionalidade para os contribuintes, com reduzidos custos de observância tributária; e, g) 

efetividade na introdução da coerência nas normas nacionais para a tributação dos instrumentos 

híbridos. 

O alcance deste objetivo não ocorrerá pela simples introdução das regras primárias e 

secundárias de modo padronizado, inflexível e como medidas exaustivas, mas, de fato, por meio 

da instituição de uma norma clara, precisa e coerente, que possibilite não só o aumento da 

segurança jurídica, como a consequente redução (ou, ao menos, o não aumento) dos custos de 

observância tributária e administrativos o que, de acordo com este trabalho, se pode fazer pela 

implementação das sugestões  acima apresentadas em termos de normas que bem definam os 

instrumentos híbridos e seu conteúdo.  

Partindo-se desse pressuposto, o Brasil já estará adotando as recomendações da OCDE, 

ainda que não incorpore as regras primárias, pois será possível a neutralização dos efeitos 

tributários divergentes nos demais países, por meio da disponibilidade de informações, claras e 

transparentes, precisas na definição da tributação dos instrumentos híbridos no País. No que tange 

às normas secundárias, elas estarão automaticamente adotadas, devendo ser, apenas, eliminados os 

casos de dupla tributação. A conclusão é que será alcançada a congruência internacional pela 

coerência visualizada pela OCDE e pretendida pelos Estados. 

Além da possível incorporação das regras primárias e secundárias, a OCDE recomenda 

duas regras específicas para os instrumentos financeiros híbridos: a) a vedação da isenção de 

dividendos concedida pela jurisdição do beneficiário; e, b) a limitação dos créditos tributários 

decorrentes de IRRF.  

Para essas duas recomendações, deve-se destacar (novamente) a legislação de 

tributação em bases universais das controladas e coligadas no exterior199 (LTBU), alterada pela Lei 

12.973/14. De acordo com as regras atualmente vigentes, não há no Brasil a dupla tributação 

econômica200 por meio de dividendos, ainda que haja a sua previsão nos tratados internacionais 

firmados pelo País, excetuando-se apenas algumas empresas coligadas no exterior (coligadas 

                                                 
199 Inclusive filiais e sucursais, conforme art. 92 da Lei 12.973/14. 
200 Entende-se por dupla tributação econômica, a tributação da mesma renda, em pessoas jurídicas distintas. De acordo 
com Alberto Xavier ocorre a dupla tributação econômica ou sobreposição de impostos quando há a identidade do 
objeto com a diversidade dos sujeitos. XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.26.   
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qualificadas)201. A regra atual é de tributação dos próprios lucros da empresa controlada 

estrangeira, ao fim de cada ano202, por meio de sua adição ao lucro tributável da pessoa jurídica 

brasileira. 

Assim, sendo as empresas controladas, subsidiárias, filiais, sucursais, ou, ainda, 

coligadas no exterior que não se enquadrem na exceção prevista na norma (coligadas não 

qualificadas), não cabe qualquer previsão no sentido de eliminar a isenção de dividendos, porque 

ao fim de cada ano todo o seu lucro já é tributável no País. Persiste não só a tributação de todo o 

valor que seria referente aos dividendos, como, inclusive, de excedente que não seria distribuído.  

Ressalte-se  que mesmo no caso das coligadas qualificadas, a não tributação dos 

dividendos limita-se àqueles acobertados por tratados que possuam previsão específica de isenção 

— mais especificamente os tratados celebrados com a Áustria, Argentina e Espanha. Como regra 

geral, os lucros auferidos por meio das coligadas estrangeiras são tributados no Brasil, no ano em 

que disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no País. Entre outras hipóteses, o conceito 

de disponibilizados compreende o pagamento ou o crédito dos dividendos203. 

Ainda que se optasse por alterar a legislação vigente para estender o regime de dupla 

tributação econômica para as demais controladas e coligadas localizadas nos países com tratados 

internacionais celebrados pelo Brasil — adaptando-se a norma vigente para uma norma CFC, como 

será detalhado no próximo capítulo —, a aplicação de uma regra de vedação de isenção de 

dividendos seria, portanto, limitada a poucos casos. O benefício em questão não é adotado, 

atualmente, na legislação nacional204 (à exceção dos poucos tratados com previsão específica), e 

entende-se que não seria aplicado no caso de mudança da LTBU: provavelmente seria estendido, 

também, o regime aplicável hoje somente às coligadas qualificadas, como, aliás, já ocorreu no 

passado quando da introdução da Lei 9.532/97205. 

                                                 
201 Somente aquelas que respeitarem todas as condições previstas no art. 81 da Lei 12.973/14.  
202 Tributa-se o a parcela de ajuste do valor do investimento equivalente aos lucros apurados pela controlada (direta ou 
indireta) ou a ela equiparada, antes do IRPJ, independentemente de sua disponibilização. Além dos lucros serem 
tributados no país de residência da subsidiárias, eles são novamente tributados no Brasil, por meio de sua adição na 
apuração do lucro tributável da controladora. São permitidos créditos de impostos pagos no exterior sobre o mesmo 
lucro, eliminando-se a dupla tributação. 
203 De acordo com o art. 81, § 1º, da Lei 12.973/14. 
204 A intenção da OCDE com as recomendações específicas não é limitar os benefícios dos tratados por meio das 
recomendações mencionadas, ou ainda inserir novas regras de neutralização, mas limitar os benefícios das legislações 
nacionais, como por exemplo dos países europeus, que possuem o chamado participation exemption (ou isenção de 
participação), em que obedecidas determinadas restrições, isentam-se os dividendos recebidos de controladas no 
exterior, independentemente de disposição específica em tratado. 
205 De acordo a redação original do artigo 1º da Lei em referência. 
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No que tange à compensação do IRRF, proporcionalmente à renda líquida tributável  

no País, esse já é o procedimento adotado no Brasil, de acordo com a regra geral prescrita no art. 

26 da Lei 9.249/95206. Inclusive para as coligadas qualificadas — única exceção contemplada na 

LTBU quanto à tributação anual dos lucros auferidos no exterior — aplica-se o mesmo207.  

Tendo em vista todo o exposto, conclui-se que a incorporação das recomendações 

relativas aos instrumentos financeiros híbridos — do modo como se vê e é delimitado no trabalho 

— não impactará negativamente para as multinacionais brasileiras. Pelo contrário, ela incentivará 

os seus investimentos internacionais, considerando, especialmente: a) o aumento da segurança 

jurídica estampada na clareza, coerência e precisão da norma proposta ; b) a redução dos custos de 

observância tributária, como consequência da maior segurança jurídica; c)  a redução dos riscos 

transacionais (referentes às operações internacionais) em decorrência dos dois efeitos precedentes. 

De acordo com os ensinamentos de José Juan Ferreiro Lapatza208, a segurança jurídica, 

expressa na certeza da obrigação tributária (e de todos os seus critérios) é essencial a todo sistema 

tributário. Ela depende de normas jurídicas claras, coerentes e precisas para ser aplicada de modo 

real e efetivo, possibilitando: clareza aos contribuintes quanto a seus direitos e obrigações; a  

execução, sem arbitrariedades,  da lei pelas autoridades fiscais; e, a correção de quaisquer desvios, 

sem margem de dúvidas, pelos juízes209. Segundo o autor e muito pertinente ao tema deste trabalho, 

                                                 
206 “Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, 
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre 
os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. § 1º Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o 
imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será 
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.” 
207 Art. 88 da Lei 12.973/14: “ A pessoa jurídica coligada domiciliada no Brasil poderá deduzir do imposto sobre a 
renda ou da CSLL devidos o IRRF no exterior incidente sobre os dividendos que tenham sido computados na 
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, desde que sua coligada no exterior se enquadre nas 
condições previstas no art. 81, observados os limites previstos nos §§ 4° e 8° do art. 87.” De acordo com o § 4° do 
art. 87: “O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o montante do imposto sobre a renda 
e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do lucro 
real.”  
208 LAPATZA, José Juan Ferrero. Curso de Derecho Financiero Español- instituciones. 25.ed. Madrid: Marcial Pons, 
2006, pp. 288-291.  
209 “La técnica jurídica enseña así a formular normas claras, precisas y coherentes con el resto del ordenamiento y su 
utilización en la elaboración del Derecho tributario se revela como el instrumento principal y la condición 
indispensable para que el principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución se aplique de modo real y 
efectivo en él ámbito de la actividad financiera haciendo ver con claridad a los ciudadanos sus derechos y obligaciones 
en este ámbito y permitiendo ser a los funcionarios encargados de gestionar los tributos y a los jueces encargados de 
decidir las controversias entre la Hacienda y los ciudadanos, lo que deben ser: ejecutores de la ley en el primer caso, 
sin margen alguno para interpretaciones caprichosas o arbitrarias y <la boca de la Ley > en el segundo que permita 
corrigir, con el mínimo margen de duda, cualquier desviación.” LAPATZA, José Juan Ferrero. Curso de Derecho 
Financiero Español- instituciones. 25.ed. Madrid: Marcial Pons, 2006, pp. 290-291. 
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deve-se rechaçar, por exemplo, de modo a manter a clareza da norma, muitas das minuciosas 

sutilezas da contabilidade ou da ciência econômica, que visam ser um reflexo da realidade 

econômica e que com frequência são tão defensáveis como atacáveis. 

Ressalte-se, novamente, que sendo introduzidas as normas de neutralização, não serão 

alterados ou suprimidos os benefícios tributários das operações financeiras — seja de 

dedutibilidade de despesas, seja de não tributação de receitas, a depender da forma do instrumento 

financeiro utilizado —, mas tão somente alcançada a coerência nas normas nacionais referentes a 

operações internacionais. As normas de neutralização dos efeitos dos instrumentos híbridos 

justificam-se  no seu próprio conceito: são recomendações para a equalização dos efeitos tributários 

das operações financeiras em mais de uma jurisdição e não de aniquilação dos benefícios 

decorrentes. 

 

III.1.6. Incorporação das recomendações referentes a entidades híbridas na legislação 
nacional e impactos para as multinacionais brasileiras 

 

No que tange às entidades híbridas, não há regulamentação no País que preveja o 

tratamento tributário diferenciado das receitas e despesas decorrentes de operações com empresas 

relacionadas no exterior, a depender da sua caracterização como opaca (não-transparente) ou 

transparente210.  

Desde a introdução da tributação em bases universais no País (conforme já destacado), 

todos os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior estão sujeitos à tributação, apesar 

das perdas incorridas em operações no exterior não serem compensáveis com os lucros auferidos 

no Brasil211. Assim, ainda que existissem quaisquer divergências tributárias, decorrentes da 

                                                 
210 De acordo com Heleno Tôrres: “ Na prática, há uma grande variedade de critérios empregados pelos países para 
determinar quando se deve atribuir às entidades tais qualificações: de entidade não-transparente ou de entidade 
transparente, o que geralmente se verifica sobre as partnerships, as empresas individuais e as sociedades de pessoas 
(responsabilidade limitada, comandita simples etc.). Mas, de um modo geral, ao qualificar as entidades transparentes 
e não-transparentes, alguns países estabelecem em suas regulamentações fiscais um elenco exaustivo dos tipos 
concretos de entidades organizadas conforme a sua legislação nacional, sujeitas à tributação nos termos da sua 
constituição formal ou passível de mutação. É o que a doutrina denomina de definição específica das entidades 
tributáveis. Todavia, outros preferem indicar simplesmente características gerais das entidades que, como tais, estarão 
submetidas ao imposto sobre a renda, por definição genérica das entidades tributáveis, para ter maior mobilidade na 
imputação do regime de transparência, e por isso tornou-se a forma mais usual.” TÔRRES, Heleno. Pluritributação 
Internacional sobre as rendas das empresas, 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, 
pp. 208-209. 
211 De acordo com o art. 25, §5º, da Lei 9.249/95: “§ 5º Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas 
neste artigo não serão compensados com lucros auferidos no Brasil.” 
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utilização de entidades híbridas no exterior pelos residentes no País, usualmente elas já seriam 

neutralizadas. Ressalve-se, também, que as entidades híbridas mais comuns do direito estrangeiro, 

as partnerships212, no Brasil possuem personalidade jurídica e não são consideradas como 

transparentes213. 

Até mesmo no caso de entidades híbridas reversas (transparentes em seu país de 

estabelecimento), considerando a abrangência da legislação tributária brasileira, haverá a 

tributação, eliminando-se a sua  possível utilização para fins de planejamentos tributários 

agressivos no exterior. A despeito das considerações acerca do regime adotado pela LTBU ─ que 

será analisado na ação 3 ─ atualmente todo o lucro contábil, de qualquer entidade no exterior, seja 

filial, sucursal, coligada ou controlada no exterior (à exceção das coligadas qualificadas) é tributado 

no País  

Existem, todavia, contratos de investimentos, como os fundos de investimentos (com 

exceção dos fundos de investimento imobiliário)214, clubes de investimentos e consórcios que não 

sofrem qualquer tributação no País por não terem personalidade jurídica, recaindo a tributação 

sobre os cotistas (sócios ou investidores) e consorciados residentes no Brasil. Constituindo-se na 

reunião de recursos de diversas pessoas com objetivos de realizarem investimentos comuns, seja 

na forma de condomínio215, seja na forma de consórcio216 —  despidos, portanto, de personalidade 

                                                 
212 Segundo Heleno Tôrres, citando Le Gall (1995, p.781): “ a definição do conceito de partnership tem sido 
estabelecida pela doutrina como sendo correspondente àquelas entidades organizadas a partir de acordos contratuais, 
estabelecidos entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas), com vistas a compartilhar um certo benefício, com a 
vontade de atuar como associado e tomando em conta a pessoa do outro ou dos associados. De fato, a partnership não 
passa de um contrato que prevê determinadas disposições típicas; em particular, regulando a vontade  de agir em 
comum na gestão de ativos ou na realização de operações cujos resultados, positivos ou negativos, serão 
compartilhados entre os contratantes.” TÔRRES, Heleno. Pluritributação Internacional sobre as rendas das empresas, 
2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.208. 
213 De acordo com a posição dos países não membros da OCDE aos comentários ao artigo 1 do MTC, o Brasil reserva 
o direito de estender a cobertura da convenção às sociedades de pessoas, uma vez que elas são consideradas entidades 
legais em sua legislação. Ou seja, o país declarou que, aqui, as partnerships são dotadas de personalidade jurídica. 
RAAD, Kees Van. Materials on International & EU Tax Law.12.ed. Leiden:International Tax Center Leiden, ITC, 
2012, v. 1, p.100. 
214 De acordo com o artigo 16-A da Lei 8.668/93, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelos fundos de 
investimento imobiliários, diferentemente dos demais fundos, sujeitam-se à incidência do IRRF observadas as mesmas 
normas aplicáveis às pessoas jurídicas. Ainda que imposto possa ser compensado com o retido na fonte pelo fundo, 
quando da distribuição de rendimentos e ganhos de capital aos seus cotistas, há uma primeira tributação neste, 
diversamente dos demais.  
215 “ Consoante a lei, um fundo de investimento é a reunião de recursos de diversas pessoas com o objetivo de efetuar 
aplicações no mercado financeiro. Trata-se, portanto, de uma aplicação financeira sob a forma de comunhão ou 
condomínio.” BIFANO, Elidie Palma. O mercado financeiro e o imposto sobre a renda. 2. ed.atual.e ampl. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p.305. 
216 Os consórcios estão definidos no art. 278 da LSA: “As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo 
controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste 
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jurídica217 —, resultam ser assemelhados, na essência, para efeitos jurídico-tributários no País, às 

entidades híbridas reversas. Assim, a depender da tributação sobre cotistas e consorciados em 

outras jurisdições, poderão gerar oportunidades de BEPS218. 

Considerando os pontos destacados, entende-se que os casos com entidades híbridas, 

ou híbridas reversas, envolvendo o País e que poderão levar a divergências internacionais, 

resumem-se a duas hipóteses, respectivamente: a) se uma outra jurisdição desconsiderar 

determinada entidade localizada no Brasil, seja para não tributação de suas receitas financeiras, 

seja para dupla dedutibilidade de suas despesas (entidade híbrida) ; b) se o País de residência do 

beneficiário dos rendimentos dos contratos de investimentos coletivos (consórcios ou fundos e 

clubes de investimentos, para fins deste estudo equiparados a entidades híbridas reversas) não 

tributar a renda ou permitir a dedutibilidade de despesas por entender que a tributação deveria recair 

unicamente no país de estabelecimento dos fundos ou consórcios.  

Assim, tratando-se de efeitos D/NI oriundos de pagamentos feitos por entidades 

híbridas (primeira hipótese levantada acima), como o Brasil sempre tributa as operações com 

entidades no exterior, já há a aplicação automática da regra secundária — que visa a inclusão dos 

pagamentos recebidos de entidades híbridas como receita tributária. Referindo-se à regra primária, 

caso alguma jurisdição venha a reconhecer qualquer entidade no Brasil como transparente, a 

legislação brasileira poderá ser alterada para inclusão de previsão de não dedutibilidade de 

pagamento.  

O mesmo padrão aplica-se aos efeitos DD, mas no sentido inverso. A regra primária 

— pela qual a jurisdição de residência do controlador da entidade híbrida deve negar a dupla 

dedutibilidade — já é, atualmente, aplicada no Brasil, pois não há qualquer possibilidade de ser 

desconsiderada uma operação realizada no exterior e a despesa financeira ser assumida pela 

empresa brasileira, mesmo porque as perdas incorridas no exterior não são compensáveis com os 

lucros aferidos no País.  Quanto à regra secundária — em que jurisdição de residência do pagador 

                                                 
Capítulo.” De acordo com o § 1º: “O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam 
nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de 
solidariedade”. 
217 “Os fundos em condomínio, por caracterizarem-se apenas pela propriedade comum de certos ativos, não tem 
personalidade jurídica, conquanto a entidade que os administra disponha de personalidade e patrimônio próprios que 
com eles não se confundem.” Cfr.Idem. p.306. 
218 Caso não haja a inclusão da renda para tributação no cotista e consorciado residente no exterior, ocorrerá a dupla 
não tributação e consequências de BEPS, mas não necessariamente em linha com os efeitos que buscam ser coibidos 
pelas regras de neutralização instrumentos híbridos, o que será abordado adiante. 
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deve negar a dedutibilidade do pagamento realizado — ela poderá ser adotada caso um outro país 

desconsidere uma entidade estabelecida no Brasil (primeira hipótese levantada acima, de entidade 

híbrida). 

Quanto aos efeitos de D/NI, decorrentes de pagamentos feitos para entidades híbridas 

reversas, ou aos efeitos ID/NI, pela importação a uma terceira jurisdição dos efeitos de 

instrumentos híbridos utilizados por partes relacionadas em outras jurisdições, como a 

recomendação é apenas a inclusão de uma norma primária — para evitar a dedutibilidade de 

pagamentos realizados a entidades híbridas reversas e não por entidades híbridas reversas— 

ressalve-se, primeiramente, que não caberá ao Brasil qualquer preocupação quanto ao tratamento 

tributário dos contratos de investimentos destacados (pois neste caso, trata-se, por equiparação, a 

pagamentos realizados por entidades híbridas reversas), mas tão somente a vedação da 

dedutibilidade dos pagamentos realizados a entidades híbridas reversas localizadas em outros 

países, ou a entidades que estejam se beneficiando de instrumentos híbridos conexos, 

respectivamente. 

Ressalte-se, entretanto, a premissa fundamental para a incorporação das 

recomendações da OCDE: as regras são de neutralização e somente deverão ser aplicadas no caso 

de efeitos divergentes em operações internacionais, com partes do mesmo grupo de controle ou em 

acordos estruturados. Ou seja, a sua aplicação ocorrerá exclusivamente em operações com outras 

jurisdições resultantes em receita não tributável e em que haja interesse comum na estrutura. Do 

contrário, deverá ser mantida a dedutibilidade das despesas. 

Nesse sentido, entende-se que apesar de haver a hipótese de adoção das regras  

primárias (bem como da regra secundária para os efeitos DD) no Brasil, elas não deverão ser 

aplicáveis caso as entidades que recebam os pagamentos no exterior ou estejam envolvidas nas 

operações híbridas, sejam controladas ou coligadas sujeitas à tributação no País (excepcionam-se 

apenas as coligadas qualificadas). Tributando-se o rendimento no Brasil, já haverá a neutralização 

do elemento híbrido e a vedação da dedutibilidade acarretaria total incoerência na tributação 

internacional — pois o pagamento seria tributado na pessoa jurídica residente no País, pela adição 

dos lucros, mas não deduzido.  

Atente-se, entretanto, que a tributação dos lucros auferidos no exterior e a respectiva 

neutralização dos efeitos divergentes somente ocorrerá se contabilmente, no país de residência do 

beneficiário, as receitas forem contabilizadas, ainda que não incluídas na sua apuração fiscal. A 
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regra brasileira tributa os lucros contábeis, apurados de acordo com as regras do local do 

investimento219. Não sendo reconhecido o rendimento na contabilidade, não haverá  tributação nem 

no país de residência, nem no Brasil, caso em que será mantida a necessidade de aplicação das 

regras primárias (ou secundária no caso de efeitos DD) para a neutralização dos efeitos divergentes 

nos demais países. 

Observe-se, todavia, que sendo a LTBU alterada — de acordo com recomendações 

específicas da OCDE para a elaboração de regras de CFC, de modo a garantir a tributação da renda 

das entidades híbridas reversas na jurisdição do investidor 220—, como se recomenda a adoção da 

contabilidade da controladora para a apuração dos lucros da controlada, a hipótese descrita deixará 

de existir. 

Seguindo as premissas relacionadas, entende-se que a adoção das regras de 

neutralização quanto às entidades híbridas não será prejudicial às multinacionais brasileiras, pois, 

de fato, somente será mantido tratamento tributário já adotado. Se a entidade no exterior for  parte 

de um grupo de controle comum de uma multinacional brasileira, como já há a tributação, no País, 

dos rendimentos auferidos diretamente, e, até mesmo, dos lucros obtidos indiretamente — por meio 

de controladas e coligadas (exceto qualificadas)—, não haverá alteração. De fato, na maioria das 

operações internacionais, as mudanças somente serão aplicáveis a pagamentos de entidades 

híbridas (se assim for considerada qualquer entidade brasileira no exterior), ou para entidades 

híbridas reversas, que sejam parte de um acordo estruturado ou de um grupo de controle comum 

de uma multinacional estrangeira. 

Ainda que o Brasil opte por não aplicar as normas primárias, nos casos de efeitos D/NI 

e ID/NI (ou normas secundárias221 para efeitos DD) — para negar a dedutibilidade de despesas 

pagas a, ou, por entidades transparentes —, poderá assim proceder, mesmo nos casos em que não 

ocorra a neutralização pela LTBU. Desde que a legislação seja clara e precisa quanto ao 

reconhecimento e tributação das receitas e despesas com entidades no exterior, inclusive híbridas 

reversas — o que se pode afirmar quanto à regra geral expressa no art. 25 da Lei 9.249/95 e às 

demais disposições da LTBU — poderá ser delegado ao país de destino do pagamento tributar as 

                                                 
219 Conforme o § 7º, do art. 15, da Lei 9.249/95, introduzido pela Lei 12.973/14: “Os lucros serão apurados segundo 
as normas da legislação comercial do país de domicílio.” 
220 O tema será tratado no próximo capítulo. 
221 Note-se, sempre, que a sua imposição dependerá da não aplicação, ou não neutralização dos efeitos tributários 
diversos, pelo país que deveria ter implementado a norma primária. Caso a norma primária seja implementada, o 
segundo deverá abster-se de prevê-la em seu ordenamento, evitando-se a dupla tributação. 
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receitas decorrentes, negar a dupla dedutibilidade, ou aplicar as normas específicas necessárias 

(como as regras de CFC). 

Conclui-se que em nenhuma das hipóteses haverá a necessidade de alteração da 

tributação hoje adotada no País, caso as recomendações da OCDE venham a ser incorporadas na 

legislação brasileira, e, tampouco, impactos para as multinacionais, pois: a) será garantida a 

tributação no exterior das operações realizadas com entidades no País, como o Brasil já adota em 

operações com entidades estabelecidas em outras jurisdições; b) será conferida aos não residentes 

a tributação que os beneficiários residentes no País já suportam hoje quando investem por meio de 

consórcios e condomínios; c) será mantida a equidade e o propósito de existência de tais contratos 

de investimentos, qual seja, a reunião de recursos para investimentos comuns, com a manutenção 

da tributação naqueles que realmente desfrutam dos retornos obtidos, os beneficiários. 

 

III.1.7. Dificuldades para incorporação das recomendações nos tratados internacionais para 
evitar a dupla tributação celebrados pelo Brasil 

 

A  primeira recomendação da OCDE para combater as oportunidades de BEPS nos 

tratados para evitar a dupla tributação refere-se à dupla residência das pessoas jurídicas e o critério 

para seu desempate222. 

Como muitas multinacionais se beneficiavam da definição de residência, presente nos 

tratados internacionais, para a erosão da base tributária, foi proposta uma nova redação com o 

objetivo de substituir a presunção de residência — de acordo com o local de direção efetiva —, 

pela  necessidade de comum acordo entre as autoridades fiscais das diferentes jurisdições para 

determiná-la. Na ausência de tal acordo, a pessoa jurídica deixa de ter direito a qualquer benefício 

tributário estabelecido no tratado, a não ser que convencionado entre as autoridades fiscais dos 

estados contratantes223. 

                                                 
222 Atualmente, o art. 4, § 3º, do MTC determina que a pessoa jurídica residente em ambos os Estados contratantes será 
presumida residente apenas no Estado onde estiver localizada a sua direção efetiva. De acordo com os comentários 
(comentário 24 ao parágrafo 3º, do artigo 4°) da OCDE, o local de direção efetiva é onde as principais decisões diretivas 
e comerciais, necessárias à condução do negócio, como um todo, são substancialmente realizadas. 
223 Destaca-se, portanto, que não será mais presumida a residência no local de direção efetiva, independentemente do 
caso concreto. Pela nova regra, as autoridades fiscais terão que acordar, levando em consideração diversos aspectos 
relevantes à determinação da residência e não apenas o local de direção efetiva, em qual das duas jurisdições a pessoa 
jurídica será considerada residente. 
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Interessante quanto a esta alteração é notar que o Brasil possui, desde 2008, reserva à 

definição do local de direção efetiva adotada pela OCDE224, por acreditar que ela deve ser restrita 

à legislação interna e às decisões das cortes nacionais. Assim, na maioria dos tratados celebrados 

pelo Brasil, apesar de haver previsão para a presunção de residência, remete-se a interpretação ao 

disposto na legislação brasileira quanto à residência ou domicílio fiscal 

De acordo com Marco Aurélio Greco e Sérgio André Rocha225, tratando-se de pessoas 

jurídicas, a legislação brasileira é pouco detalhada quanto ao conceito de residência fiscal. 

Partindo-se da análise da legislação nacional referente ao IRPJ é possível identificar que são 

contribuintes do imposto as pessoas jurídicas, consideradas como tais as domiciliadas no País. Por 

falta de normas mais específicas226, para esta definição aplica-se a Lei 10.406/2002 (Código Civil 

Brasileiro – CCB)  que delimita ser o domicílio das pessoas jurídicas o lugar onde funcionarem as 

suas diretorias e administrações, ou onde elas elegerem domicílio especial de acordo com seu 

estatuto ou atos constitutivos. 

Como elucidado pelos autores, é necessário observar tanto a legislação tributária como 

o CCB para a determinação de residência fiscal no País. Cabe notar, portanto, de acordo com o 

CTN227,  que considera-se como domicílio tributário das pessoas jurídicas o lugar da sua sede (ou, 

em relação a atos e fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento). No mesmo 

sentido, dispõe o CCB228 que é nacional229 a sociedade organizada em conformidade com a lei 

brasileira e que tenha no País a sede de sua administração. Note-se, por conseguinte, que são 

                                                 
224 De acordo com a posição dos países não membros aos comentários ao parágrafo 3ºdo artigo 4º. RAAD, Kees Van. 
Materials on International & EU Tax Law. 12.ed. Leiden:International Tax Center Leiden, ITC, 2012, v. 1, p.128. 
225 UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, Paolo de´ Capitani; OLIVA, Caterina Corrado; 
GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 
2012, pp, 282-283.  
226 Ver também: XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 
p. 225 
227 “Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação 
aplicável, considera-se como tal: II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar 
da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;.”  
228 “Art. 1.126. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a sede 
de sua administração.” 
229 De acordo com Aberto Xavier, a condição de nacional somente será conferida à sociedade que cumprir com os dois 
requisitos: organização em conformidade com a lei brasileira e sede no País. Diferentemente é a caracterização como 
residente ou domiciliada no País, pois  desde que a sede seja no País, a condição estará cumprida. XAVIER, Alberto. 
Direito Tributário Internacional do Brasil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 225. Importante, por conseguinte, 
destacar que não se confunde, neste trabalho, o conceito de nacionalidade da sociedade brasileira, com o de sociedade 
residente ou domiciliada no Brasil. A sociedade poderá ser residente no País por aqui ter sua sede, mas não ser nacional 
se for organizada em conformidade com a lei estrangeira. Porém, destaca-se para ambas a necessidade de sede no País. 
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residentes ou domiciliadas tanto as pessoas jurídicas com sede no País, como as que possuírem 

aqui a sua direção e administração efetiva. 

Ressalte-se, inclusive, que a legislação societária não visualiza a possibilidade da 

administração da sociedade brasileira ser em outro País, enquanto a sede estiver no Brasil. A LSA 

determina (em seu artigo 146230) que as pessoas naturais poderão ser eleitas para membros dos 

órgãos de administração das sociedades, devendo os diretores ser residentes no País. 

Logo, são bem restritas as hipóteses de dupla residência envolvendo multinacionais 

brasileiras, pois sempre que estiverem estabelecidas no País, deverão ser aqui geridas. Neste 

sentido, os conflitos de dupla tributação normalmente envolverão multinacionais estrangeiras, com 

sede no exterior, mas aqui efetivamente administradas. Conflitos também poderão surgir nos casos 

de migração231 de empresas de, ou para outros países. Porém, como não há a possibilidade de uma 

sociedade residente no País (com a sua sede aqui estabelecida) ter uma direção efetiva no exterior, 

primeiramente será necessário mudar a sua sede232, para depois alterar a sua direção para o exterior. 

Outro ponto a ser ponderado quanto à recomendação da OCDE é que diversos tratados 

celebrados pelo Brasil já possuem definição similar à agora proposta. Os tratados mais antigos,  

especificamente os tratados com o Japão, Filipinas, Finlândia e Canadá determinam que as 

autoridades fiscais dos Estados contratantes deverão acordar em que Estado a pessoa jurídica será 

presumida residente. Os tratados  mais recentes, como os do México, Peru, Turquia e Trinidad e 

Tobago possuem previsão totalmente em conformidade com a nova redação sugerida, em que é 

expressa, inclusive, a inaplicabilidade dos benefícios e isenções dos tratados caso as autoridades 

fiscais não cheguem a um acordo. 

A segunda recomendação da OCDE quanto aos tratados, aborda o tratamento das 

entidades híbridas, consideradas transparentes em determinadas jurisdições. Sugere-se a inclusão 

de previsões específicas para que a renda dessas entidades transparentes seja tributada em 

conformidade com o seu reconhecimento em cada jurisdição. Como já se ressaltou, o Brasil sempre 

considera as entidades sediadas no País como residentes e sua renda tributável. Inclusive as 

                                                 
230 “Art. 146.  Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores 
ser residentes no País.” 
231 A migração ou redomiciliação da pessoa jurídica é como usualmente se denomina a transferência internacional da 
residência ou domicílio fiscal de uma pessoa jurídica, do país em que inicialmente era assim considerada (seja pelo 
local da constituição, direção, ou ambos), para outro país, em que passará a ser fiscalmente residente, sem a extinção 
da sua personalidade jurídica.  
232 Destaque-se, ainda, de acordo com o art. 1.127 do CCB, que não haverá mudança de nacionalidade de sociedade 
brasileira sem o consentimento unânime dos sócios ou acionistas. 



99 
 

 

entidades não residentes, desde que controladas por sociedades no Brasil, também estão sujeitas à 

tributação no País. Portanto, não se vê qualquer dificuldade na inclusão da referida recomendação. 

Considerando todos os aspectos acima, não se percebe qualquer restrição para que o 

Brasil aceite e inclua as alterações propostas. Ressalve-se, porém, uma limitação formal e essencial 

a todas as alterações relevantes em tratados internacionais: estão sujeitos à aprovação do Congresso 

Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão das convenções firmadas pelo País, bem 

como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional (art. 49, I, da CF).  

 

III.1.8. Conclusões preliminares 
 

Umas das estratégias adotadas pelas multinacionais e que mais favorece a erosão da 

base tributável e a transferência de lucros entre jurisdições é a utilização de instrumentos 

financeiros híbridos e entidades híbridas em operações financeiras internacionais. Especialmente 

entre pessoas jurídicas relacionadas, do mesmo grupo de controle ou partes em acordos 

estruturados (elaborados em torno de elementos híbridos) as possibilidades são inúmeras, 

complexas e exponenciais. 

Pela falta de interação entre as legislações nacionais e previsões adequadas nos acordos 

internacionais, os negócios híbridos (tanto financeiros como entidades) beneficiam-se  de 

tratamentos tributários divergentes que levam, em geral à dupla dedução de despesas, ao 

reconhecimento desproporcional de créditos e à dedução de despesas sem a correspondente 

tributação de receitas.  

Os instrumentos financeiros híbridos usualmente produzem efeitos tributários 

divergentes por serem tratados por uma jurisdição como título de dívida e por outra como título de 

capital. Assim, enquanto numa seus pagamentos são indedutíveis (quando incorridos) ou não 

tributáveis (quando auferidos), na outra são dedutíveis (quando incorridos) ou tributáveis (quando 

auferidos). 

No que tange às entidades híbridas, as incompatibilidades residem na sua 

caracterização, para fins fiscais, entre opacas e transparentes. Enquanto as primeiras, entidades 

opacas, são fiscalmente independentes (com reconhecimento individualizado de suas operações 

para fins tributários), as segundas, entidades transparentes, são fiscalmente dependentes (ou seja, 
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sem reconhecimento fiscal autônomo de suas transações), o que resulta na eliminação dos efeitos 

fiscais de suas operações financeiras, seja no país de residência de seus investidores, seja no seu 

país de domicílio (entidades híbridas reversas).  

Para neutralizar as mencionadas divergências e combater as consequentes estruturas de 

BEPS, a OCDE elaborou recomendações para trazer coerência às normas nacionais sobre a 

tributação da renda em operações internacionais, entendendo-se como tal, o equilíbrio e a 

proporcionalidade no tratamento tributário da mesma operação internacional, de modo que os seus 

efeitos fiscais sejam equivalentes e simétricos, entre as partes e entre as jurisdições envolvidas, e 

não levem à erosão de base tributária. 

Para tanto, foram propostas, resumidamente, normas primárias que restrinjam a 

dedutibilidade dos pagamentos realizados e normas secundárias (em substituição às primeiras) que 

os incluam (os pagamentos) como receita tributária ou evitem a sua dupla dedutibilidade. Afora 

estas, algumas recomendações específicas foram apresentadas. Quanto aos tratados internacionais, 

recomendou-se a inclusão de uma análise voltada à entidade para a determinação da residência, 

bem como a restrição dos benefícios para as entidades ditas híbridas.  

No que tange aos instrumentos financeiros híbridos, o Brasil possui dois tratamentos 

relevantes para a análise da possível incorporação das recomendações, complexos e desiguais: o 

tratamento contábil — introduzido após a adoção dos IFRS no País — vinculado à predominância 

da essência econômica sobre a natureza jurídica e o tratamento fiscal vinculado à natureza jurídica. 

Enquanto o primeiro pauta-se pela subjetividade no enquadramento econômico  de cada caso 

concreto e na classificação, na escrituração comercial, de acordo com os conceitos predefinidos de 

passivo financeiro e instrumento patrimonial, o segundo orienta-se  pela natureza jurídica dos 

pagamentos realizados (juros ou dividendos), ajustando-se, ademais, pelo conceito contrário ao 

primeiro, para fins de tributação.  

Tratando-se de instrumentos financeiros de capital e dívida subordinada, existe, 

atualmente, de acordo com a Lei 12.973/14, dois tratamentos tributários específicos no País: a) 

para os instrumentos patrimoniais (ações), contabilizadas como passivos financeiros, seguindo-se 

o tratamento tributário que já vigorava  quanto a dividendos, os pagamentos  são indedutíveis no 

pagador e não tributados no beneficiário (seja via declaração de rendimentos, seja na fonte, seja 

este residente no País ou no exterior); b) para os passivos financeiros (títulos de dívida), 

contabilizados como instrumentos patrimoniais, vigora o regime preexistente aos IFRS, ou seja, os 
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pagamentos de juros podem ser dedutíveis quando incorridos e devem ser tributados no 

beneficiário (seja na fonte, seja na computação e apuração do IRPJ e CSLL – no caso de pessoas 

jurídicas).  

No que tange às operações internacionais com instrumentos financeiros híbridos de 

dívida, não há disposição específica que possibilite a delimitação precisa de seus efeitos tributários. 

Apesar disto, coexistem duas regras gerais. A primeira determina a tributação de todos os 

rendimentos auferidos no exterior pela pessoa jurídica residente no País, a cada ano, sejam eles 

auferidos direta ou indiretamente (por meio de participações societárias). A segunda vincula todos 

os pagamentos a residentes no exterior, realizados por pessoas jurídicas brasileiras, à tributação na 

fonte, independentemente de sua natureza (excepcionam-se os dividendos, já destacados). 

Ainda assim, pela necessidade de clareza e precisão na legislação nacional, que 

possibilite coerência nas operações internacionais e, por fim, consistência com as recomendações 

da ação, entende-se como necessária a introdução de uma norma específica para operações 

internacionais com instrumentos financeiros híbridos de dívida. A norma brasileira vigente torna 

as operações financeiras extremamente complexas pela falta de definição do conceito e do 

conteúdo dos instrumentos híbridos e pela necessidade de conhecimento detalhado da 

regulamentação contábil. Além disso, os contribuintes não estão completamente resguardados de 

arbítrios do fisco em operações internacionais, por falta de precisão nos conceitos até agora 

destacados. Estas obscuridades dificultam a introdução das regras de coerência pelos países, que 

necessitam de informações claras e precisas para a adoção das regras secundárias, caso o Brasil 

não adote as primárias. 

Entende-se que a norma deverá se pautar pela natureza jurídica dos negócios, prever o 

tratamento tributário proporcional entre as partes envolvidas nas operações financeiras — 

independentemente da jurisdição —, bem como definir as operações financeiras híbridas e os 

elementos híbridos a serem ponderados para a aplicação da legislação nacional. Com a redução das 

complexidades e obscuridades será possível alcançar maior transparência fiscal, maior segurança 

jurídica e a aplicação, pelo Brasil ou demais jurisdições, das regras de neutralização, alcançando-

se a coerência almejada. Consequentemente, serão reduzidos os custos de observância tributária 

dos contribuintes e administrativos das autoridades fiscais.  

Conclui-se que a incorporação das recomendações relativas aos instrumentos 

financeiros híbridos não impactará negativamente as multinacionais brasileiras, mas, pelo 
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contrário, ela incentivará os seus investimentos internacionais, considerando os efeitos que se 

destaca e a consequente redução dos riscos transacionais. 

Quanto às recomendações aplicáveis às entidades híbridas, caso incorporadas, elas 

apenas equalizarão o tratamento tributário já conferido às multinacionais brasileiras, conforme a 

legislação nacional, com o tratamento tributário das multinacionais estrangeiras em suas 

respectivas jurisdições. De acordo com a regra geral em vigor, já não há a descaracterização de 

qualquer entidade ou de suas operações para fins tributários brasileiros, seja ela residente ou não 

residente no País.  

Destaca-se, considerando a regra geral de tributação dos lucros e rendimentos auferidos 

no exterior, bem como a regra geral de retenção na fonte sobre pagamentos realizados ao exterior, 

que uma possível não introdução das normas primárias (ou secundárias no caso destas serem de 

negativa de dedutibilidade) não resultará na manutenção da erosão da base tributária, mas tão 

somente na não tributação na jurisdição de destino dos pagamentos (se não incluídas as normas 

secundárias). A sua inclusão, a menos que nos casos excepcionados, ao contrário, poderá levar à 

não dedutibilidade de pagamentos, de fato, tributados, ainda que somente no Brasil.   

Por fim, quanto às previsões sugeridas pela OCDE referentes aos tratados para evitar a 

dupla tributação, elas estão em linha com o que o Brasil já adota em vários de seus tratados 

explicitamente ou implicitamente, sendo assim, não se identifica qualquer restrição à sua adoção, 

afora o necessário processo legislativo.  

 

III.2. Ação 3 – Desenhar efetivas normas CFC (controlled foreign companies)   
 

III.2.1.Introdução 
 

São denominadas como “regras CFC” normas que, possibilitam às jurisdições de 

residência das empresas controladoras, mediante certas condições, tributarem as rendas auferidas 

por suas subsidiárias no exterior, automaticamente, inibindo a postergação da incidência tributária.  

As regras CFC foram criadas para combater o risco de erosão da base tributária, por 

meio da alocação de lucros a empresas controladas no exterior (CFC)233 com baixa ou nenhuma 

                                                 
233 A abreviatura CFC somente será utilizada para a definição de controladas no exterior no contexto das normas CFC 
e não para denominar as controladas no exterior, atualmente, sujeitas àstributação no Brasil por meio da LTBU. A 
escolha justifica-se no argumento principal (como se verá adiante) de que a norma brasileira não se enquadra como 
uma norma CFC. 
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tributação234.  Sem elas, as CFC representariam oportunidades de diferimento contínuo de 

tributação, pois os seus lucros somente seriam tributados no pagamento ou crédito de dividendos. 

Apesar de já terem sido implementadas por diversos países, as regras CFC não são 

uniformes e muitas vezes não combatem BEPS efetivamente. Sua aplicação depende 

principalmente das políticas ou dos objetivos de cada jurisdição, das particularidades de cada 

sistema tributário, o que muitas vezes restringe o seu desenvolvimento se comparadas aos negócios 

internacionais. 

A depender do regime de tributação adotado pela jurisdição, em bases universais ou 

territoriais, ou das particularidades de um mercado comum, como é o caso da União Europeia, 

diferentes objetivos poderão ser o norte das normas CFC.  

A determinação da renda a ser tributada em conformidade com as regras CFC e a sua 

abrangência, por exemplo, pode ser mais ou menos lesiva à competitividade das empresas 

multinacionais, a depender do sistema de tributação adotado. As jurisdições com sistema tributário 

em bases territoriais priorizam, normalmente, a competitividade, tendendo a tributar pelas normas 

CFC somente o que claramente foi desviado de sua jurisdição. Já as jurisdições com sistema 

tributário em bases universais, mais focadas na tributação da renda auferida mundialmente, 

possuem inclinação a tributar mais renda no escopo das normas CFC, reduzindo a competitividade 

de suas multinacionais. 

Como é muito difícil que os sistemas tributários sejam puramente fundamentados em 

bases universais ou territoriais, as regras CFC normalmente isentam as rendas ativas — vinculadas 

a atividades econômicas que geram valor nas subsidiárias —, e tributam as rendas passivas — não 

vinculadas a qualquer atividade de geração valor nas subsidiárias —, podendo ser mais ou menos 

restritivas. Quanto mais abrangentes, menor a competitividade de suas multinacionais, posto que 

concorrerão, no mercado, com multinacionais residentes em outros países, possivelmente com 

regras CFC menos restritivas. 

Por exemplo, tratando-se de países membros da União Europeia, os precedentes da 

Corte de Justiça Europeia limitam a aplicação das normas CFC, pois há o entendimento que elas 

                                                 
234 A parte introdutória das ações e as recomendações fundamentam-se, integralmente, nos relatórios da OCDE, por 
isso não é citada doutrina ou qualquer outra referência nesta parte, para que não seja adotada qualquer outra premissa 
que não seja da Organização. 
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devem coibir somente as estruturas e os acordos completamente artificiais235 — que não reflitam a 

realidade econômica e cujo único propósito seja obter vantagens fiscais —, ou parcialmente 

artificiais236 — desde que seu objetivo seja prevenir planejamentos abusivos ou garantir a 

tributação de rendas de modo equilibrado entre os países membros.  

Existem, entretanto, políticas que devem ser compartilhadas por todas as jurisdições na 

implementação das regras CFC, destacando-se: a) o seu papel como medida antielisiva, ao proteger 

a base tributária do país de residência da controladora, evitando a transferência de lucros para as 

CFC; b) a sua interação com as normas de TP, ao capturar parte dos lucros que não foram 

propriamente alocados e tributados entre partes relacionadas; c) a sua eficiência em prevenir 

planejamentos tributários abusivos, sem aumentar os custos de observância fiscal e administrativos, 

principalmente por conter características objetivas; d) o seu papel como norma antielisiva e não de 

dupla tributação, pois deve ser permitido o crédito dos tributos pagos, ou não tributação dentro de 

determinadas circunstâncias. 

O intuito da ação 3 é justamente desenvolver recomendações, flexíveis para a utilização 

por todas as jurisdições — independente de seu sistema tributário e políticas almejadas —, e que 

possibilitem a elaboração ou adaptação de normas CFC, eficazes no combate a BEPS e de modo 

mais uniforme. 

As recomendações propostas pela OCDE fundamentam-se em seis conjuntos de 

elementos essenciais para a construção das normas CFC em cada  jurisdição. Eles resumem-se nas 

seguintes determinações: a) regras para definição das CFC; b) isenções e limites dentre os quais  as 

CFC não estarão sujeitas às normas CFC; c) rendas das CFC a serem tributadas; d) regras para o 

cômputo das rendas das CFC; e) limites de atribuição das rendas das CFC; f) regras e mecanismos 

para evitar ou eliminar a dupla tributação da renda. 

Por mais que representem apenas sugestões e não padrões mínimos a serem seguidos, 

entende-se que sendo efetivamente implementadas, de acordo com as recomendações da OCDE, 

                                                 
235 Em Setembro de 2006 foi julgado o caso Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd. v. 
Comissioners of Inland Revenue, caso C-196/04. Em Outubro de 2013, o caso Itelcar – Automóveis de Aluguer Ltda. 
V. Fazenda Publica, caso C-282/12. OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.17. Disponível 
em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
236 Em Janeiro de 2010 foi julgado o caso Société de Gestion Industrielle (SGI) v. Beligian State, caso C-311/08. Em 
Julho de 2007, o caso Oy AA, caso C-231/05. OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 
3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.18. 
Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
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as regras CFC irão conter a transferência lesiva (aos países de residência das multinacionais 

controladoras) de lucros para as CFC. 

Desenvolve-se, a seguir, cada um dos seis conjuntos de elementos chave para a 

elaboração ou adaptação das normas CFC, conforme propostos pela OCDE, para posteriormente 

analisarem-se as dificuldades para a incorporação das recomendações vis-à-vis a LTBU e os 

impactos para as multinacionais brasileiras. 

 

III.2.2. Os seis conjuntos de elementos essenciais propostos pela OCDE 
 

III.2.2.1. Definição das CFC 
  

O primeiro conjunto de elementos essenciais para a elaboração das normas CFC 

consiste em estabelecer quais entidades serão consideradas como CFC e mediante qual situação de 

controle. 

Recomenda-se que as jurisdições considerem todas as entidades que se enquadrem no 

escopo da norma antielisiva — ou seja, utilizadas para a transferência de lucros e erosão de base, 

além de especificamente para diferimento da tributação — como CFC. Deste modo, além das CFC, 

a norma deve ser abrangente para incluir as entidades transparentes e estabelecimentos 

permanentes237 (Permanent Establishment – PE), quando auferirem rendas com risco de BEPS não 

tratadas por outras normas.  

Em complemento às recomendações da ação 2, sugere-se a inclusão de previsões 

específicas para instrumentos híbridos, de modo a prevenir que as entidades venham a burlar as 

regras CFC por meio de tratamentos tributários divergentes, especialmente entre a jurisdição de 

residência da controladora e da CFC. A sugestão da OCDE é considerar todos os pagamentos, entre 

partes relacionadas, realizados para uma CFC, como renda a ser tributada no país da 

controladora238, sem qualquer desconsideração em decorrência de elemento híbrido. 

                                                 
237 Se a entidade transparente for normalmente sujeita à tributação na jurisdição do investidor, ela não precisará ser 
tratada como CFC. Uma outra possibilidade é tributar a renda da entidade transparente como renda da CFC que a 
controlar. Especificamente, quanto aos estabelecimentos permanentes, as normas CFC deverão ser aplicáveis mesmo 
que a CFC tenha um estabelecimento permanente, ou a jurisdição da CFC, como regra, isente a renda do PE. 
238 Isto se o pagamento já não foi considerado renda da CFC ou se somente não foi reconhecido como renda por conta 
do tratamento tributário divergente conferido na jurisdição da controladora. 
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Para a determinação do requisito de controle, recomenda-se que as regras CFC 

apliquem, no mínimo, um teste de controle legal e controle econômico, podendo ser incluído um 

teste de controle de fato para garantir a eficácia dos outros dois.  

O controle legal, normalmente, é definido de acordo com o percentual de capital detido 

pela empresa residente em uma empresa estrangeira, determinante do poder de voto nesta última. 

Por ser um controle objetivo é mais fácil de ser implementado pelas autoridades fiscais e 

contribuintes, mas também mais fácil de ser contornado por meio de estruturas e arranjos 

societários.  

O controle econômico refere-se ao direito do investidor aos lucros, assim como capital 

e ativos, em circunstâncias de liquidação da sociedade investida, de venda e outras operações 

societárias de dissolução de investimento. Por mais que o residente não possua a maioria das ações 

em uma sociedade investida, o teste econômico reflete controle se, nos casos mencionados, o valor 

remanescente da sociedade investida for a ele conferido. Apesar de ser mais complexo, o controle 

econômico é também objetivo, podendo ser contornado por planejamentos societários.  

Por fim, o controle de fato é um controle subjetivo que testa os fatos e as circunstâncias 

do investimento realizado por um residente. Como é subjetivo e mais custoso do que os demais 

testes, recomenda-se que seja introduzido como uma norma antielisiva, para garantir que os demais 

testes não sejam afastados pelo contribuinte. 

Uma sociedade estrangeira deve ser considerada CFC sempre que um residente em 

determinada jurisdição detiver, no mínimo, mais de 50% de seu controle (econômico, legal ou de 

fato), podendo esse limite ser, inclusive, inferior. Deve ser considerado tanto o controle direto 

quanto o indireto, podendo-se estabelecer o percentual mínimo pelo total de participação entre 

partes relacionadas, entre partes independentes residentes no mesmo país, ou, até mesmo, em 

conjunto com qualquer outro contribuinte desde que estejam agindo de comum acordo. 

O nível de controle de 50% é relativamente simples de se estabelecer quando o controle 

é exercido por apenas um investidor residente. No entanto, para determinar o controle quando mais 

de um investidor exerce influência sobre uma empresa não residente, são necessários alguns testes: 

a) teste de parte relacionada, que agrega a participação de cada empresa relacionada na CFC para 

determinar o percentual de controle; b) teste de controle concentrado, o qual determina o controle 

em uma CFC somando-se todos os residentes que possuam participação na mesma empresa no 
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exterior; c) teste do comum acordo, que estabelece uma análise factual e, portanto, subjetiva, para 

determinar se os acionistas estão agindo em conjunto para influenciar a CFC. 

Para a definição do percentual de controle e aplicação das normas CFC, pode ser, 

inclusive, considerada a participação de partes não residentes na CFC. Apesar de adicionar 

complexidade, a alternativa permite que estruturas entre partes relacionadas e não relacionadas em 

diversos países, para evitar a aplicação das normas CFC, sejam coibidas. Esta inclusão não é 

sugerida como um requisito mínimo, mas ela poderá ser realizada a depender dos objetivos da 

jurisdição. Para eliminar quaisquer preocupações com a possível dupla tributação da renda, nestes 

casos, recomenda-se a tributação da CFC, no país do residente, limitada à sua participação. 

Deve-se atentar, também, para a determinação do momento em que o controle é 

estabelecido — se ao fim ou durante o ano —, e quais tipos de sociedades poderão exercer controle 

de acordo com as normas CFC (a OCDE recomenda que todas sejam consideradas). 

 

III.2.2.2. Determinação das isenções e dos limites aplicáveis às CFC 
 

O segundo conjunto de elementos essenciais para a elaboração das normas CFC refere-

se à definição das isenções e limites dentre os quais as normas não se aplicarão. O propósito de 

estabelecer tais restrições é direcionar as normas às CFC que representem alto risco de BEPS, 

diminuindo, deste modo, os custos administrativos e tornando as normas mais eficazes. 

Foram consideradas três possibilidades para a não aplicação das normas CFC: a) 

estabelecer um limite mínimo ou um teto (ex: limite mínimo de lucros tributáveis auferidos pelas 

CFC, percentual mínimo de renda passiva ou de outras rendas que apresentem elevado risco de 

serem desviadas), abaixo do qual as rendas das CFC não são tributadas nas jurisdições de controle; 

b) considerar um limite antielisivo, em que apenas as transações e estruturas resultantes de 

planejamentos abusivos sejam tributadas como CFC; c) considerar uma isenção de alíquota,  em 

que somente as CFC com tributação abaixo de determinada alíquota fixa, ou percentual de alíquota 

nominal ou efetiva, são enquadradas nas normas. Tendo em vista a maior facilidade em burlar os 

outros limites, optou-se pela última. 

Sugere-se, portanto, que seja incluída uma isenção de alíquota que determine não 

estarem sujeitas às regras CFC todas as CFC com ETR suficientemente similar à alíquota tributária 

aplicável na jurisdição da empresa controladora (alíquota parâmetro). Todas as demais CFC, com 
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ETR significativamente inferior à alíquota parâmetro, restariam automaticamente enquadradas na 

norma.  

A isenção de alíquota pode ser combinada com uma lista branca que determine as 

jurisdições com alíquota suficientemente similar à alíquota parâmetro e nas quais, de modo 

vinculante, as CFC residentes estarão isentas.  

A determinação da ETR suficientemente similar (alíquota comparável) cabe à 

jurisdição que implementar as regras CFC. Ela poderá ser fixa — como, por exemplo, 20%, se o 

país da controladora considerar uma alíquota abaixo desta como de baixa tributação —, ou um 

percentual ou porção da alíquota parâmetro — como, por exemplo, 3/5 ou 75% da alíquota nominal 

—, desde que em ambas as hipóteses ela seja significativamente inferior à alíquota parâmetro. A 

maioria das regras CFC (vigentes nos diferentes países) estabelecem uma alíquota comparável de 

até 75% da alíquota parâmetro. Deste modo, acabam por comparar, realmente, diferenças entre 

ETR (da CFC e da controladora). 

Como a determinação da ETR decorre, normalmente, da divisão entre os tributos pagos 

(numerador) pelo total da renda tributável auferida (denominador) pela entidade, para estabelecer 

a ETR das CFC — a ser comparada com a alíquota comparável, e, aí sim, definir o enquadramento 

na norma —, são necessárias algumas considerações.  

Primeiramente, no que se refere ao numerador pode ser considerado tanto a carga 

tributária final sobre a renda no país da CFC (representando todo o valor pago, descontado e a ser 

pago de tributo sobre a renda), quanto o total de tributos efetivamente pagos pela CFC (desde que 

comparáveis ao IRPJ no país da controladora). Como há maior dificuldade em comprovar o que de 

fato foi pago, para maior objetividade sugere-se utilizar a carga tributária final.  

Secundariamente, o numerador pode ser determinado pelo que seria a base tributável 

da CFC no país da controladora — se o lucro tivesse sido lá auferido —, ou de acordo com um 

padrão internacional como os IFRS — com a identificação dos ajustes realizados no país da CFC239 

e que resultaram na baixa tributação. A utilização da base tributável do país da CFC tornaria a 

verificação da ETR inefetiva, uma vez que a renda tributável já poderia estar reduzida de acordo 

com as regras contábeis locais.  

                                                 
239 Se a diferença de base tributável decorrer de diferença temporal no reconhecimento contábil, ou benefícios como 
participation exemption (isenção de participação, em que os dividendos recebidos não são tributados no país da 
empresa controladora mediante algumas condições comuns na União Europeia), não deverá ser considerada no 
denominador. 
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Apesar da possível maior complexidade administrativa e custos de observância 

tributária em se adotar uma ETR como alíquota comparável, ao invés de uma alíquota nominal, a 

sua utilização é recomendada pela maior precisão em identificar ajustes tributários que poderão 

reduzir ou aumentar a carga fiscal final suportada pela CFC. A ETR das CFC poderá ser 

determinada como uma média de vários anos. 

A definição da proporção de renda tributável a ser considerada também é importante, 

pois o cálculo da ETR pode ser restrito a determinados tipos de rendas sujeitas às normas CFC (ex. 

royalties ou juros), ou abrangente, ao considerar a totalidade das rendas auferidas pelas CFC nos 

seus países de estabelecimento. Usualmente, os países consideram, para o cálculo, a totalidade das 

rendas auferidas pelas CFC. 

 

III.2.2.3. Definição das rendas das CFC 
 

O terceiro conjunto de elementos essenciais refere-se à definição das rendas sujeitas à 

incidência das normas CFC. Apesar das jurisdições serem livres para determinar as rendas das CFC 

sujeitas à tributação nas jurisdições das controladoras, recomenda-se que seja incluída uma 

definição de “renda CFC” que assegure a tributação das rendas com risco de BEPS. Não há, 

portanto, a necessidade de atribuir todas as rendas das CFC, mas somente aquelas tendentes a serem 

abusivas e a depender política tributária (ou, ainda, o objetivo fiscal) da jurisdição de residência da 

controladora. 

As rendas das CFC que normalmente levantam preocupações em termos de erosão de 

base e transferência de lucros, são divididas em diferentes categorias pelas jurisdições (análise 

categórica). Podem ser divididas de acordo com sua classificação legal, considerando a definição 

formal de certas rendas, por serem passivas — não se relacionarem com a atividade operacional de 

uma CFC —, ou por serem geograficamente mais móveis — como dividendos240, juros241, rendas 

                                                 
240 Os dividendos deixarão de representar uma renda passiva se: a) provenientes de controladas com renda ativa; b)  
isentos no país da controladora, caso tivessem sido auferidos por ela; e, c) a CFC estiver na atividade de 
comercialização ou negociação de títulos financeiros. OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, 
p.44. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
241 Normalmente auferidos de parte relacionadas, em uma CFC supercapitalizada, com atividades financiadas fora da 
jurisdição de estabelecimento da CFC, ou quando não decorrentes de uma atividade financeira ativa. OECD. Designing 
Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.45. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-
en>. 



110 
 

 

de seguro242, rendas de propriedade intelectual243 e royalties, rendas de vendas e de prestação de 

serviços244. Podem ser estabelecidas por conta de seu relacionamento, quando independentemente 

da classificação legal, ou conjuntamente com esta, o essencial para o alerta de risco de BEPS é o 

fato da renda derivar de operações com partes relacionadas. Ou, podem ser selecionadas por 

decorrência de sua origem, partindo-se do princípio de que a renda auferida no país da CFC levanta 

menos riscos de transferência de lucros, do que as rendas derivadas de outras jurisdições, 

principalmente a jurisdição da controladora (seja com parte relacionada ou não). 

Outra possibilidade para a definição das rendas CFC respalda-se na análise das 

atividades substanciais desenvolvidas pela CFC. O seu foco é determinar se a CFC tem a  

habilidade de auferir a renda sozinha, podendo vincular-se tanto a um limite mínimo quanto a uma 

proporção específica de atividades que devem ser desenvolvidas. A análise substancial pode ser 

aplicada conjuntamente com a análise categórica mencionada no parágrafo anterior, de modo a 

garantir menores custos administrativos e reduzida complexidade em rendas categoricamente já 

atribuídas às jurisdições das controladoras.  

Ainda, outra abordagem para a definição das rendas CFC pode ser uma análise de 

excesso de lucratividade, por enquanto ainda não aplicada por qualquer jurisdição. Por meio dela, 

toda a renda auferida pela CFC, em países com baixa tributação, superior ao que seria um retorno 

normal, é considerada renda sujeita à tributação de acordo com as regras CFC.  

A fórmula para determinar o que seria um retorno normal equivale à multiplicação do 

patrimônio elegível — patrimônio investido em ativos utilizados para a realização do negócio ou 

da atividade comercial da CFC, incluindo ativos de propriedade intelectual —, pela taxa de retorno 

esperada de determinado investimento — taxa de retorno com risco embutido, que normalmente 

                                                 
242 Destacando-se, principalmente, os seguintes casos: a) CFC supercapitalizada se comparada a outras que realizem a 
mesma atividade; b) riscos localizados fora da jurisdição da CFC; e, c)  renda de contratos ou apólices com partes 
relacionadas, especialmente se os pagamentos forem dedutíveis. Ressalvam-se as seguradoras reguladas que já 
possuem controles quanto a riscos e capital. OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 
3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.45. 
Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
243 Elas são geograficamente mais móveis e fáceis de manipular, difícil de serem mensuradas e de serem segregadas 
dos serviços e produtos correlatos. 
244 Devem ser consideradas em pelo menos duas situações: a) empresas de puro faturamento, em que a renda 
operacional deriva de produtos e serviços  adquiridos de partes relacionadas e vendidos com baixo ou nenhum valor 
agregado; b) rendas de propriedade intelectual, transferidas para a CFC e sobre as quais seja agregado pouco ou 
nenhum valor. OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.45-46. Disponível em: < 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
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varia de 8% a 10%, de acordo com a OCDE. A diferença entre este retorno e o lucro da CFC é o 

excesso de lucro ou de retorno a ser tributado como renda CFC. 

Independente da abordagem utilizada para a definição da renda CFC, é necessário que 

as jurisdições determinem se as análises serão aplicadas individualmente — por CFC —, ou por 

operações realizadas. Pela primeira, uma empresa que não aufira determinado valor ou percentual 

de renda que seja atribuível ao país da controladora, ou que realize determinadas atividades, não 

terá qualquer renda submetida às regras CFC (ainda que esteja fora do limite de isenção). Pela 

segunda, diferentemente, cada renda é analisada em separado para determinar se deve ser atribuída.                  

 

III.2.2.4. Regras para o cômputo das rendas 
                                                          

O quarto conjunto de elementos essenciais refere-se às regras para côomputo  da renda 

da CFC. Após a renda ter sido definida, é necessário estabelecer como ela será computada para 

tributação no país da controladora. Para tanto, duas sugestões: a) uso das regras da jurisdição da 

controladora para calcular a renda tributável da CFC; b) uso de regras específicas limitando a 

compensação dos prejuízos da CFC, de modo que eles somente sejam usados para compensar 

lucros da mesma CFC ou lucros de outras CFC na mesma jurisdição. 

Foi considerada a possibilidade de computar a receita de acordo com algum padrão 

internacional, como por exemplo, os IFRS, além de outras opções. Apesar de poder garantir maior 

consistência internacional — caso as jurisdições das controladoras e das CFC utilizem as mesmas 

regras para o cálculo da renda tributável —, muitos países não seguem os padrões internacionais, 

o que poderia aumentar os custos administrativos e de observância tributária. 

Quanto à delimitação para compensação dos prejuízos, caso eles pudessem ser 

compensados com os lucros da empresa controladora ou de CFCs em outras jurisdições, a OCDE 

entende que poderia haver a manipulação de prejuízos na jurisdição da CFC. 

 

III.2.2.5. Regras para a atribuição das rendas 
 

O quinto conjunto de elementos essenciais para a elaboração das normas CFC consiste 

em estabelecer regras para a atribuição da renda ou, mais precisamente, definir como deve ser 

atribuída a renda para os acionistas da CFC. É necessário observar cinco determinações: a) para 

quais contribuintes atribuir a renda; b) qual o montante da renda a ser atribuída; c) quando a renda 
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deve ser incluída na declaração tributária dos contribuintes; d) como a renda deverá ser tratada; e) 

qual a alíquota tributária a ser aplicável sobre a renda.  

A OCDE recomenda que o  limite de atribuição da renda esteja vinculado ao mínimo 

de controle preestabelecido para a aplicação das normas CFC, podendo ser diverso a depender dos 

objetivos fiscais de cada jurisdição. Para jurisdições que queiram desestimular inclusive 

investimentos em níveis de controle inferior, poderá ser utilizado, por exemplo, um limite de 

atribuição menor . 

No que tange à renda a ser atribuída a cada acionista ou controlador, ela deve ser 

calculada considerando a proporção de controle e o período de controle ou influência (por exemplo, 

a influência detida ao fim de cada ano). Podem, entretanto, ser utilizadas diferentes abordagens, 

desde que a determinação capture com exatidão a influência do contribuinte. 

As jurisdições devem determinar quando a renda será incluída nas declarações 

tributárias dos contribuintes e de que modo será tratada. Para a primeira determinação não há uma 

recomendação específica, podendo ser adotado o exercício social da própria CFC, ou outra 

delimitação condizente com a legislação doméstica. No que se refere à segunda definição, a renda 

pode ser tratada tanto como um dividendo presumido quanto como uma renda auferida diretamente 

pela controladora, ficando à critério das jurisdições estabelecer a vertente mais apropriada de 

acordo com a sua legislação doméstica. 

Por fim, sobre a renda atribuída deve ser aplicada a alíquota tributária do país da 

controladora. Uma opção, para tanto, é aplicar a alíquota incidente sobre a renda da controladora à 

renda da CFC, mas uma segunda opção é estabelecer uma alíquota máxima de tributação como 

limite, em que somente seria tributada a renda da CFC até este limite, compensando-se o imposto 

já pago no exterior.  

O limite pode estar atrelado tanto à alíquota comparável (de isenção), quanto a uma 

diferente alíquota estabelecida pelo país da controladora. Em ambos os casos se garantirá um 

mínimo pretendido de tributação, mas sem afetar, demasiadamente, a competitividade das 

multinacionais localizadas em países com alta tributação. Apesar de não eliminar completamente 

as diferenças competitivas entre elas e as multinacionais residentes em países sem normas CFC, 

ou com limites inferiores de tributação, elas não ficarão em desvantagem econômica tão relevante. 
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III.2.2.6. Recomendações para evitar a dupla tributação 
 

O sexto conjunto de elementos essenciais para a elaboração das normas CFC tem como 

finalidade assegurar que as regras não levarão à dupla tributação.  

Para tanto, recomenda-se que sejam concedidos créditos pelos tributos efetivamente 

pagos pela CFC sobre a renda auferida (inclusive retidos na fonte), toda vez que ela for submetida 

à tributação em outras jurisdições. Deste modo, todos os tributos pagos pela CFC sobre a renda e 

que não sejam compensados de outro modo, até o limite dos tributos devidos sobre a mesma renda 

no país da controladora, restarão compensados. 

No caso da distribuição de dividendos, oriundos de lucros já tributados de acordo com 

as regras CFC, ou venda de ações com ganho sobre a valorização da ação por conta dos lucros 

acumulados e já tributados, sugere-se a isenção dos dividendos e ganhos, mas o tratamento 

específico pode ser definido pelas jurisdições de modo a manter a coerência com a legislação 

nacional.  

As demais situações que possam levar à dupla tributação, deverão ser especificamente 

endereçadas pelas jurisdições. Devem ser observadas, também, as disposições dos tratados para 

evitar a dupla tributação, a depender da previsão de crédito ou isenção de dividendos (at. 23 A e 

23 B do MTC) 

 
III.2.3. Panorama da regulação vigente no Brasil e considerações 

 

A legislação brasileira, desde a edição da Lei 9.249/95 (com efeitos a partir de 1996), 

cujo artigo 25 já foi destacado neste trabalho245, adota o princípio da universalidade para a 

tributação das rendas das pessoas jurídicas. Com a sua introdução, não só as rendas auferidas 

diretamente, como as obtidas indiretamente no exterior — por meio de controladas, coligadas, 

sucursais e filiais —, passaram a ser tributadas anualmente no País246. 

                                                 
245 Página 76, nota 168. 
246 De acordo com Alberto Xavier, de harmonia com o princípio da territorialidade, até então vigente no País, nenhuma 
renda cuja fonte de produção era estrangeira sofria qualquer tributação no Brasil, fosse esta obtida diretamente, por 
meio de uma atividade funcional ou jurídica, fosse obtida indiretamente, por meio de qualquer tipo de organização de 
pessoas ou bens no exterior. Opostamente, com o princípio da universalidade, toda a renda da pessoa jurídica passou 
a ser tributada no País de domicílio, considerando-se, inclusive, a renda externa, decorrente de atividades exercidas 
direta ou indiretamente no exterior. XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp.432-433. 
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A legislação brasileira de tributação em bases universais das rendas obtidas 

indiretamente no exterior foi, entretanto, objeto de diversas mudanças. Primeiramente, ela passou 

a ser regulada pela Lei 9.532/97, por meio da qual se estabeleceu legalmente a tributação dos lucros 

auferidos no exterior somente no momento de sua efetiva disponibilização247. Após, com a inserção 

do parágrafo 2º ao art. 43248 do CTN, ela restou disciplinada pelo art. 74 da Medida Provisória nº 

2.158/01 (MP 2.158), cuja redação previa a disponibilização automática (na data do balanço em 

que apurados) dos lucros auferidos no exterior e a sua tributação ao fim de cada ano249.  

Alvo de críticas constantes por parte da doutrina nacional250 e, de forma geral, pelos 

contribuintes, a constitucionalidade da legislação brasileira em conformidade com o art. 74 da MP 

2.158 foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.588/01 (ADI 2.588) proposta pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI). Por mais de uma década o tema ficou pendente de decisão, até que em 2013 o STF concluiu: 

                                                 
247 Note-se que a IN RFB nº 38/96, já trazia previsão quanto à tributação dos lucros auferidos no exterior, por meio de 
coligadas e controladas, somente no momento de sua efetiva disponibilização. De acordo com a Lei 9.532/97, art. 1º, 
§ 1º, “b” (revogado pela Lei 12.973/14), era considerado como momento de efetiva disponibilização dos lucros, no 
caso de controlada ou coligada, a data do pagamento ou do crédito em conta representativa de obrigação da empresa 
no exterior. Para maiores considerações, consultar: XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 7 
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 388-392. 
248 Art. 43, § 2º: “Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o 
momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela 
Lcp nº 104, de 2001).” 
249 Antes da introdução do mencionado parágrafo ao artigo, por meio da Lei Complementar nº 104/01, não havia a 
possibilidade de se estabelecer o momento e as condições da tributação (pelo IRPJ) dos lucros auferidos no exterior. 
O CTN somente previa a incidência do imposto sobre os acréscimos patrimoniais disponíveis (econômica ou 
juridicamente), ou seja, efetivamente disponibilizados, via crédito ou pagamento. Ver: UCKMAR, Victor; 
CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, Paolo de´ Capitani; OLIVA, Caterina Corrado; GRECO, Marco Aurélio; 
ROCHA, Sergio André. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012, pp.388-389. 
250 Cite-se, mas longe de ser exaustivamente: XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 7 ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010. pp.400-434; MACIEL, Taísa de Oliveira. Tributação dos lucros das controladas 
e coligadas estrangeiras. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp.77-123; BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal 
internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp.69-90; UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, 
Paolo de´ Capitani; OLIVA, Caterina Corrado; GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Manual de Direito 
Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012, pp.396-397; SEGUNDO, Hugo de Brito Machado; MACHADO, 
Raquel Cavalcanti Ramos. O imposto de renda das pessoas jurídicas e os resultados verificados no exterior. In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, v.7. São Paulo: Dialética, 2003, 
p.191; ÁVILA, Humberto. O imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro e os lucros auferidos no exterior. 
In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, v.7. São Paulo: Dialética, 2003, 
p.215. SCHOUERI, Luís Eduardo. Imposto de renda e os lucros auferidos no exterior. In: ROCHA, Valdir de Oliveira 
(coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, v.7. São Paulo: Dialética, 2003, p.303. OLIVEIRA, Ricardo 
Mariz de. O imposto de renda e os lucros auferidos no exterior. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes 
questões atuais do direito tributário, v.7. São Paulo: Dialética, 2003, p.342. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. A 
disponibilidade ficta de lucros de coligadas ou controladas no exterior. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). 
Grandes questões atuais do direito tributário, v.6. São Paulo: Dialética, 2002, p.394. TÔRRES, Heleno Taveira. 
Lucros auferidos por meio de coligadas e controladas no exterior. In: TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). Direito 
tributário internacional aplicado, v.3. São Paulo: Dialética, 2005, p.143. 
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a) pela inconstitucionalidade da tributação dos lucros auferidos antes da sua entrada em vigor, em 

2002, considerando o princípio da irretroatividade; b) pela inconstitucionalidade da tributação de 

coligadas situadas em países sem tributação favorecida (não paraísos fiscais); c) pela 

constitucionalidade da tributação dos lucros das controladas localizadas em paraísos fiscais (países 

com tributação favorecida)251. Não obstante, o julgamento da ADI 2.588 não determinou a 

constitucionalidade da tributação: a) no caso de controladas localizadas em países de tributação 

regular (sem tributação favorecida)252; b) no caso de controladas localizadas em países com 

tratados para evitar a dupla tributação celebrados pelo Brasil; c) no caso de  coligadas localizadas 

em paraísos fiscais253.  

Incorporando o posicionamento do STF, foi publicada a Lei n. 12.973/14, que instituiu 

novas regras acerca da tributação em bases universais das coligadas e controladas no exterior  

(artigo 76 e seguintes da norma) - LTBU, revogando-se expressamente as alterações anteriores254. 

Porém, as previsões da norma vigente não se limitaram ao definido pela Corte Suprema, atuando, 

pelo contrário, como uma norma inovadora — no que tange aos novos critérios de tributação e 

                                                 
251 O conceito de país com tributação favorecida é estabelecido no art. 24 da Lei 9.430/96. Note-se que a decisão pela 
constitucionalidade no caso mencionado, acabou por rejeitar os argumentos da doutrina e dos Ministros a ela favoráveis 
(Ministro Marco Aurélio, Ministro Sepúlveda Pertence, Ministro Ricardo Lewandovski e Ministro Celso de Mello) 
quanto à falta de disponibilidade (jurídica ou econômica) dos lucros das controladas no exterior e a impossibilidade de 
sua determinação por presunção (de acordo com o art. 43, § 2º da CTN). Para relembrar o argumento: XAVIER, 
Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 7 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp.374-377, 400-
403; BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp.84-87; autores e 
artigos do livro Grandes questões atuais do direito tributário, v.7, citados na nota 249. 
252 Destaque-se que o RE nº 541.090/SC da EMBRACO não teve repercussão geral declarada, apesar de ter sido 
julgado favoravelmente ao fisco, pela constitucionalidade da tributação (de acordo com a MP 2.158) dos lucros das 
controladas em países sem tributação favorecida. Constitui-se, portanto, em mero precedente, além de não ter sido 
alcançada qualquer conclusão quanto a controladas estabelecidas em países com tratados ratificados pelo Brasil. Ver: 
XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp.443-
444. 
253 O RE nº 611.586/PR da COAMO teve sua repercussão geral declarada, tendo sido julgado contrariamente ao 
contribuinte, pela constitucionalidade da tributação dos lucros das controladas localizadas em países com tributação 
favorecida, em linha com a decisão do STF, mas não tratou da tributação das empresas coligadas estabelecidas em 
paraísos fiscais. 
254 No mesmo sentido: XAVIER, Alberto. A lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, em matéria de lucros no exterior: 
objetivos e características essenciais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito 
tributário, v.18. São Paulo: Dialética, 2014, p11. GODOI, Marciano Seabra de. A nova legislação sobre tributação de 
lucros auferidos no exterior (lei nº 12.973/ 2014) como resultado do diálogo institucional estabelecido entre o STF e 
os poderes executivo e legislativo da União. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do 
direito tributário, v.18. São Paulo: Dialética, 2014, p.277. BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. 
Tributação do resultado de coligadas e controladas no exterior, em face da lei nº 12.973/14. In: ROCHA, Valdir de 
Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, v.18. São Paulo: Dialética, 2014, p.352. Revogaram-
se o art. 74 da MP 2.158 e partes da Lei 9.532/97 referentes à tributação das controladas e coligas no exterior. A 
tributação de acordo com estes será pontualmente referenciada para fins de comparação, tendo em vista seu atual 
caráter histórico. 
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benefícios estipulados —, ao mesmo tempo que perpetuou, por não solucionar, o debate já 

instaurado quanto à tributação dos lucros auferidos indiretamente no exterior por meio de 

controladas, particularmente as domiciliadas em países com tratados tributários ratificados pelo 

Brasil (argumentos relacionados adiante). 

Entre as principais mudanças, vis-à-vis a legislação anterior, destacam-se: a) critérios 

de tributação das controladas diretas; b) tributação direta das controladas indiretas; c) possibilidade 

de tributação consolidada das controladas, observados os requisitos legais; d) tributação das 

coligadas somente na disponibilização dos lucros, observados os requisitos legais; e) previsão de 

equiparação de coligada a controladora; f) dedução dos ajustes de TP e de subcapitalização; g) 

dedução do IRRF decorrente de rendimentos recebidos; h) crédito presumido de 9% aplicável sobre 

a tributação de determinadas controladas, respeitados os critérios legais; i) possível diferimento do 

pagamento dos tributos, no Brasil, referente aos resultados das controladas, respeitados os 

requisitos legais; j) regimes especiais conferidos a determinados setores.  

Tecem-se abaixo considerações e ponderações quanto a estas mudanças.  

Pois bem, no que se refere à primeira alteração, critérios de tributação das controladas, 

a LTBU determina que será tributada a parcela do ajuste do valor do investimento em controlada 

(direta ou indireta) domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do IRPJ, 

excetuando-se a variação cambial (art. 77, caput, da Lei 12.973/14255). 

Diferentemente da redação conferida pelo art. 74 da MP 2.158256, não se tributam mais 

os lucros auferidos pela controlada e considerados disponibilizados para a controladora (no Brasil).  

Há, agora, a tributação dos lucros auferidos pela controlada e reconhecidos por meio da variação 

do valor do investimento detido (nela) pela pessoa jurídica controladora. A redação sugere, por 

conseguinte, que não se tributam os lucros automaticamente (independentemente de crédito ou 

pagamento) disponibilizados ao fim do ano, mas os lucros que representam automaticamente um 

                                                 
255 Conforme a redação original: “Art. 77.  A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou 
indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda, excetuando 
a variação cambial, deverá ser computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil, observado o disposto no art. 
76”. 
256 “Art. 74.  Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da 
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada 
ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do 
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento”. 
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acréscimo no valor do ativo da controladora a cada ano, fruto da aplicação do método da 

equivalência patrimonial (MEP). 

A falta de semelhança entre ambas as redações revela-se, entretanto, tão somente como 

uma tentativa de ultrapassar as polêmicas e diversas interpretações que outrora (à época da vigência 

da MP 2.158) circundavam as regras de tributação das controladas e coligadas no exterior257, 

especialmente no que tange a controladas residentes em países com tratados contra a dupla 

tributação ratificados pelo Brasil — configurando-se o objeto da tributação ora como os próprios 

lucros das controladas258, ora como dividendos fictos259, ora como a equivalência patrimonial nas 

investidas260. Isto porque, substancialmente, continuam a ser tributados os mesmos lucros da 

                                                 
257 De acordo com Sérgio André Rocha, ficou claro quando da entrada em vigor da nova norma que se tinha buscado 
alterar a materialidade sujeita à tributação, sendo por isto que o art. 77 da Lei não faz mais referência à adição do lucro 
das controlada. ROCHA, Sérgio André. A Lei 12.973/2014 e os tratados internacionais tributários celebrados pelo 
Brasil. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: Dialética, 2015, p.552. 
258 Tratando-se da tributação no País dos próprios lucros auferidos no exterior pelas controladas,  considerando-se o 
disposto no art. 7º do MTC, a legislação brasileira seria diretamente contra o disposto nos tratados contra a dupla 
tributação contratados e assinados pelo Brasil. Isto porque, os seus lucros (para as controladas estabelecidas em países 
com convenções contra a dupla tributação assinadas com o Brasil) seriam exclusivamente sujeitos à tributação em seus 
países de residência ou domicílio (à exceção dos estabelecimentos permanentes localizados em outras jurisdições). 
Assim entende a vasta maioria da doutrina, conforme autores citados na nota 249. Cite-se acórdão do CARF que adotou 
este entendimento, após decisão do STF: Acórdão nº 1103-001.122, Primeira Seção, publicado no Diário Oficial em 
31/03/2015. Cite-se, também, o famoso caso Eagle I: Acórdão nº 101-95.802, Primeira Seção, publicado no Diário 
Oficial em 28/12/2006. E, sem esquecer, a importante decisão do STJ no Recurso Especial (REsp) nº 1.325.709/ RJ, 
Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira turma, data de julgamento: 24/04/2014. Publicação no Diário 
da Justiça em 20/05/2014.  Para maiores detalhes ver: XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 
7 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp.377-381 e p.416; BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal 
internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp.155-159; UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI 
VIMERCATE, Paolo de´ Capitani; OLIVA, Caterina Corrado; GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. 
Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012, pp.404-409. 
259 De acordo com esta interpretação, os lucros presumidamente disponibilizados ao fim de cada ano, entendidos como 
verdadeiros dividendos fictos, estariam sujeitos à tributação no País. Assim, seria aplicável o art. 10 do MTC (não o 
artigo 7º deste), em que a competência cumulativa (de ambas as jurisdições) quanto à tributação dos dividendos 
possibilitaria que todos os lucros ficticiamente disponibilizados, estivessem sujeitos à tributação no País (à exceção 
daqueles provenientes de controladas e coligadas localizadas em países com expressa previsão de isenção de 
dividendos em tratados celebrados pelo Brasil).Vários Acórdãos do CARF pautaram-se nesse entendimento, inclusive 
após a decisão do STF na ADI 2.588: Acórdão nº 1201-001.024, Primeira Seção, publicado no Diário Oficial em 
25/06/2014; Acórdão nº 1402-001.713, Primeira Seção, publicado no Diário Oficial em 06/08/2014; Acórdão nº 1102-
001.247, Primeira Seção, publicado no Diário Oficial em 11/12/2014. Para maiores detalhes, ver: XAVIER, Alberto. 
Direito Tributário Internacional do Brasil, 7 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010. pp.416-418.  
260 Em conformidade com este entendimento, não se tributam os lucros das controladas ou os dividendos fictos destas, 
mas sim os lucros que acarretam um acréscimo patrimonial na controladora, decorrente do aumento do valor do 
investimento desta na controlada, reconhecido por meio do método de equivalência patrimonial. Por ser o acréscimo 
patrimonial na controladora o objeto de tributação no País, não se aplicariam as previsões dos tratados para evitar a 
dupla tributação ou as suas previsões, pois estes estariam limitados a evitar a dupla tributação jurídica dos lucros 
auferidos pelas empresas residentes no exterior. Este entendimento foi, inclusive, homologado pela Receita Federal do 
Brasil (RFB), por meio da Solução de Consulta Interna Cosit nº 18, de 8 de agosto de 2013. Neste sentido foram 
proferidas várias decisões, inclusive após a decisão do STF, sendo alguns exemplos: Acórdão nº 1301-001.651, 
Primeira Seção, publicado no Diário Oficial em 27/03/2015; Acórdão nº 1401-001.526, Primeira Seção, publicado no 
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controlada, anteriormente considerados ficticiamente disponibilizados ou reconhecidos via 

equivalência patrimonial na controladora (conforme o artigo 7º, § 1º, da IN RFB nº 213/02261).  

Uma análise detalhada dos artigos 76262, 77, caput e §1º263, 79, caput264, 85265, 86266 e 

87, §7º 267, da Lei 12.973/14, deixa claro o que se buscou ofuscar: todos delimitam, expressamente, 

que são os “ lucros auferidos pela controlada”, “os lucros auferidos no exterior”, “os lucros da 

controlada” que devem ser computados na base de cálculo da controladora e sujeitos à tributação 

no Brasil. 

Por isso que para Alberto Xavier268, a expressão utilizada na nova lei é um mero 

eufemismo  que continua a significar a tributação dos lucros das sociedades estrangeiras, mesmo 

                                                 
Diário Oficial em 10/03/2016; Acórdão nº 1302-001.629, Primeira Seção, publicado no Diário Oficial em 11/03/2015. 
Para maiores detalhes ver: UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, Paolo de´ Capitani; 
OLIVA, Caterina Corrado; GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Manual de Direito Tributário 
Internacional. São Paulo: Dialética, 2012, pp.404-408. 
261 Art. 7º, § 1º: “Os valores relativos ao resultado positivo da equivalência patrimonial, não tributados no transcorrer 
do ano-calendário, deverão ser considerados no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário para fins 
de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.” 
262 “Art. 76.  A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada, nos termos do art. 83, deverá 
registrar em subcontas da conta de investimentos em controlada direta no exterior, de forma individualizada, o 
resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria 
controlada direta e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, relativo ao ano-calendário 
em que foram apurados em balanço, observada a proporção de sua participação em cada controlada, direta ou 
indireta.” (Grifos para fins deste trabalho) 
263 Art. 77. § 1º: “ A parcela do ajuste de que trata o caput compreende apenas os lucros auferidos no período, não 
alcançando as demais parcelas que influenciaram o patrimônio líquido da controlada, direta ou indireta, domiciliada 
no exterior”. (Grifos para fins deste trabalho) 
264 “Art. 79.  Quando não houver consolidação, nos termos do art. 78, a parcela do ajuste do valor do investimento 
em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros ou prejuízos por ela auferidos 
deverá ser considerada de forma individualizada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da 
pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil, nas seguintes formas:” (Grifos para fins deste trabalho) 
265 “Art. 85.  Para fins de apuração do imposto sobre a renda e da CSLL devida pela controladora no Brasil, poderá 
ser deduzida da parcela do lucro da pessoa jurídica controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior, a parcela 
do lucro oriunda de participações destas em pessoas jurídicas controladas ou coligadas domiciliadas no Brasil.”  
(Grifos para fins deste trabalho) 
266 “Art. 86.  Poderão ser deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL os valores referentes às adições, 
espontaneamente efetuadas, decorrentes da aplicação das regras de preços de transferência, previstas nos arts. 18 a 
22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e das regras previstas nos arts. 24 a 26 da Lei no 12.249, de 11 de 
junho de 2010, desde que os lucros auferidos no exterior tenham sido considerados na respectiva base de cálculo do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil 
ou a ela equiparada, nos termos do art. 83 e cujo imposto sobre a renda e contribuição social correspondentes, em 
qualquer das hipóteses, tenham sido recolhidos.” (Grifos para fins deste trabalho) 
267 Art. 87, § 7º: “Na hipótese de os lucros da controlada, direta ou indireta, virem a ser tributados no exterior em 
momento posterior àquele em que tiverem sido tributados pela controladora domiciliada no Brasil, a dedução de que 
trata este artigo deverá ser efetuada no balanço correspondente ao ano-calendário em que ocorrer a tributação, ou 
em ano-calendário posterior, e deverá respeitar os limites previstos nos §§ 4º e 8º deste artigo.” (Grifos para fins 
deste trabalho) 
268 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
P.448. 
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porque a parcela do ajuste nada mais compreende do que os próprios lucros auferidos pelas 

controladas antes do IRPJ, excetuando-se a variação cambial. 

Para Ana Cláudia Akie Utumi e Bruno Alberto Guilhem Pereira269, igualmente, a 

modificação da norma não implicou em efetiva alteração na regulação do tema, pois o resultado 

apurado antes e após a sua entrada em vigor é o mesmo. A legislação continua a tributar exatamente 

a mesma coisa, os lucros; ou seja, não se alterou o objeto da tributação, mas apenas a linguagem 

para descrevê-lo. 

Destaca Marcos Shigueo Takata270 que nada mudou na materialidade da tributação em 

bases universais envolvendo controladas — aplicando-se, inclusive, o mesmo artigo 7º dos tratados 

para evitar a dupla tributação com o Brasil —, uma vez que formalmente não se tributa a parcela 

do ajuste do valor do investimento em controlada, mas os lucros auferidos pela controlada, 

apurados de acordo com as regras contábeis (Generally Accepted Accounting Principles- GAAP) 

do país de domicílio desta271. 

Observe-se, ademais, que o resultado da construção legal “parcela do ajuste do valor 

do investimento em controlada, equivalente aos lucros por ela auferidos”—  base tributável de 

acordo com a LTBU —, não se confunde com o resultado do já referido MEP, dadas as 

características legais de cada um dos institutos (lucros da investida e patrimônio líquido da 

investida). Enquanto o primeiro abrange tão somente as rendas auferidas pela controlada, de acordo 

com o GAAP local (do seu país de domicílio), antes do IRPJ, o MEP engloba toda a variação 

patrimonial da controlada, ou seja, todas as rendas auferidas e prejuízos incorridos por ela, em 

                                                 
269 UTUMI, Ana Cláudia Akie; PEREIRA, Bruno Alberto Guilhem. Lucros no exterior, equivalência e tributação da 
“parcela do ajuste do valor do investimento” à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), 
v.6. São Paulo: Dialética, 2015, p.67. 
270 TAKATA, Marcos Shigueo. Lucros no exterior, equivalência e tributação da “parcela do ajuste do valor do 
investimento” à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: Dialética, 2015, 
pp. 348-350. 
271 Cite-se no mesmo sentido: ROCHA, Sérgio André. Tributação dos lucros auferidos no exterior (Lei 12.973/2014). 
São Paulo: Dialética, 2014, p.93; PICONEZ, Matheus Bertholo. Lucros no exterior, equivalência e tributação da 
“parcela do ajuste do valor do investimento” à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto 
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), 
v.6. São Paulo: Dialética, 2015, p.410. SILVA, Natalie Matos. Lucros no exterior, equivalência e tributação da “parcela 
do ajuste do valor do investimento” à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; 
LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São 
Paulo: Dialética, 2015, p.465. ROCHA, Sérgio André. A Lei 12.973/2014 e os tratados internacionais tributários 
celebrados pelo Brasil. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias 
jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: Dialética, 2015, pp. 553-555. 
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conformidade com os IFRS272, após o imposto, bem como outras variações do patrimônio líquido 

(à exemplo da variação cambial sobre o investimento)273. Além disso, para o reconhecimento deste 

último, adota-se a consolidação vertical (no investimento detido na controlada direta) dos valores 

dos investimentos em controladas indiretas.  

É por este motivo que se determina que a parcela do ajuste, prevista como base 

tributária, deverá ser reconhecida em subconta específica (conforme art. 76, da Lei 12.973/14). 

Somente por meio de um novo critério de mensuração e reconhecimento é possível identificar os 

lucros da controlada, com todas as características destacadas na norma (no GAAP local, antes do 

IRPJ, individualizados por controlada, direta e indireta, sem variação cambial ou qualquer outra 

parcela que influencie o patrimônio líquido da controlada) e que, exclusiva e diretamente, pelo 

mecanismo de avaliação de investimentos adotado pela contabilidade (via equivalência 

patrimonial), não é possível aferir.  

Não se nega que os lucros das controladas (de acordo com a LTBU) são reconhecidos, 

ainda que parcialmente, pelo MEP — considerando os ajustes referenciados no parágrafo anterior 

— , mas o que se destaca é que as premissas para este reconhecimento são diferentes, a ponto de 

tornarem o aumento do valor do investimento na investida uma figura distinta da parcela do ajuste 

que é considerada como base tributável. Por todas suas características, “a parcela do ajuste do valor 

do investimento” representa tão somente os próprios lucros da controlada no exterior e não os 

lucros correspondentes a um acréscimo no valor do ativo da controladora ao fim de cada ano. 

Por diferenças entre o GAAP local e os IFRS — seja pela adoção do princípio contábil 

da essência econômica sobre a forma, seja pelo momento do reconhecimento de receitas e despesas 

(via caixa ou competência), seja por inúmeras outras diferenças contábeis —, a controlada no 

                                                 
272 De acordo com o CPC 18, item 36 “ Exceto pelo descrito no item 36A, se a investida utilizar práticas contábeis 
diferentes daquelas adotadas pelo investidor em eventos e transações de mesma natureza em circunstâncias 
semelhantes, devem ser efetuados ajustes necessários para adequar as demonstrações contábeis da investida às práticas 
contábeis do investidor quando da utilização destas para aplicação do método da equivalência patrimonial. (Alterado 
pela Revisão CPC 08).” Disponível em: 
<http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/263_CPC_18_(R2)_rev%2008.pdf> . Acesso em: 05 de mai. 2016. 
273 De acordo com o CPC 18: “Método da equivalência patrimonial é o método de contabilização por meio do qual o 
investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí, é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na 
participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem sua 
participação nos lucros ou prejuízos da investida, e os outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua 
participação em outros resultados abrangentes da investida.” Assim, a equivalência patrimonial revela ao longo dos 
anos, para fins contábeis, o aumento ou a diminuição do valor da participação da empresa investidora na investida 
(cosiderando o percentual de participação da primeira na segunda), tendo como base o montante total do PL desta. 
Disponível em: <http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/263_CPC_18_(R2)_rev%2008.pdf> . Acesso em: 
05 de mai. 2016. 
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exterior pode, por exemplo, ter prejuízos no GAAP local e, portanto, uma parcela de ajuste 

negativa, enquanto, em conformidade com os IFRS, apresentar lucros e um aumento do valor do 

investimento mensurado pelo MEP. O mesmo pode suceder por conta da diferença entre o valor 

reconhecido por meio da consolidação vertical dos lucros das controladas diretas e indiretas para 

fins contábeis e o reconhecimento de modo individualizado (por controlada direta ou indireta) dos 

lucros para fins fiscais. O cenário inverso também é verdadeiro em ambos os casos.  

Neste sentido, para Alberto Xavier274, a expressão do art. 77 da LTBU atualmente 

vigente não se refere à equivalência patrimonial, não sendo esse vocábulo, inclusive, utilizado. A 

razão dessa omissão é justamente porque a parcela do ajuste do valor do investimento em 

controlada, para fins tributários, não engloba todos os resultados que compõem o método de 

equivalência patrimonial contábil, excluindo-se a variação cambial,  a consolidação vertical, bem 

como os prejuízos da controlada e que não podem ser compensados na controladora275. 

Note-se, portanto, que esta primeira modificação, por se tratar de mera estratégia 

redacional276 e não de verdadeira alteração do objeto de tributação da LTBU, perpetua a mesma 

discussão anteriormente existente quanto aos lucros auferidos indiretamente no exterior por  meio 

de controladas (de acordo com o art. 74 da MP 2.158) e ainda não definida pela ADI 2.588 e 

subsequentes recursos analisados277.   

A intenção do fisco em estabelecer uma nova base de tributação que viabilizasse, 

principalmente, contornar o debate já instaurado quanto à impossibilidade da aplicação da LTBU 

perante o disposto nos tratados internacionais contra a dupla tributação da renda celebrados pelo 

Brasil278, em nada modificou o status quo e os argumentos das multinacionais controladoras.  

                                                 
274 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 
449-450. 
275 No mesmo sentido ver: TERSI, Vinicius Feliciano. O art. 76 da 12.973/2014 e mau uso do método da equivalência 
patrimonial para a tributação do lucro de controladas ni exterior. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: 
Dialética, 2015, pp.585-606. De acordo com o autor, no mesmo sentido, a Lei 12.973 impôs um mecanismo contábil 
para controle dos lucros auferidos pelas controladas no exterior que não se compatibiliza com o método da equivalência 
patrimonial utilizado pela contabilidade. 
276 Conforme atesta maioria determinante da doutrina que se ateve a examinar a LTBU, já referenciada nas notas 253 
e 267 a 270 do presente trabalho.  
277 Já enunciados na página 115 deste trabalho. 
278 De acordo com Sérgio André Rocha: “Sendo assim, é possível afirmar que se buscou, mediante a alteração da 
redação do texto normativo, afastar as discussões a respeito da inconstitucionalidade do artigo 77 da Lei 12.973, assim 
como, no que tange à matéria que aqui nos interessa, afastar discussões a respeito da aplicação do artigo 7 das 
convenções internacionais tributárias celebradas pelo Brasil.” ROCHA, Sérgio André. A Lei 12.973/2014 e os tratados 
internacionais tributários celebrados pelo Brasil. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
(coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: Dialética, 2015, p.554. 
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Sendo o objeto de tributação, continuamente, os lucros das controladas no exterior, 

permanecem aplicáveis os mesmos argumentos tão debatidos desde a introdução da tributação em 

bases universais no País e ainda não homologados pelo STF279. Dentre eles: a prevalência dos 

tratados internacionais — tendo em vista a sua especialidade —, perante as disposições da 

legislação tributária brasileira (art. 98 do CTN280); a necessidade da observância dos tratados 

internacionais, uma vez pactuados (respeitando-se o princípio do pacta sunt servanda281); e, 

especialmente, o cumprimento do disposto em seu art. 7º282 (considerado como o “coração” dos 

tratados contra a dupla tributação).  

Em síntese, uma vez estabelecida nos tratados a competência exclusiva do Estado de 

residência para a tributação dos lucros auferidos por seus residentes, não pode o Estado brasileiro 

— considerando a sua especialidade e necessária observância — tributar estes lucros antes de 

distribuídos (independentemente de pagos ou creditados), sem qualquer outro critério além de uma 

tributação em bases genéricas (conforme adiante será analisado no tópico sobre CFC). Justifica-se 

a tributação tão somente após a sua distribuição efetiva, de acordo com art. 10283 dos tratados e 

                                                 
279 Por terem sido ampla e reiteradamente discutidos, de acordo com a vasta doutrina citada nas notas 249 e 258, 
quando da vigência do art. 74 da MP 2.158 e, atualmente, conforme doutrina citada nas notas 253 e 267 a 270 do 
presente trabalho, reverte-se às mesmas referências para a análise dos argumentos com maior profundidade, pois seria 
enfadonha a sua reanálise. Destaque-se que nem todos os autores compartilham do entendimento quanto à 
especialidade dos tratados internacionais, mas todos concordam quanto à necessidade de sua observância e 
aplicabilidade do art. 7º. Neste sentido ver: SCHOUERI, Luís Eduardo. Lucros no exterior e acordos de bitributação: 
reflexões sobre a solução de consulta interna nº 18/2013. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n.219, 
pp. 67-77, 2013. 
280 “Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão 
observados pela que lhes sobrevenha.” 
281 De acordo com a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 27 de janeiro de 1980, incorporada no direito 
brasileiro somente em 2009. Conforme seu artigo 27 “uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno 
para justificar o indaimplemento de um tratado” e, mais expressamente, de acordo com seu artigo 26 “todo tratado em 
vigor abrange as partes e deve ser cumprido por eles de boa-fé”. Para maiores detalhes ver: 281 XAVIER, Alberto. 
Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 94-96. 
282 De acordo com o arigo 7º, parágrafo 1º, do MTC, adotado pelo Brasil em seus tratados: “The profits of an enterprise 
of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other 
Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as 
aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to 
that permanent establishment.” 
283 De acordo com o arigo 10, parágrafo 1º, do MTC, adotado pelo Brasil em seus tratados: “Dividends paid by a 
company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that 
other State.”. De acordo com o parágrafo 2º: “However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of 
which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial 
owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: a) 5 per cent 
of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds 
directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;  b) 15 per cent of the gross amount of 
the dividends in all other cases. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle 
the mode of application of these limitations. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of 
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exclusivamente quanto àqueles que não possuam expressa previsão de isenção de dividendos — 

como é o caso da Áustria, Argentina, Equador, Espanha e Índia284.  

Um outra alteração que merece destaque, esta sim de real inovação, refere-se à 

tributação “direta” ou individualizada das controladas indiretas. De acordo com a LTBU, tributa-

se a parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta, residente no 

exterior, equivalente aos lucros por ela auferidos antes do IRPJ.  

Assim, diferentemente do que antes se estabelecia no art. 1º, § 6º, da IN RFB nº 

213/02285, já citada,  não há mais a possibilidade da consolidação vertical — em que os resultados 

auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a controlada direta mantenha 

investimento permanente, são consolidados em seu balanço societário —, mas sim a 

obrigatoriedade da tributação de cada controlada de modo individualizado, independentemente de 

sua hierarquia societária e de sua relação jurídica com a controladora residente no Brasil. 

A despeito das controladas indiretas, por meio do MEP, serem consolidadas na 

controlada direta para fins societários e contábeis — sendo somente a variação do valor do 

investimento na controlada, já com os lucros, prejuízos e outras mutações patrimoniais de suas 

investidas, reconhecidos na controladora —, para fins fiscais, ocorre uma dissociação, para que 

cada entidade residente no exterior seja reconhecida e tributada de modo destacado de sua 

controladora. Permite-se, desse modo, o que a doutrina denomina como tributação per saltum286. 

A tributação individualizada da controlada indireta visa garantir o reconhecimento 

integral dos lucros de cada controlada residente no exterior, evitando-se a redução da base tributária 

                                                 
the profits out of which the dividends are paid.” (a alíquota do inciso a, dos tratados celebrados pelo Brasil, 
normalmente é de 10%). 
284 De acordo com o art. 23-A, parágrafo primeiro, do MTC: “Where a resident of a Contracting State derives income 
or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting 
State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, exempt such income or capital 
from tax.” 
285 Art. 1°, § 6º: “Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal, controlada 
ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, serão 
consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da 
base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.” 
286 De acordo com Alberto Xavier: “Com efeito, no sistema anterior, os lucros das controladas indiretas não eram 
adicionados per saltum aos lucros da sociedade brasileira, antes eram consolidadados gradativamente, por níveis ou 
degraus da cadeia vertical de participações societárias, em cada um dos quais eram considerados como componentes 
do lucro de cada sociedade controladora intermediária, e assim sucessivamente na cadeia ascendente até que a 
consolidação operasse ao nível da primeira controlada direta estrangeira, de harmonia com o mecanismo da 
equivalência patrimonial...” XAVIER, Alberto. A lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, em matéria de lucros no 
exterior: objetivos e características essenciais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do 
direito tributário, v.18. São Paulo: Dialética, 2014, p.13. 
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por decorrência da compensação dos prejuízos gerados por uma entidade, com os lucros auferidos 

por outra, situadas em níveis distintos da mesma estrutura vertical de participações societárias. Ao 

inviabilizar a consolidação vertical, restringe-se a compensação dos prejuízos exclusivamente aos 

lucros futuros da mesma controlada indireta.  

É este, também, o entendimento da doutrina. De acordo com Alberto Xavier, o objetivo 

do novo sistema foi claramente o de afastar a influência no lucro da sociedade controladora 

brasileira de eventuais prejuízos registrados pelas controladas estrangeiras de modo direto ou 

indireto287. 

Um dos principais argumentos que poderia ser levantado contra a presente delimitação 

legal, seria o uso da desconsideração da personalidade jurídica da controlada direta, uma vez que 

os lucros de suas controladas a ela cabem, primeiramente e, somente após nela reconhecidos 

poderiam ser considerados como passíveis de distribuição à controladora residente no Brasil (arts. 

997, VII e 1.007288, do CCB e art. 205289, da LSA). Ressalve-se, todavia, que desde o caso Eagle 

II 290 existe precedente administrativo que reconhece o direito do Brasil tributar diretamente a 

controlada indireta, ou seja, sem a consolidação vertical.  

Além de implicar na impossibilidade da compensação dos resultados das controladas, 

antes da adição na controladora residente, outra questão relevante quanto à inviabilidade da 

consolidação vertical refere-se à aplicabilidade dos tratados internacionais. Ao se tributar 

diretamente a controlada indireta — espelhando-se, inclusive, na decisão conferida no precedente 

mencionado291 —, não é aplicável o tratado contra a dupla tributação do país de residência da 

controlada direta, uma vez que aquela é residente e desenvolve atividades que geram valor em 

                                                 
287 XAVIER, Alberto. A lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, em matéria de lucros no exterior: objetivos e 
características essenciais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, v.18. 
São Paulo: Dialética, 2014, p13. 
288 “Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das 
respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção 
da média do valor das quotas.” 
289 “Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração do 
dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.” 
290Acórdão nº 101-97.070, CARF, publicado no Diário Oficial em 17/12/2008. De acordo com parte da ementa do 
caso: “Para fins de aplicação do art. 74 da MP n°2158-35, os resultados de controladas indiretas consideram-se 
auferidos diretamente pela investidora brasileira, e sua tributação no Brasil não se submete às regras do tratado 
internacional firmado com o país de residência da controlada direta, mormente quando esses resultados não foram 
produzidos em operações realizadas no pais de residência da controlada evidenciando o planejamento fiscal para não 
tributá-los no Brasil.” 
291 Conforme ementa mencionada na nota anterior. 
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outro Estado. Deve-se buscar, portanto, a aplicabilidade, caso existente, do tratado contratado e 

assinado com este segundo Estado.  

Considerando os diferentes artigos dos tratados e a proteção específica da renda em 

suas diversas formas — seja na forma de lucros, seja na forma de dividendos, seja na forma de 

ganhos de capital — deve-se analisar cada caso concreto. Tratando-se de lucros, aplica-se o tratado 

celebrado entre o Brasil e o país da controlada indireta, pois é neste que a sociedade é residente, 

possuindo ele competência exclusiva para a sua tributação. Tratando-se de dividendos, deve ser 

aplicado o tratado entre o país da controlada indireta e o país da controlada direta — para o 

pagamento de dividendos da primeira para a segunda —, e, posteriormente — para o pagamento 

de dividendos à controladora no Brasil — deve ser aplicado o tratado celebrado entre o país da 

controlada direta e o Brasil. No caso dos dividendos, não há como se aplicar o tratado com o país 

da controlada indireta em uma relação que, de fato, inexiste entre as partes292 — controlada indireta 

e controladora indireta — sendo, necessário para a sua configuração o “pagamento” escalonado, 

dos dividendos — da controlada indireta, para controlada direta, e desta, para a controladora no 

Brasil. 

De acordo com Sérgio André Rocha293, com a edição da nova norma deixou de existir 

qualquer argumento a favor da utilização do tratado da controlada direta para proteger os lucros da 

controlada indireta. Tratando-se da tributação individualizada e independente, a controlada indireta 

deve estar situada em país que tenha acordo tributário internacional celebrado com o Brasil, para 

evitar a tributação no País.  

No mesmo racional, afirma Alberto Xavier294 que dadas as particularidades que 

prendem a controladora em relação a cada uma das controladas, diretas ou indiretas, tributadas de 

modo individualizado, deve-se perquirir em relação a cada uma a origem dos lucros e, 

consequentemente, o tratado aplicável. 

                                                 
292 Para Ana Cláudia Akie Utumi e Bruno Alberto Guilhem Pereira, para se pleitear a aplicação do tratado entre o 
Brasil e o país da controlada indireta, seria necessário argumentar perante as autoridades fiscais que a real beneficiária 
dos lucros distribuídos é a empresa brasileira, sendo que muitos tratados sequer possuem essa previsão. UTUMI, Ana 
Cláudia Akie; PEREIRA, Bruno Alberto Guilhem. Lucros no exterior, equivalência e tributação da “parcela do ajuste 
do valor do investimento” à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: 
Dialética, 2015, p.69. 
293 ROCHA, Sérgio André. A Lei 12.973/2014 e os tratados internacionais tributários celebrados pelo Brasil. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-
contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: Dialética, 2015, p.555. 
294 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
P.474. 
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Ressalve-se, apesar de ter sido inviabilizada a consolidação vertical, que há a faculdade 

— em regime de exceção, opcional, temporário e adaptado (no que tange ao modelo tradicional) 

—, da consolidação horizontal na controladora brasileira (de acordo com o art. 78, caput, da Lei 

12.973/14). Até o ano-calendário de 2022 a controladora residente no País poderá optar pela 

consolidação dos resultados das controladas no exterior, na determinação do lucro a ser tributado. 

Neste sentido, permite-se a compensação dos prejuízos com os lucros das controladas diretas e 

indiretas a serem tributados no País, como se todas estivessem no mesmo nível (fossem empresas 

irmãs) em relação à controladora brasileira; o que antes (de acordo com o art. 1º, §5º, da IN RFB 

nº 213/02295) vetava-se quanto às controladas e coligadas diretas (empresas irmãs entre si – modelo 

tradicional de consolidação horizontal). 

Não obstante o permissivo legal, somente será possível a sua aplicação no caso de 

controladas qualificadas, ou seja, que não estejam enquadradas em nenhuma das seguintes 

hipóteses (art. 78, I a IV, da Lei 12.973/14): a) situadas em país com o qual o Brasil não mantenha 

tratado ou ato com cláusula específica para troca de informações para fins tributários; b) localizadas 

em país ou dependência com tributação favorecida, ou beneficiárias de regime fiscal privilegiado 

(arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430/96), ou submetidas a regime de subtributação; c) controladas, 

direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a tratamento tributário previsto no inciso b; 

d) com renda ativa própria inferior a 80% da renda total. 

Considera-se regime de subtributação — conceito incluído, exclusivamente, para fins 

de tributação de lucros auferidos no exterior — aquele que tributa os lucros da pessoa jurídica 

domiciliada  à alíquota nominal inferior a 20%. Note-se que esse conceito em muito se assemelha 

ao de país com tributação favorecida. No entanto, por meio da Portaria MF nº 488/14, a alíquota 

nominal considerada para a caracterização de país com tributação favorecida,  foi reduzida de  20% 

para 17%, não tendo ocorrido, porém, qualquer alteração quanto ao regime de subtributação, apesar 

de expressa permissão legal para  possível redução até  15% ( art. 84, § 3º, da Lei 12.973/14). 

Entende-se como renda ativa própria, aquela obtida diretamente pela pessoa jurídica 

mediante a exploração de atividade econômica própria. Excluem-se deste conceito receitas de :  a) 

dividendos; b) participações societárias; c) royalties; d) aluguéis; e) ganhos de capital (salvo na 

                                                 
295 “§ 5º Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na determinação do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL, de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a consolidação dos 
valores, ainda que todas as entidades estejam localizadas em um mesmo país, sendo admitida a compensação de 
lucros e prejuízos conforme disposto no § 5º do art. 4º desta Instrução Normativa.” 
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alienação de participações societárias ou ativos de caráter permanente adquiridos há mais de 2 

anos); f) aplicações financeiras; g) intermediação financeira; e, h) juros. Ressalvem-se as seguintes 

exceções: i) no caso das duas primeiras categorias de receitas, excepcionam-se as relativas a 

investimentos efetuados até 31/12/2013 em pessoa jurídica com receita ativa própria igual ou 

superior a 80%; ii) no caso das três últimas categorias de receita, excepcionam-se aquelas auferidas 

por instituições financeiras reconhecidas e autorizadas a funcionar pela autoridade monetária local. 

Destaque-se que a regra permanece sendo de vedação à consolidação horizontal, sendo 

facultada a sua utilização somente para as controladas qualificadas e como uma benesse por tempo 

limitado296. Tanto é esta a regra, que o saldo de prejuízos remanescente de cada pessoa jurídica, 

após a consolidação, somente poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros da mesma 

pessoa jurídica no exterior que lhes tiver dado origem. Ademais, quando não houver consolidação 

(nos termos do art. 79 da mesma norma), os lucros ou prejuízos auferidos pelas controladas deverão 

ser considerados de forma individualizada na determinação do lucro real e da base de cálculo da 

CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil: a) adicionando-se a parcela positiva, 

para tributação ao fim de cada ano; b) compensando-se com lucros futuros da mesma pessoa 

jurídica no exterior que lhes deu origem, no caso de parcela negativa. 

A principal alteração que evidencia a incorporação da decisão do STF refere-se à 

tributação das coligadas. De acordo com a nova redação, e em muito semelhante ao que 

anteriormente previa-se na Lei 9.532/97, as coligadas somente estarão sujeitas à tributação no País, 

no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que os lucros tiverem sido disponibilizados para a 

pessoa jurídica domiciliada no Brasil (art. 81, da Lei 12.973/14).  

Os lucros são considerados disponibilizados: a) na data do pagamento ou do crédito em 

conta representativa de obrigação da empresa no exterior; b) na hipótese de contratação de 

operações de mútuo, se a mutuante, coligada, possuir lucros ou reservas de lucros; ou, c) na 

hipótese de adiantamento de recursos efetuado pela coligada, por conta de venda futura, cuja 

liquidação, pela remessa do bem ou serviço vendido, ocorra em prazo superior ao ciclo de produção 

do bem ou serviço (art. 81, §1º, da Lei 12.973/14). 

                                                 
296 De acordo com Alberto Xavier: “Pode-se sintetizar o regime transitório da consolidação na nova lei dizendo que se 
trata de autorização excepcional e optativa para consolidar resultados (adicionar o resultado líquido positivo da 
consolidação) decorrentes de rendas ativas não provenientes de pessoas jurídicas não qualificadas.” XAVIER, Alberto. 
Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.460. 
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Ademais, determina-se como creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do 

registro de seu valor para qualquer conta representativa de passivo exigível da coligada domiciliada 

no exterior; pago o lucro, quando ocorrer: a) crédito do valor em conta bancária, em favor da 

coligada no Brasil; b) entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária; c) remessa, em 

favor da beneficiária, para o Brasil ou para qualquer outra praça; ou d) emprego do valor, em favor 

da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da coligada, domiciliada no 

exterior (art. 81, § 2º, I e II, da Lei 12.973/14). 

Note-se que apesar da decisão do STF ter se limitado a determinar a 

inconstitucionalidade da tributação automática dos lucros das coligadas localizadas em países sem 

tributação favorecida, a norma trouxe diversas previsões que foram além do decidido pela Corte, 

introduzindo  inúmeras situações que levam à tributação dos lucros ainda que não distribuídos. 

Como amplamente se discutiu quanto à Lei 9.532/97, as  hipóteses de disponibilização 

que não se configuram como o crédito ou pagamento efetivo dos lucros — ou seja, no caso de 

contratação de mútuos, adiantamento de recursos e emprego do valor —, implicam em verdadeira 

presunção de disponibilidade e não se configuram como disponibilização econômica ou jurídica de 

renda sob  a forma  de disponibilização dos lucros das coligadas297. 

Essas hipóteses podem ser consideradas, inclusive, conflituosas com o voto da Ministra 

relatora Ellen Gracie na decisão da ADI 2.588, cuja argumentação foi essencial para a determinação 

da inconstitucionalidade da tributação das coligadas residentes em países sem tributação 

favorecida. Em seu voto definiu-se claramente que “não se pode falar em disponibilidade, pela 

coligada brasileira, dos lucros auferidos pela coligada estrangeira antes da efetiva remessa  desses 

lucros para a coligada aqui localizada, ou pelo menos, antes da deliberação que se faça no âmbito 

dos órgãos diretores...” (página 14 do Acórdão da ADI 2.588).  

O mesmo pode-se inferir dos votos dos demais Ministros favoráveis à não tributação 

das coligadas, uma vez que  foram absolutamente a favor da procedência da ADI 2.588 para 

controladas e coligadas localizadas em países sem tributação favorecida, atestando não só a 

inconstitucionalidade da tributação automática da renda — sem disponibilidade econômica ou 

                                                 
297 Como o tema já foi amplamente discutido, não sendo o objeto deste trabalho retomá-lo, indica-se a leitura dos 
argumentos detalhados com maestria no livro do Professor Alberto Xavier. XAVIER, Alberto. Direito Tributário 
Internacional do Brasil, 7 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 394-399. 
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jurídica (por meio de crédito ou pagamento) —, como a sua inaplicabilidade em casos em que não 

comprovados o abuso por parte do contribuinte (ou seja, em que utilizados paraísos fiscais)298. 

Ademais, ressalte-se que a tributação pelo regime de caixa, ou seja quando 

disponibilizados os lucros, por meio do pagamento ou crédito, somente será possível no caso de 

coligada qualificada: a) não sujeita a regime de subtributação; b) não localizada em país ou 

dependência com tributação favorecida, ou não beneficiária de regime fiscal privilegiado; c) não 

controlada, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a regime de subtributação (art. 

81, I, II e III, da Lei 12.973/14). 

Além de restringir a não tributação por conta de hipóteses de presunção de 

disponibilidade, a nova regra estabelece critérios que, discutidos no STF,  não foram homologados 

pela Suprema Corte. Assim, apesar de nada ter sido definido quanto às coligadas residentes em 

paraísos fiscais e, em regimes privilegiados, a LTBU estabelece que elas estão sujeitas à tributação 

no país ao fim de cada ano. 

Uma questão curiosa  quanto a coligadas é que a legislação prevê a consolidação 

vertical , vedada para as controladas, pois estabelece que os resultados auferidos por intermédio de 

outra pessoa jurídica, na qual a coligada no exterior não qualificada mantenha qualquer tipo de 

participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no seu balanço para efeitos de 

tributação no País (art. 82, § 1º, da Lei 12.973/14). 

Situação diversa da mencionada, aplicando-se as mesmas disposições referentes à 

tributação das controladas, ocorrerá no caso de equiparação da coligada no Brasil à controladora, 

nos termos do artigo 83299 da LTBU. Sendo este o caso, não será possível a consolidação vertical, 

mas tão somente o regime excepcional de consolidação horizontal já referenciado. 

                                                 
298 Conforme pode-se extrair dos votos dos Ministro Marco Aurélio, Ministro Sepúlveda Pertence, Ministro Ricardo 
Lewandovski e Ministro Celso de Mello e Ministro Joaquim Barbosa.  
299 Art. 83: “Para fins do disposto nesta Lei, equipara-se à condição de controladora a pessoa jurídica domiciliada 
no Brasil que detenha participação em coligada no exterior e que, em conjunto com pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, consideradas a ela vinculadas, possua mais de 50% (cinquenta 
por cento) do capital votante da coligada no exterior.”  De acordo com o parágrafo único, será considerada vinculada 
à pessoa jurídica domiciliada no Brasil: “ I - a pessoa física ou jurídica cuja participação societária no seu capital 
social a caracterize como sua controladora, direta ou indireta, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei 
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; II - a pessoa jurídica que seja caracterizada como sua controlada, direta ou 
indireta, ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; III - a 
pessoa jurídica quando esta e a empresa domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo 
comum ou quando pelo menos 10% (dez por cento) do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa 
física ou jurídica; IV - a pessoa física ou jurídica que seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, 
conforme definido na legislação brasileira, em qualquer empreendimento; V - a pessoa física que for parente ou afim 
até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus conselheiros, administradores, sócios ou acionista 
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Talvez um único benefício trazido pela Lei nº 12.973, e que  extrapola o decidido pelo 

STF quanto às coligadas — se é que assim se pode afirmar—, seja o de equiparação à condição de 

coligada dos empreendimentos controlados em conjunto com partes não vinculadas (art. 82,§ 5º, 

da Lei 12.973/14). A previsão possibilita que as estruturas de Joint Venture (JV) sejam tributadas 

pelo regime de caixa ao invés do regime de competência (ao fim de cada ano), a despeito de para 

fins contábeis  serem consideradas empresas controladas (em conjunto) como o próprio nome 

permite inferir, avaliadas pelo MEP, de acordo com o CPC 18300.  

Questão curiosa se coloca, também, quanto às operações controladas em conjunto, 

classificadas pela contabilidade como Joint Operation (JO). Tratando-se de uma diferenciação 

subjetiva (entre JV e JO) conforme os critérios estabelecidos no CPC 19301 e de difícil mensuração 

na prática, pode-se afirmar que a sua classificação contábil será determinante para o 

estabelecimento da respectiva tributação. Ao faltar previsão expressa quanto à tributação das JO 

como equiparadas às coligadas, presume-se que sendo assim classificadas, deverão ser tributadas 

(diferentemente das JV) pelo regime de competência. 

Note-se, ainda, no que tange às coligadas, que opcionalmente (art. 82-A, introduzida 

pela Lei nº 13.259/16) os lucros poderão ser oferecidos à tributação pelo regime de competência, 

de acordo com as regras aplicáveis às coligadas não qualificadas, não equiparadas à controladora. 

Apesar de se poder perquirir a real intenção por trás desta previsão, certo é que somente será 

adotado pelas coligadas, se comparativamente ao regime de caixa, pela tributação dos dividendos 

pagos ou creditados, for mais vantajosa.  

                                                 
controlador em participação direta ou indireta; e VI - a pessoa jurídica residente ou domiciliada em país com 
tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal privilegiado, conforme dispõem os arts. 24 e 24-A da Lei no 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, desde que não comprove que seus controladores não estejam enquadrados nos 
incisos I a V.” 
300 De acordo com o item 10 de referido prounciamento: “Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento 
em coligada, em empreendimento controlado em conjunto e em controlada (neste caso, no balanço individual) deve 
ser inicialmente reconhecido pelo custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da 
participação do investidor nos lucros ou prejuízos do período, gerados pela investida após a aquisição. A participação 
do investidor no lucro ou prejuízo do período da investida deve ser reconhecida no resultado do período do 
investidor.” Disponível em:< http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/263_CPC_18_(R2)_rev%2008.pdf >. 
Acesso em: 20 mai. de 2016. 
301 De acordo com o item 17 de referido prounciamento: “A entidade deve aplicar julgamento ao avaliar se um negócio 
em conjunto é uma operação em conjunto (joint operation) ou um empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture). A entidade deve determinar o tipo de negócio em conjunto com o qual está envolvida considerando os seus 
direitos e obrigações decorrentes do negócio. A entidade deve avaliar seus direitos e obrigações considerando a 
estrutura e a forma legal do negócio, os termos contratuais convencionados pelas partes integrantes do acordo 
contratual e, quando relevante, outros fatos e circunstâncias (ver itens B12 a B33)”. Disponível em: < 
http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/274_CPC_19_%20R2_rev%2008.pdf>. Acesso em: 20 mai. de 
2016. 
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Analisadas as inovações quanto à base de tributação das controladas e coligadas, cabe 

uma breve referência às novas deduções previstas pela LTBU, modificadas pela Lei 12.973/14. 

Todas elas — à exceção do crédito presumido — visam eliminar a dupla tributação da renda, 

considerando o regime de tributação sobre os lucros auferidos no exterior adotado pela legislação 

pátria.  

Primeiramente, destaque-se que a norma mantém a possibilidade de compensação dos 

tributos sobre a renda pagos no exterior, na proporção da participação na controlada e limitada à 

parcela do lucro adicionada e sujeita à tributação na controladora no Brasil. A possibilidade é 

prevista tanto para as empresas controladas tributadas de modo individualizado, quanto para as 

empresas controladas tributadas de modo consolidado, assim como nos casos de tributação de 

coligadas pelo regime de competência ou equiparado às controladas. Entende-se como tributos 

sobre a renda pagos no exterior todos os tributos que incidam sobre os lucros, inclusive o IRRF 

sobre os lucros distribuídos (dividendos) pagos para a controladora brasileira (art. 87, da Lei 

12.973/14).  

Não obstante, concomitantemente à possibilidade de dedução dos tributos efetivamente 

pagos no exterior, até o ano-calendário de 2022, é facultado à controladora no Brasil deduzir até 

9%, a título de crédito presumido sobre a renda incidente sobre a parcela positiva computada no 

lucro real (art. 87, § 10, da Lei 12.973/14). 

Assim como já estabelecido para a concessão do outro regime de exceção (da 

consolidação horizontal), é necessário que a controlada no exterior: a) não esteja sujeita a regime 

de subtributação; b) não esteja localizada em país ou dependência com tributação favorecida, ou 

não seja beneficiária de regime fiscal privilegiado; c) não seja controlada, direta ou indiretamente, 

por pessoa jurídica submetida ao tratamento previsto no item b; d) tenha renda ativa própria igual 

ou superior a 80% da sua renda total (art. 91, I a IV, da Lei 12.973/14). 

Destaque-se quanto a este regime especial, que ele é aplicável tão somente às indústrias 

em geral, dentre elas as que realizem as atividades de fabricação de bebidas, de fabricação de 

produtos alimentícios e de construção de edifícios e de obras de infraestrutura. Por discriminação 

do legislador, não se beneficiam do crédito presumido as empresas prestadoras de serviços, as 

empresas de intangíveis (de propriedade intelectual), as seguradoras, as empresas de locação e as 

empresas comerciais. Apesar da maior facilidade de estruturas evasivas por meio destas, não se 
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pode presumir a inexistência de empresas com tais atividades e que de fato são operacionais e 

dignas do mesmo benefício302. 

Um ponto que era incerto, acarretando muitas vezes a dupla tributação da renda, 

referia-se à possibilidade da dedução do lucro da pessoa jurídica controlada, direta ou indireta, 

domiciliada no exterior, dos lucros já tributados no Brasil, oriundos de controladas e coligadas aqui 

residentes. Por falta de delimitação neste sentido, a consolidação vertical prevista pela IN RFB nº 

213/02 fazia com que todos os lucros das controladas e coligadas indiretas estivessem consolidados 

nas controladas e coligadas diretas e sujeitos à tributação no País. Atualmente, em seu art. 85, a 

LTBU prevê expressamente referida dedução. 

Um outro acerto da norma refere-se à possibilidade de dedução, dos lucros da 

controladora brasileira, dos valores referentes às adições decorrentes da aplicação das regras de TP 

(arts. 18 a 22 da Lei no 9.430/96) e das regras de subcapitalização (arts. 24 a 26 da Lei no 

12.249/10). A dedução limita-se, entretanto, às adições realizadas na pessoa jurídica controladora 

e a ela equiparada, em que os lucros auferidos no exterior por meio de controladas (direta ou 

indireta, ou coligada, se tributada pelo regime de caixa) tenham sido adicionados e tributados no 

Brasil.  

Considerando esta limitação, não é permitida a dedução das adições (de TP e de 

subcapitalização) realizadas em outras pessoas jurídicas vinculadas e  que decorrem das operações 

com as controladas (de empresas controladoras vinculadas), cujos lucros são adicionados e 

tributados no País. Ao invés de se evitar a dupla tributação da renda, ela é mantida, ainda que 

parcialmente, pois quaisquer diferenças de TP ou de subcapitalização, que levam a uma menor 

tributação no País, são neutralizadas no momento da tributação dos lucros da respectiva controlada 

(na qual a diferença de lucratividade está alocada) no País. Ao impossibilitar a eliminação das 

adições (TP e subcapitalização) nas demais empresas vinculadas, a LTBU permite a tributação, do 

mesmo lucro, duas vezes: a uma, quando adicionado o ajuste de TP ou subcapitalização no País; a 

duas, quando adicionado o lucro da controlada que engloba o montante deste ajuste. 

                                                 
302 Esta e outras possíveis inconstitucionalidades da LTBU, após as modificações introduzidas pela Lei 12.973, por 
não ser objeto da presente análise não são aprofundadas neste trabalho,  mas recomenda-se a leitura da oitava edição 
do livro do Professor Alberto Xavier, em que se perquirem e se discutem amplamente todos os possíveis argumentos 
contra a aplicabilidade de referida norma. XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 7 ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 496-512. 
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No que tange especificamente às coligadas qualificadas, tributadas quando da 

disponibilização dos lucros, possibilita-se a dedução imposto retido no exterior incidente sobre os 

dividendos pagos ou creditados, ainda que posteriormente ao momento de reconhecimento  no 

Brasil (art. 88 da LTBU). 

Em se tratando da compensação de imposto retido na fonte, uma nova e acertada 

possibilidade de dedução refere-se à possibilidade de o se considerar como imposto pago (retido 

no Brasil ou no exterior), aquele decorrente de rendimentos recebidos pela própria filial, sucursal 

ou controlada domiciliada no exterior, na proporção da participação da matriz e da pessoa jurídica 

controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada — desde que a receita total auferida por 

estas, com a inclusão do imposto retido, seja adicionada e tributada no Brasil. 

Por fim, destaque-se a última alteração introduzida pela Lei 12.973/14, configurando-

se em mais um regime de exceção previsto pela norma: a possibilidade de diferimento do 

pagamento dos tributos sobre a renda no Brasil incidentes sobre os lucros das controladas no 

exterior. A regra prevista no art. 90 da Lei, possibilita o pagamento do IR e da CSLL na proporção 

dos lucros distribuídos nos anos subsequentes ao encerramento do período de apuração a que eles 

corresponderem. 

Para tanto, deve-se observar como limite máximo para o diferimento: o oitavo ano 

subsequente ao período de apuração para a distribuição do saldo remanescente dos lucros ainda 

não oferecidos a tributação, assim como a distribuição mínima de 12,50% no primeiro ano 

subsequente. Como forma de correção do montante diferido, a partir do segundo ano subsequente, 

devem-se acrescer juros calculados com base na taxa London Interbank Offered Rate (Libor), para 

depósitos em dólares pelo prazo de doze meses. Adiciona-se a este indexador, a variação cambial 

dos dólares, definida pelo Banco Central do Brasil (BACEN), pro rata tempore, acumulada 

anualmente, calculada na forma definida em ato do Poder Executivo. Os juros são, também, 

considerados como dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 

Destaque-se que a correção vinculada à taxa LIBOR de 12 meses é muito vantajosa. 

Apesar de volátil, a taxa é relativamente baixa, especialmente se comparada com outras taxas de 

juros normalmente adotadas pelo mercado brasileiro e, inclusive, pelo fisco, como a taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) e a taxa de juros indexada 

ao  Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA),  acumuladas em 12 meses. 
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Tratando-se de regime de exceção, assim como nos demais casos, para a sua utilização 

a controlada, direta ou indireta, no exterior não poderá: a) estar sujeita a regime de subtributação; 

b) estar localizada em país ou dependência com tributação favorecida, ou ser  beneficiária de 

regime fiscal privilegiado; c) ser controlada, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida 

ao tratamento tributário previsto no inciso b; d) ter renda ativa própria igual ou superior a oitenta 

por cento da sua renda total. Caso se adote o regime, mas não se cumpram os requisitos 

mencionados, haverá a penalização do contribuinte, aplicando-se multa isolada de 75% sobre o 

valor do tributo declarado. 

Observe-se, ademais, que isentos de todas as previsões elencadas na LTBU, estão os 

lucros auferidos no exterior, por controlada, direta ou indireta, ou coligada (direta ou indireta), que 

exerça atividades de afretamento por tempo ou casco nu, arrendamento mercantil operacional, 

aluguel, empréstimo de bens ou prestação de serviços diretamente relacionados à prospecção e 

exploração de petróleo e gás, em território brasileiro (art. 77, § 3º, da Lei 12.973). Esta isenção é, 

entretanto, condicional (art. 77, § 4º, da Lei 12.973) e a prazo certo (até 2019), como destaca 

Alberto Xavier303. 

Além de todas as alterações mencionadas, ressalte-se que a LTBU aumentou os custos 

de observância tributária impostos aos contribuintes, especialmente considerando as obrigações 

acessórias elencadas na norma e na IN RFB nº 1.520/14304 referentes às subcontas contábeis e todas 

os demonstrativos que deverão ser preenchidos e disponibilizados pelos contribuintes. 

No que se refere às subcontas, é expressamente previsto pelo art. 76 da Lei, que deverá 

ser nelas registrado o resultado contábil na variação do valor do investimento — conforme base 

tributária já destacada —, de forma individualizada, por controlada, direta ou indireta. Ou seja, 

todas as participações societárias detidas em cada controlada indireta, até o último nível, deverão 

ser abertas na contabilidade. Tomando-se como premissa uma multinacional com inúmeras 

controladas no exterior, o trabalho para a abertura, mensuração e registro em cada subconta 

complicará e muito o cotidiano dos profissionais responsáveis, aumentará os custos inerentes à sua 

manutenção e, por conseguinte os custos de observância tributária. 

                                                 
303 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 7 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 
p.471. 
304 Dispõe sobre a tributação de lucros auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País, e dá outras 
providências. 
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Segundo Paulo Ayres Barreto e Caio Augusto Takano305, há a elevação no grau de 

complexidade do sistema tributário, pois realizar a abertura das subcontas na forma prescrita em 

Lei, além de ser custoso, pode exigir um esforço tremendo por parte do contribuinte. Aumentam-

se, também, os custos administrativos, considerando que, de mesmo modo, não será tarefa fácil a 

análise do cumprimento e exatidão das informações. 

Quanto aos demonstrativos, deverão ser apresentados ao fisco, de acordo com o modelo 

específico previsto e nos prazos previstos na legislação: a) demonstrativo de resultados no exterior; 

b) demonstrativo de consolidação; c) demonstrativo de prejuízos acumulados no exterior; d) 

demonstrativo de rendas ativas e passivas; e) demonstrativo de imposto pago no exterior; f) 

demonstrativo de estrutura societária no exterior; e g) demonstrativo de resultados no exterior 

auferidos por intermédio de coligada em regime de caixa.  

No total, sete novas obrigações acessórias deverão ser cumpridas, exigindo: 

treinamento dos profissionais responsáveis por elas, tempo para seu cumprimento, adoção de 

possíveis ferramentas para facilitar o preenchimento e o controle das informações, dentre outros 

custos, que, também, impactam o contribuinte e o fisco. 

 

III.2.4. Incorporação das Recomendações da OCDE e Impactos para as multinacionais 
brasileiras 

 

III.2.4.1. O fundamental: transformar a LTBU numa norma antielisiva 
 

III.2.4.1.1. A LTBU não se configura como uma norma CFC 
 

A característica mais marcante da legislação pátria — como se pode denotar do breve 

histórico das normas que tratam da tributação de lucros auferidos em controladas, no exterior,  

LTBU — é o seu distanciamento do modelo de normas CFC adotado pelos demais países. A contar 

da introdução do princípio da universalidade da tributação no País, nenhum dos mencionados 

diplomas normativos estabeleceu condições ou previu limites para que os lucros auferidos pelas 

controladas no exterior pudessem ser tributados no País, independentemente de sua 

disponibilização. 

                                                 
305 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Tributação do resultado de coligadas e controladas no exterior, 
em face da lei nº 12.973/14. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, 
v.18. São Paulo: Dialética, 2014, p.375. 
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Sabe-se e é amplamente destacado pela doutrina nacional306 que as normas CFC 

aplicadas pelos demais países possuem caráter antielisivo, tendo sido instituídas para coibir 

planejamentos fiscais abusivos. Elas somente são aplicáveis quando as controladas  no exterior se 

enquadram em determinadas condições, como estarem localizadas em países com baixa ou 

nenhuma tributação e, ou, possuírem predominantemente renda passiva. A sua regra geral de 

tributação de controladas no exterior, entretanto, parte do princípio da competência do país de 

domicílio das subsidiárias para a tributação dos lucros auferidos pelas controladas, assim os lucros 

somente são imputados à controladora no momento de sua efetiva disponibilização. 

Conforme ressalta Alberto Xavier307, no direito comparado somente se configuram 

como regras CFC as legislações que tributam os lucros automaticamente (independentemente de 

distribuição) em caráter de exceção, mediante circunstâncias que permitam a presunção de abuso, 

tais como: (i) a localização da controlada ou coligada em país de baixa tributação (por exemplo, 

paraísos fiscais); e (ii) o auferimento pela controlada ou coligada de rendas de natureza passiva, 

geograficamente mais móveis, como os juros e royalties. São, porém, isentas desse regime 

quaisquer entidades sujeitas a uma tributação comparável (similar e não igual) à do país de sua 

controladora, pois nessa situação não se pode presumir o abuso. 

Pelo que leciona João Francisco Bianco308, o regime de transparência fiscal 

internacional — também conhecido como o regime de tributação das CFCs — pode ser entendido 

como aquele em que certos rendimentos auferidos por sociedade controlada não domiciliada no 

país, são atribuídos aos sócios residentes, mediante o cumprimento de determinadas condições, 

com o objetivo de evitar que a simples interposição de sociedades no exterior possa afastar a plena 

aplicabilidade do princípio da universalidade. Por se tratar de medida antiabuso é usualmente 

                                                 
306 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
pp.343-349. XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 7 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2010. pp.283-289; BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp.15-
39; UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, Paolo de´ Capitani; OLIVA, Caterina Corrado; 
GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 
2012, pp.390-392; SCHOUERI, Luís Eduardo. Imposto de renda e os lucros auferidos no exterior. In: ROCHA, Valdir 
de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, v.7. São Paulo: Dialética, 2003, p.303; PICONEZ, 
Matheus Bertholo. Lucros no exterior, equivalência e tributação da “parcela do ajuste do valor do investimento” à luz 
dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). 
Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: Dialética, 2015, p.394; TAKANO, 
Caio Augusto. Tributação do resultado de coligadas e controladas no exterior, em face da lei nº 12.973/14. In: ROCHA, 
Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, v.18. São Paulo: Dialética, 2014, p.352. 
307 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
p.493. 
308 BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp.21-22. 
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aplicado no direito estrangeiro quando cumpridas certas condições, resumindo-se na existência de 

controle sobre sociedade não residente que apure rendas passivas e esteja localizada em país com 

tributação favorecida. 

A LTBU adotada pelo Brasil, configura-se, porém, como uma norma de abrangência 

genérica, de incidência irrestrita, não limitada por quaisquer critérios, seja pela qualificação da 

renda, seja pela localização da controlada. A norma brasileira não tem o intuito de coibir 

planejamentos fiscais abusivos e estruturas de baixa tributação, mas, sim, o escopo de tributar em 

caráter imediato (a cada ano) a totalidade da renda auferida mundialmente pela pessoa jurídica 

residente no País, pela adição de todos os lucros auferidos no exterior por meio de sociedades 

controladas estrangeiras. 

Por isso que para Marco Aurélio Greco e Sérgio André Rocha309, os instrumentos de 

transparência fiscal internacional — correspondentes ao modelo CFC do direito norte-americano 

que têm por finalidade evitar a utilização de países com tributação favorecida como instrumentos 

para evitar a tributação — não se aplicam à norma brasileira, utilizada como regra geral de 

tributação, pois eles representam regimes excepcionais de controle da evasão fiscal ou de 

planejamentos fiscais abusivos, diferentemente da norma nacional. 

Para Luís Eduardo Schoueri310, igualmente, a aplicação generalizada da legislação CFC 

brasileira dificulta o seu enquadramento como norma antiabuso. Destaca o autor que para tanto 

seria necessário um critério de seleção e de comparação, o que não é realizado. Ao considerar todas 

as situações numa vala comum, a LTBU traduz-se apenas como uma norma antidiferimento de 

aplicação irrestrita. 

No mesmo sentido, já no contexto da nova Lei 12.973/14, afirmam Paulo Ayres Barreto 

e Caio Augusto Takano311 estarem convencidos de que a norma brasileira não pode ser considerada 

                                                 
309 UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, Paolo de´ Capitani; OLIVA, Caterina Corrado; 
GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 
2012, p.390. Apesar do autor, neste livro, referir-se à norma vigente antes da entrada em vigor da Lei 12.973/14, a 
mesma consideração continua aplicável quanto às controladas, por não ter a nova norma incluído, também, qualquer 
condição para a sua tributação no Brasil. 
310 SCHOUERI, Luís Eduardo. Lucros no exterior e acordos de bitributação: reflexão sobre a solução de consulta 
interna nº 18/2013. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 219, p.77, 2013. Apesar do autor, neste 
artigo, referir-se à norma vigente antes da entrada em vigor da Lei 12.973/14, a mesma consideração continua aplicável 
quanto às controladas, por não ter a nova norma incluído, também, qualquer condição para a sua tributação no Brasil. 
311 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Tributação do resultado de coligadas e controladas no exterior, 
em face da lei nº 12.973/14. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, 
v.18. São Paulo: Dialética, 2014, p.360. 
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apropriadamente como uma norma CFC, pois que esta possui como característica intrínseca a 

excepcionalidade de sua aplicação para evitar casos de abuso. 

É o que se denota por meio da mais breve leitura da LTBU vigente, cujas disposições 

demonstram que os lucros auferidos pelas controladas no exterior são tributados a cada ano, 

independentemente da observância de qualquer condição, como a proporção de renda passiva por 

elas auferida, o seu país de residência ou a tributação sobre a renda por elas suportada.  

Apesar desses critérios estarem presentes na norma, eles não representam condições ou 

limites para a tributação dos lucros auferidos no exterior pelas controladas não domiciliadas. Em 

uma lógica própria da LTBU brasileira, eles somente se aplicam para determinar os contribuintes 

não beneficiários dos regimes de exceção previstos na norma. Caso a controlada não se enquadre 

entre os requisitos elencados, a controladora não poderá optar pela consolidação de seus resultados 

com outras no exterior, não conseguirá se beneficiar do crédito presumido — ainda que a 

controlada desenvolva atividades compatíveis com o benefício —, e não poderá diferir o 

pagamento dos tributos no País.  

Por isso que de acordo com Matheus Bertholo Piconez312, pela primeira vez a legislação 

brasileira utilizou os critérios adotados em outros países, porém o fez apenas para fins de 

consolidação de lucros e de diferimento de coligadas, mantendo a tributação sobre todo e qualquer 

acréscimo patrimonial.  

Para Sérgio André Rocha313, no mesmo sentido, os critérios utilizados pela Lei 12.973 

não mudaram a regra geral que continua sendo a da tributação anual de todos os lucros auferidos 

pelas controladas no exterior. Os critérios antiabuso previstos na norma servem tão somente para 

a aplicação de regras particulares com tratamentos tributários mais vantajosos, não tendo sido 

alterada a sistemática brasileira. 

Deve-se registrar uma ressalva quanto ao regime atualmente aplicável às coligadas 

qualificadas. Para estas — considerando que a regra é de tributação somente no momento da 

disponibilização dos lucros —, os critérios de tributação favorecida, regime fiscal privilegiado e 

subtributação são utilizados em caráter de exceção para a tributação automática dos lucros não 

                                                 
312 PICONEZ, Matheus Bertholo. Lucros no exterior, equivalência e tributação da “parcela do ajuste do valor do 
investimento” à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: Dialética, 2015, 
p.411. 
313 ROCHA, Sérgio André. Tributação de lucros auferidos no exterior (Lei 12.973/14). São Paulo: Dialética, 2014, 
p.93. 



139 
 

 

distribuídos. Nesse sentido, e exclusivamente quanto a elas, a norma se aproxima mais do que se 

intitula uma norma antidiferimento e antielisiva. 

Assim como nas regras CFC das demais jurisdições, no que tange às coligadas a LTBU 

prevê: a) critério de excepcionalidade, pois a tributação, como regra, ocorre somente no momento 

da disponibilização (crédito ou pagamento dos lucros); e, b) aplicação do método jurisdicional, ou 

seja, a tributação automática da renda no País ocorre quando a tributação na jurisdição de residência 

da coligada é baixa ou nenhuma, de acordo com os critérios da legislação nacional. 

Não obstante, devem ser feitas algumas ponderações comparativamente às regras CFC 

adotadas pelas demais jurisdições314: a) normalmente, as normas CFC aplicam-se somente à 

controladas, ou seja, empresas não residentes e sobre a qual o investidor residente (individualmente 

ou em conjunto com outras partes relacionadas) tenha 50% ou mais de participação, e não às 

coligadas; b) adota-se, além do método jurisdicional, o método transacional para determinar o 

enquadramento nas regras CFC, ou seja, utiliza-se, também, do critério da transação realizada pela 

empresa no exterior, ou natureza do rendimento percebido (por exemplo, renda passiva). 

Aparte da ressalva quanto às coligadas, a conclusão é que através da incorporação de 

um conceito ampliado do princípio da universalidade, as regras brasileiras continuamente 

imputaram, e seguem imputando, todos os lucros auferidos pelas controladas não residentes — 

ainda que sob a roupagem de equivalência patrimonial, dividendo ficto ou, atualmente, ajuste do 

valor do investimento equivalente aos lucros na empresa brasileira — à controladora residente e 

sujeita à tributação no Brasil, independentemente de qualquer condição e, portanto, finalidade 

antiabuso. A LTBU permanece uma legislação de incidência geral. 

É o que, inclusive, afirma Alberto Xavier315, para quem o sistema de tributação 

automático adotado pela LTBU vai mais longe do que o princípio da universalidade, na pureza de 

seus contornos, ao mandar adicionar e tributar no país todos os lucros auferidos pelas controladas, 

ainda que retidos e não distribuídos. Para o autor, o imposto brasileiro ao atingir renda que não é 

da controladora brasileira, mas renda de titularidade jurídica de controladas estrangeiras 

                                                 
314 Nesse sentido e para maior detalhamento do aplicado pelas demais jurisdições, bem como premissas comuns, ver: 
BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp.25-39. 
315 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
p.452. No mesmo sentido quanto a não constituir uma norma antielisiva, todavia em sentido oposto no que tange à 
extrapolação do princípio da universalidade ver: UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, 
Paolo de´ Capitani; OLIVA, Caterina Corrado; GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Manual de Direito 
Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012, p.395. 
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independentes, configura-se como um sistema de universalidade ampliada, de tributação 

extraterritorial. 

Nos tópicos que seguem, considerando a ressalva realizada acima quanto às coligadas, 

não se analisará a alteração da LTBU no que se refere a elas. As observações realizadas a partir do 

próximo tópico e todas as modificações propostas referem-se tão somente às controladas que 

permanecem sujeitas à tributação anual no Brasil. Entenda-se como alteração da LTBU todas as 

modificações que deverão ser realizadas para que ela se adeque às condições das normas CFC. 

 

III.2.4.1.2. Justificativas para a adoção de efetivas regras CFC ao invés da LTBU vigente e 
impactos para as multinacionais brasileiras 

 

Resumindo os tópicos anteriores em breves conclusões, tem-se que: a) as 

recomendações da ação 3 fundamentam-se em critérios antielisivos, com a finalidade de combater 

estruturas de BEPS, mediante a tributação dos lucros das CFC em situações específicas e a 

depender da política tributária adotada por cada país; b) a LTBU, continua a prever a tributação 

anual dos lucros das controladas no exterior, independentemente de sua disponibilização e de 

qualquer condição, ainda que estabelecidas em países com tratados contra a dupla tributação 

celebrados pelo Brasil; c) de acordo com os moldes em que foram esculpidas as normas CFC, não 

se pode afirmar que a norma brasileira, de incidência genérica, se enquadra em seu conceito.  

Partindo-se dessas considerações, avaliam-se neste tópico as justificativas ou 

argumentos para que o Brasil altere a LTBU vigente e adote, de acordo com as recomendações da 

OCDE, verdadeiras regras CFC — antielisivas, revestidas de caráter de exceção e condicionais. A 

análise fundamenta-se em três premissas essenciais, interconectadas e que necessariamente devem 

ser ponderadas: a) soberania colaborativa; b) competitividade ou concorrência internacional; c) 

política tributária. Elas estão subdivididas abaixo, para facilitar a avaliação, apesar do texto ser 

corrente.  

 

Soberania colaborativa 
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Conforme já exposto na introdução do presente trabalho316, é indubitável que cada país 

possui independência para estabelecer um sistema tributário próprio, nele explícita a sua relação 

particular com seus residentes — desenvolvida mediante a sua necessidade arrecadatória em 

contrapartida aos gastos na prestação dos serviços públicos.  Não há um sistema tributário único 

que alcance a todos os contribuintes ou que seja mandatório a todas as nações. Cada nação é 

soberana e, portanto, não sofre ingerência de outras em seu poder de tributar (ou seja, possui, 

soberania fiscal). 

Não obstante, cada nação tem, também, a liberdade de limitar parte de sua soberania, 

aderindo a acordos internacionais ou demais padrões internacionalmente aceitos, de modo a 

alcançar alguns objetivos específicos no contexto de um mundo globalizado. Não há a imposição 

de regras a serem adotadas pelas nações, mas a opção destas — mediante o inquestionável e 

constante aumento da integração internacional —, de adaptarem o seu sistema tributário 

individualizado, pela cooperação e coordenação na tributação das operações internacionais. 

De acordo com Heleno Torres317, as limitações impostas pelas convenções 

internacionais são respeitadas e cumpridas porque são disposições postas em termos de concurso 

de vontades, ou seja, são autolimitações consensuais. 

Para Edison Carlos Fernandes318, a soberania fiscal está em processo de mutação em 

virtude da integração da economia internacional. Em referência à J. Borges Pinheiros319, 

complementa que a corrosão da soberania fiscal deve-se, entretanto, menos à globalização da 

economia e mais à renúncia espontânea do poder de tributar ou à opção de adaptar-se ao modelo 

financeiro global. 

A soberania fiscal absoluta cede espaço, por conseguinte, a uma soberania fiscal 

colaborativa, flexibilizada pela colaboração dos Estados na implementação de normas tributárias 

condizentes com o cenário econômico mundial — de amplas relações internacionais e operações 

                                                 
316 Conceito já introduzida neste trabalho, nas páginas 26 a 29. 
317 TÔRRES, Heleno. Pluritributação Internacional sobre as rendas das empresas, 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.70. 
318 FERNANDES, Edison Carlos. Adaptação da política fiscal em tempo de economia internacional integrada. In: 
VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Política Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p.134. 
319 PINHEIROS, J. Borges. Direito Tributário e globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.40-50 apud 
FERNANDES, Edison Carlos. Adaptação da política fiscal em tempo de economia internacional integrada. In: 
VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Política Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p.134. 
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globais —, em que os negócios com efeitos fiscais em mais de um Estado devem ser tributariamente 

tratados de modo coerente320.  

Note-se que apesar de se tratar de uma opção, a soberania colaborativa configura-se 

mais como um objetivo a ser alcançado, pois representa uma autolimitação ao poder de tributar, 

benéfica aos países. A manutenção de um sistema tributário cego ao ambiente econômico moderno 

e às trocas internacionais é lesivo às nações e, por isso, incompatível com o mundo globalizado; 

permite a propagação e a perpetuação de divergências tributárias que levam não só à dupla 

tributação, como à dupla não tributação da renda; afeta a competitividade internacional dos países 

e de suas multinacionais (conforme adiante se demonstrará). 

Por isso, conforme ressalta Roberto França de Vasconcellos321, há um consenso de que 

a globalização restringiu a soberania tributária dos países, ou seja, o seu poder de tributar sem 

qualquer influência externa. O autor destaca o posicionamento de Charles McLure322, para quem a 

soberania, ainda que não exclusivamente, pode ser restringida pelas pressões do mercado, uma vez 

que os países acabam economicamente forçados a adotar medidas tributárias que, do contrário, não 

adotariam, limitando a sua política tributária. Para se manterem economicamente atrativos aos 

investimentos estrangeiros, ou seja, competitivos, eles são induzidos a estabelecer uma tributação 

semelhante aos demais países (seus concorrentes). 

É neste contexto que se justifica a adoção das regras CFC pelo Brasil. A despeito de o 

País ter instituído uma LTBU em moldes únicos (no contexto de sua soberania fiscal) e ela, em 

termos de restrição à evasão fiscal, ser limitativa a ponto de evitar qualquer diferimento da 

tributação dos lucros das controladas no exterior — independentemente de onde localizada, sua 

tributação e o tipo de renda por ela auferida, podendo-se argumentar pela sua manutenção sob o 

pretexto do combate a BEPS —, sua incidência genérica é prejudicial ao País e às pessoas jurídicas 

nele residentes.  

 

Competitividade ou concorrência internacional 

                                                 
320 Conceito já estabelecido na página 18 deste trabalho. 
321 VASCONCELLOS, Roberto França de. Aspectos econômicos dos tratados internacionais em matéria tributária. In: 
VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Política Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 171-172. 
322 MCLURE Jr., Charles. Globalization, Tax Rules and National Sovereignty. Buletin of International Bureau of 
Fiscal Documentation, ago. 2001, p. 328 apud VASCONCELLOS, Roberto França de. Aspectos econômicos dos 
tratados internacionais em matéria tributária. In: VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Política Fiscal. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.172. 
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Conforme destaca a OCDE em seu relatório de introdução ao Projeto BEPS323 — e, na 

mesma linha dos autores mencionados — , a política fiscal é essencial à soberania e cada país é 

livre para criar e planejar o seu sistema tributário do modo que considerar mais apropriado. Não 

obstante, para que os países possam crescer são necessários investimentos (muitos deles externos), 

que além de outros fatores consideram o nível de tributação desses países. Deste modo, as 

jurisdições são pressionadas a oferecer um ambiente tributário competitivo324.  

Ao manter um sistema tributário fechado ao contexto internacional, com a aplicação 

de normas mais restritivas que a dos demais países e que culminam em uma carga tributária 

superior, o Brasil limita tanto a sua competitividade internacional quanto a de suas multinacionais. 

A alta tributação reduz os investimentos e, por conseguinte, inibe o crescimento do País, bem como 

o de suas multinacionais.  

De acordo com o Relatório Global de Competitividade 2015-2016325, divulgado pelo 

Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum – WEF), o Brasil caiu, somente entre 2014 

e 2015, 18 posições, passando a ocupar a 75ª posição em termos de competitividade mundial, numa 

comparação com 140 países. Estão à frente do Brasil, por exemplo, países com intensos problemas 

políticos e em estágios de desenvolvimento bem inferior, como o Azerbaijão, o Cazaquistão, 

Ruanda e Botswana.  

Dentre outros fatores analisados pelo estudo, a carga tributária suportada pelas 

empresas foi apontada como o maior problema para a realização de negócios no País. O impacto 

da tributação sobre a competitividade do País é tão grande que, de acordo com o relatório, inclusive 

problemas como a legislação trabalhista, corrupção e infraestrutura possuem impactos menos 

significantes.326 

                                                 
323 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.28. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
324 Na redação original: “Growth depends on investments, which includes foreign investments. As investments take into 
account, together with several other factors, taxation, governments are often under pressure to offer a competitive tax 
environment.” OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.28. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
325 World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2015–2016, World Economic Forum, Genebra. 
Disponível em: < http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf>. 
Acesso em: 8 jun. 2016. 
326 World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2015–2016, World Economic Forum, Genebra, p.122. 
Disponível em: < http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf>. 
Acesso em: 8 jun. 2016. 
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Segundo dispõe o relatório, é solidificado o entendimento de que a tributação afeta a 

produtividade, ao aumentar efetivamente o custo do capital investido e, por consequência, reduzir 

os investimentos327. Ao reduzir a lucratividade das pessoas jurídicas, a tributação sobre a renda 

afeta negativamente a sua competitividade328.  

É importante retomar — para a total compreensão do raciocínio — as lições de Joseph 

E. Stiglitz329, para quem a tributação distorce a economia por direcionar os investimentos e os 

comportamentos das pessoas físicas e jurídicas de acordo com a sua maior ou menor incidência, e 

não pelas condições de mercado. Neste sentido, quanto maior a tributação de determinada atividade 

(ou produto), menor o incentivo para o investimento nela (ou, o consumo do produto) e seu 

desenvolvimento (produção), assim como maiores as medidas dos contribuintes para evitar a sua 

imposição e pagamento — somente não haveriam distorções se não houvesse nada que os 

contribuintes (indivíduos ou firmas) pudessem fazer para evitar os tributos. 

No que tange especificamente ao imposto sobre a renda, o tributo acarreta inúmeras 

distorções, principalmente quanto à alocação e ao nível de investimentos. A natureza das distorções 

depende das previsões específicas das legislações internas de cada país330. Como bem observa 

Stiglitz, tratando-se de multinacionais, a tributação impacta onde a produção ocorre e onde e como 

os recursos são levantados. Referindo-se ao regime tributário americano (mas igualmente aplicável 

aos demais países),  o autor enfatiza a importância dele interagir com os regimes tributários dos 

demais países, sob risco de determinar uma alta tributação e induzir as multinacionais a mudar o 

seu local de produção331. 

                                                 
327 “It is well established that taxation in general affects productivity by reducing investment, because it effectively 
increases the cost of investment capital.”. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2015–2016, 
World Economic Forum, Genebra, p.50. Disponível em: < http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2016. 
328 "This finding stretches back to Jorgenson and Hall 1967. More recently, Vartia 2008 finds that corporate tax rates 
negatively affect TFP by reducing company profitability. Similarly, Arnold and Schwellnus 2008 find a negative effect 
of corporate taxation on both firm-level TFP and investment, especially in sectors with higher average profitability 
and in firms that lag more behind the technological frontier. An analysis of the link between taxation and private 
investment (the crowding-out effect) should also take into account the efficiency of public spending and preferences in 
public supply of good and services. However, such a discussion is beyond the scope of this work.” .” World Economic 
Forum. The Global Competitiveness Report 2015–2016, World Economic Forum, Genebra, p. 50. Disponível em: < 
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf>. Acesso em: 8 jun. 
2016. 
329 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3 ed. New York:W. W. Norton & Company, 1999, pp. 
458-463. 
330 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3 ed. New York:W. W. Norton & Company, 1999,  p. 646. 
331 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3 ed. New York:W. W. Norton & Company, 1999, p. 673. 
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Pois bem, a LTBU ao estabelecer a tributação anual, dos lucros das controladas 

estrangeira — de modo irrestrito (independentemente de qualquer critério antielisivo) e 

diferentemente dos demais países —, prejudica a capacidade de competir no mercado internacional 

das multinacionais brasileiras, pois: a) reduz a sua lucratividade; b) aumenta o custo do capital 

nelas investido; c) reduz futuros investimentos; d) induz o repasse do custo tributário (quando 

possível) em seus produtos; e) leva à perda de mercado.   

A depender da modalidade de formação de preços dos produtos ou serviços explorados 

como atividade econômica pelas multinacionais, elas poderão sofrer mais ou menos com as 

consequências elencadas. Uma empresa que vende commodities, por exemplo — com preços 

atrelados à negociação em bolsa de valores, ou divulgados por instituições de pesquisa —, tem 

pouquíssima ou nenhuma margem para repassar a tributação a maior em seu produto. Já, uma outra 

empresa que trabalhe com margem de lucro sobre custos — sem preço de lista pré-determinado — 

como, por exemplo, do setor alimentício, poderá repassar o encargo tributário aos seus 

consumidores. Todavia, nos dois casos, a multinacional perderá competitividade, seja diretamente 

— pela impossibilidade de repasse do encargo tributário aos consumidores e redução da 

lucratividade —, seja indiretamente — pelo repasse da tributação aos consumidores, mas redução 

do volume de vendas 332 e, consequentemente, perda da lucratividade. 

Note-se que a tributação, de acordo com o modelo brasileiro, leva à perda de 

competitividade por aumentar a carga tributária das controladas estrangeiras de residentes no País, 

em comparação à carga tributária das controladas estrangeiras de não residentes. Se todos os países 

adotassem o mesmo tipo de legislação ou a mesma alíquota tributária, não haveria que se falar em 

perda de competitividade. Não haveria distorções — ou seja, a possibilidade de escapar à incidência 

do tributo — causadas pela tributação no mundo globalizado.  

Assim, a título exemplificativo, enquanto os lucros de uma controlada na Espanha, de 

uma multinacional finlandesa, são tributados apenas naquele país e de acordo com a sua legislação 

tributária — ou seja, conforme os benefícios e os critérios da legislação local da Espanha, 

mantendo-se a ETR da controlada —, os lucros de uma controlada na Espanha, de uma 

multinacional brasileira, são tributados não só na Espanha como, também, no Brasil e de acordo 

                                                 
332 Conforme já mencionado, a tributação distorce a economia justamente porque, dentre outras consequências, ela 
afeta o comportamento dos indivíduos. Neste sentido, se um produto custa mais caro que outro e o benefício ao 
consumidor é semelhante, ele comprará o outro. STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3 ed. New 
York:W. W. Norton & Company, 1999, pp.458-471. 
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com a legislação tributária brasileira — ou seja, tributa-se todo o lucro contábil da controlada pela 

alíquota nominal dos tributos sobre a renda no País, aumentando-se a sua ETR (34%, considerando 

não só o IRPJ e seu adicional, como a CSLL333).  

Não obstante a possibilidade de compensação dos tributos pagos na Espanha, a 

multinacional brasileira acaba com encargos tributários superiores e desproporcionais. Enquanto, 

a multinacional finlandesa terá a sua ETR total definida pela soma dos tributos sobre a renda pagos 

na Finlândia e na Espanha, divididos pela sua renda total tributável, a multinacional brasileira terá 

a sua ETR total definida pelos tributos sobre a renda pagos no Brasil, proporcional aos seus lucros, 

mais os lucros da controlada espanhola, sujeitos à tributação no País — compensados os tributos 

sobre a renda pagos na Espanha, mas paga a diferença para a tributação do Brasil —, divididos pela 

sua renda total tributável. Eliminam-se, portanto, quaisquer benefícios tributários conferidos pela 

Espanha de acordo com a sua legislação fiscal. 

Tratando-se de competitividade internacional, a LTBU afeta tanta a multinacional 

brasileira quanto o próprio País. Ao sujeitar a controlada a uma tributação desproporcional às suas 

concorrentes locais submete, também, a controladora residente a uma tributação superior às suas 

concorrentes globais. O resultado é a redução da lucratividade da controlada, da controladora e, 

portanto, o aumento do custo do capital investido pelo acionista, cujo retorno será reduzido pela 

tributação desproporcional e superior a outros países. Em uma sequência lógica — considerando o 

cenário econômico distorcido gerado pela tributação —, o investidor será induzido a investir em 

outros países, com ambiente tributário mais atrativo que o brasileiro, e que garantirão um maior 

retorno sobre o capital investido.  

Conforme denota a própria OCDE, para as empresas serem competitivas elas devem 

ter a possibilidade de  vender os melhores produtos, nos melhores preços, de modo a aumentar os 

seus lucros e consequentemente o seu valor acionário334. Uma das principais maneiras de se 

estabelecer o valor da companhia, para os seus acionistas, é por meio do cálculo da proporção de 

lucros por ação, ou resultados por ação (Earnings Per Share - EPS), em que um dos elementos 

                                                 
333 Apesar do IRPJ= possuir uma alíquota nominal de 25%, considerando a tributação pela alíquota de 15%, mais o 
adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$ 20.000,00/mês, a CSLL também incide sobre lucros, 
havendo previsão expressa sobre sua incidência em bases universais. De acordo com o art. 21 da MP 2.158: “Os lucros, 
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de 
tributação universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, 
e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.” 
334 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.28. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
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essenciais e com impacto direto é a tributação efetiva (a ETR): quanto maior a ETR, maior a 

tributação da renda sobre os lucros e, por conseguinte, menores os lucros líquidos da empresa a 

serem distribuídos aos acionistas, o que resulta em menor retorno dos seus investimentos335.  

A ETR impacta, também, e diretamente, outros indicadores financeiros, como: a) a taxa 

de retorno sobre investimento, ou rentabilidade do capital próprio (Return on Equity – ROE); e, b) 

o custo médio ponderado do capital (Weighted Average Cost of Capital – WACC). Ambos avaliam, 

também, o custo do investimento e direcionam a sua realização pelos detentores de capital 

(investidores), residentes ou não residentes336.  

De acordo com Roberto Codorniz Leite Pereira337, em dissertação de mestrado 

apresentada à Fundação Getulio Vargas — após realizar uma pesquisa empírica com grandes 

empresas brasileiras já internacionalizadas (por meio de investimentos estrangeiros diretos) —, as 

multinacionais brasileiras demonstram, nitidamente, que o regime brasileiro de tributação dos 

lucros auferidos por controladas no exterior representa um ônus concorrencial significativo no 

processo de conquista de mercados externos. 

O autor destaca338 que do ponto de vista econômico, o regime impacta negativamente 

as empresas de capital nacional, pois ele implica o pagamento dos tributos sobre a renda de acordo 

com a alíquota nominal do País, ao fim de cada ano, e com isso aumenta a tributação das 

controladas no exterior. Neste contexto, o ônus concorrencial só existe quando a multinacional 

residente investe em países que possuem carga tributária incidente sobre a renda das pessoas 

jurídicas inferior à brasileira, pois o ônus arcado pela subsidiária brasileira não é suportado pelas 

suas concorrentes nos mercados externos — especialmente porque no caso destas os benefícios 

concedidos nos países de investimento não são desconsiderados, diferentemente do que ocorre no 

                                                 
335 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.30. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
336 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.30. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
337 PEREIRA, Roberto Codorniz Leite. O regime brasileiro de tributação de lucros auferidos por controladas e 
coligadas no exterior:um estudo empírico sobre as suas causas e efeitos. Dissertação (Programa de Mestrado 
Acadêmico em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 
2012, pp. 141-143. Disponível em: < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10165/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestra
do_Vers%C3%A3o%20Protocolo%20Final.pdf?sequence=1>. Note-se que apesar de tratar de dissertação e pesquisa 
empírica (por meio de entrevistas) com base na redação anterior da legislação nacional de tributação dos lucros das 
coligadas e controladas no exterior, do art. 74 da MP 2.158, elas continuam aplicáveis, pois não foi alterado, na prática, 
o modelo de tributação adotado pelo Brasil (conforme já destacado). 
338 Este parágrafo resume a análise do autor, referente à pesquisa realizada com as multinacionais brasileiras, exposta 
em vários parágrafos da dissertação. 
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País. A tributação a maior suportada pela empresa brasileira poderá tanto ser refletida nos preços 

de suas mercadorias e serviços no exterior, quanto na  queda da lucratividade do negócio, reduzindo 

a sua capacidade de reinvestir lucros, tornando os negócios menos atrativos e mais arriscados aos 

acionistas. Assim, conclui, o principal efeito econômico negativo causado pelo regime tributário 

brasileiro, é o desestímulo ao investimento ou ao reinvestimento dos resultados da subsidiária para 

a sua expansão. 

Apesar das recomendações da ação 3 serem apenas sugestões para regras eficazes no 

combate a BEPS e não padrões mínimos a serem seguidos, um ponto de extrema relevância, 

questionado pelos países e ponderado nas próprias recomendações, é justamente o da 

competitividade internacional339. A OCDE destaca que ao estabelecer as regras CFC é necessário 

um equilíbrio entre tributar a renda estrangeira e os problemas de competitividade decorrentes tanto 

para o país, quanto para as multinacionais. 

Assim, regras CFC muito restritivas possuem dois principais efeitos, de acordo com o 

relatório da ação: a) diminuem a competitividade das jurisdições que as introduzem perante as 

demais jurisdições, pois as subsidiárias no exterior de empresas nelas residentes serão mais 

tributadas do que as empresas localmente controladas na jurisdição estrangeira; b) diminuem a 

competitividade das multinacionais residentes nas jurisdições que as introduzem, uma vez que a 

ETR das suas controladas no exterior será superior à ETR das controladas no exterior das 

multinacionais residentes em outros países340.   

Essas desvantagens, em termos de competitividade, podem levar a distorções, como: 

impactar acerca do local onde as multinacionais estabelecerão suas matrizes, aumentar o risco de 

inversões societárias, bem como afetar as estruturas de controle e de capital — que poderão ser 

alteradas de modo a evitar a tributação a maior341.  

                                                 
339 Conforme o relatório da ação 3: “This report sets out recommendations in the form of building blocks. These 
recommendations are not minimum standards, but they are designed to ensure that jurisdictions that choose to 
implement them will have rules that effectively prevent taxpayers from shifting income into foreign subsidiaries. The 
report sets out the following six building blocks for the design of effective CFC rules”. OECD. Designing Effective 
Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 
Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p.9. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
340 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, pp. 15-16. Disponível em: < 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
341 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, pp. 15-16. Disponível em: < 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
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No caso do Brasil, em que a LTBU não se configura como uma norma antielisiva, mas, 

de fato, como uma norma de incidência genérica e irrestrita, não só os efeitos mencionados 

(analisados acima) como, também, os riscos destacados, são ainda mais eminentes. Existe uma 

grande possibilidade das multinacionais brasileiras — por decorrência da tributação em 

conformidade com a LTBU vigente — buscarem a mudança de sua residência ou tentarem a 

implementação de estruturas com a alteração de poder acionário final para residentes no exterior, 

dentre outras alternativas. 

Como menciona Andrea Lemgruber342 — de modo que se enfatizam essas possíveis 

consequências —, o capital é o fator de produção mais de maior mobilidade na economia 

globalizada, sendo certo que os investidores não suportam, ou suportam pouco, o ônus tributário. 

Por consequência disto, os países têm implementado uma constante redução da tributação sobre o 

capital, com a finalidade de atrair o fluxo de capital estrangeiro.  

Pode-se concluir, considerando a possibilidade de tributação a menor em outras 

jurisdições, bem como os meios de alcançá-la (o que se tornou possível com a globalização e a 

integração da economia mundial), que a LTBU acaba, portanto, por induzir os investidores de 

capital, tanto os residentes — especialmente as pessoas físicas343 que acabam, de fato, sendo os 

últimos beneficiários e detentores de capital —, quanto os não residentes, a deixar de investir no 

País. Os prejuízos ao País são, neste raciocínio, tanto correntes, quanto futuros, seja pela redução 

dos investimentos nas multinacionais brasileiras, seja pela possível migração destas ao exterior.  

 

Política Tributária 

 

Todavia, a manutenção da tributação dos lucros das controladas no exterior nos moldes 

atuais, ou a adoção de normas CFC nos moldes internacionais, depende da política tributária 

adotada pelo país. Especialmente no caso da ação 3 é ressalvado — de modo expresso pela OCDE 

                                                 
342 LEMGRUBER, Andrea. A tributação do capital: o imposto de renda da pessoa jurídica e o imposto sobre operações 
financeiras. In: ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro. Economia do Setor Público no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 
2005. 
343 Destaque-se que para estas não há a previsão de tributação anual, no País, dos lucros gerados por controladas no 
exterior. Apesar de ter sido proposta esta restrição na Medida Provisória nº 627/13, ao ser aprovada pelas duas casas 
do Congresso Nacional e convertida na Lei 12.973/14, ela não foi mantida. 
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— que as recomendações são flexíveis para que sejam adotadas por qualquer país, a depender de 

seus objetivos fiscais344.   

Assim, cada jurisdição tem a liberdade (consequência lógica de sua soberania e 

conforme destacado acima) de desenhar as suas regras CFC do modo que entender mais apropriado 

para  alcançar os objetivos de seu sistema tributário. A definição de regras mais ou menos 

restritivas, ou, inclusive, a tributação de toda a renda auferida no exterior indistintamente — como 

é o caso da norma brasileira —, fica, por conseguinte, a critério do país que as estabelecer. 

A política fiscal não é só a base, como a condição para as demais premissas elencadas 

neste tópico e para a possível adoção das regras CFC. É por meio dela que um país adota a soberania 

colaborativa, busca a maior competitividade ou concorrência internacional (dos países e de suas 

multinacionais) e, portanto, introduz normas antielisivas de acordo com os critérios elencados.  

Ela é a diretriz, o objetivo, para a instituição das normas tributárias dos países e, 

portanto, de seu sistema tributário, estando subentendida nas medidas fiscais adotadas por eles e 

nas consequências correspondentes. Por isso, na adoção das normas CFC e no estabelecimento de 

seus limites, ela é tão essencial e destacada como fundamental pela OCDE345.  

Conforme destaca Edison Carlos Fernandes346, no conceito de política fiscal está 

implícita a situação financeira do Estado e, portanto, as escolhas para a sua condução sob a 

perspectiva econômica, destacando-se a sua autonomia na determinação das despesas e das receitas 

públicas. Nesse sentido, a flexibilização da soberania fiscal, por meio de acordos de comércio 

buscados pelos próprios Estados (por deliberada decisão deles) — que o autor denomina de 

influência ou corrosão formal que a economia internacional integrada exerce sobre a soberania —

, não só influencia a condução da política fiscal como, também, deve ser analisada sob essa 

perspectiva (ou seja, com essa finalidade). 

                                                 
344 “Because each country prioritises policy objectives differently, the recommendations provide flexibility to 
implement CFC rules that combat BEPS in a manner consistent with the policy objectives of the overall tax system 
and the international legal obligations of the country concerned.” OECD. Designing Effective Controlled Foreign 
Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015, p.10. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
345 “Tax policy is not only the expression of national sovereignty but it is at the core of this sovereignty, and each 
county is free to devise its tax system in the way it considers most appropriate. Tax policy and administration influence 
many of the drivers of increased productivity, ranging from investment in skills, capital equipment and technical know-
how to the amount of resources required to administer and comply with the tax regime.” OECD. Addressing Base 
Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p.28. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>. 
346 FERNANDES, Edison Carlos. Adaptação da política fiscal em tempo de economia internacional integrada. In: 
VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Política Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, pp.129-139. 
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No mesmo raciocínio, ao assinar tratados tributários internacionais e adotar padrões 

internacionais para reduzir os efeitos concorrenciais negativos da globalização — ou aumentar os 

benefícios dela decorrentes —, o país direciona o seu sistema tributário, por meio de uma 

autolimitação de sua soberania, de modo a estabelecer um norte a ser seguido, independentemente 

de ter sido traçado um plano expresso para tanto. Tomando-se como base os diversos tratados 

tributários ratificados pelo Brasil, demonstra-se um nítido objetivo fiscal de evitar a dupla 

tributação, estimular a internacionalização de suas empresas e, também, evitar a evasão fiscal.  

De acordo com João Francisco Bianco347, foi com o objetivo de evitar a ocorrência da 

dupla tributação — prejudicial ao desenvolvimento da economia mundial — que surgiram os 

primeiros tratados tributários internacionais. Apenas mais tarde eles passaram a ter como propósito, 

também, o combate à evasão fiscal. Analisando-se a estrutura padrão desses tratados — como, 

inclusive, é adotado pelo Brasil —, identifica-se que os principais artigos tratam de como evitar a 

dupla tributação e somente de modo secundário tratam da prevenção à evasão fiscal. Ao citar Philip 

Baker348, destaca que o próprio título das convenções revela esses objetivos — primário e 

secundário —, tendo, inclusive, a Suprema Corte dos Estados Unidos se manifestado a respeito e 

afirmado que o objetivo geral dos tratados foi o de facilitar as trocas comerciais, por meio da 

eliminação da  dupla tributação, bem como, de modo adicional, prevenir a evasão fiscal. 

Para Roberto de França Vasconcellos349, uma das principais funções dos tratados 

internacionais — além de combater a dupla tributação e a evasão fiscal — é facilitar o comércio e 

os investimentos internacionais, somente possíveis pelo afastamento da alta tributação. Para o 

autor, os tratados para evitar a dupla tributação não são uma consequência da intensificação das 

relações econômicas350 e comerciais entre os países, mas uma de suas causas, tendo sido 

estabelecidos com tais propósitos, somente alcançáveis por meio da repartição do poder de tributar 

dos países (ou seja, concessões mútuas). Destaca, além dos objetivos já mencionados, que os 

                                                 
347 BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp.137-138. 
348 BAKER, Philip. Double Taxation Conventions and International Tax Law. London: Sweet & Maxwell, 1994, pp. 
10 e seguintes apud BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007, p. 138. 
349 Idéia extraída como resumo do artigo. VASCONCELLOS, Roberto França de. Aspectos econômicos dos tratados 
internacionais em matéria tributária. In: VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Política Fiscal. São Paulo: 
Saraiva, 2009, pp. 145-188. 
350 No mesmo sentido afirmam Victor Uckmar e outros: “Após a Segunda Guerra Mundial, sempre para estimular as 
relações econômicas, foram intensificadas as convenções contra as duplas tributações com a participação também dos 
países em desenvolvimento...” UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, Paolo de´ Capitani; 
OLIVA, Caterina Corrado; GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Manual de Direito Tributário 
Internacional. São Paulo: Dialética, 2012, p.25. 
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tratados visam promover o desenvolvimento econômico dos países e reduzir as assimetrias dos 

sistemas tributários das jurisdições.  

É por isso, no que tange especificamente a controladas residentes em países com 

tratados celebrados com o Brasil, que a autolimitação parcial (da tributação dos lucros, de acordo 

com o artigo 7º dos tratados ratificados pelo Brasil) ou total (da tributação, inclusive, dos 

dividendos de acordo com o artigo 10 dos tratados) da soberania fiscal brasileira deve ser 

considerada como uma política fiscal adotada e mantida pelo País (a menos que os tratados sejam 

denunciados), devendo ser respeitada.  

Neste sentido, especificamente quanto aos países com tratados contra a dupla 

tributação ratificados pelo País — aqui, já se tratando da possibilidade da adoção de normas CFC 

mais restritivas pelo Brasil351 — a coexistência de uma regra de caráter geral (ou seja, com 

aplicação irrestrita como a brasileira) versus o que neles se estabelece, é incompatível: a uma, 

porque promove a tributação anual dos lucros das controladas residentes no exterior, 

independentemente de qualquer critério antielisivo352 (ou da existência de um estabelecimento 

permanente), quando o País renunciou a esta parcela do seu poder de tributar; a duas, porque 

possibilita, mesmo nos casos de renúncia total da soberania e independentemente de qualquer 

critério antielisivo, a tributação, no País, sobre os lucros das controladas (casos de tratados com 

isenção de dividendos - Áustria, Espanha, Argentina, Equador e Índia).  

                                                 
351 Até a presente análise, da poltíca fiscal expressa nos tratados para evitar a dupla tributação e da sua 
incompatibilidade com a LTBU, argumenta-se pela a adoção das regras CFC de modo indistinto para todas as 
controladas no exterior. De acordo com esta opção, para todas as controladas no exterior não seria mais aplicável a 
tributação, genérica e irrestrita, da LTBU, mas, sim, a tributação de acordo com as regras antielisivas das normas CFC. 
Deste modo, as controladas em paraísos fiscais (como já definido pelo STF), por decorrência das condições das normas 
CFC, estariam sujeitas à tributação no País, mas as controladas localizadas em países com tributação regular (com ou 
sem tratados) estariam — desde que não enquadráveis nos limites previstos — isentas de tributação no País. 
Realizando-se esta opção, as normas CFC seriam menos restritivas do que se aplicáveis somente a controladas 
residentes em países com tratados celebrados pelo País, mantendo-se a tributação de modo irrestrito para as demais. 
Entretanto, como se destaca, é uma opção do País, de modo a atingir os objetivos almejados no estabelecimento de sua 
política fiscal, adotar as regras CFC somente para controladas residentes em países com tratados celebrados pelo Brasil, 
ou para todas, estendendo-se a política já firmada nos países com tratados para as controladas neles residentes, também, 
para as demais controladas. 
352 De acordo com a OCDE, conforme o parágrafo 26 dos comentários ao artigo 1º do MTC, as normas CFC podem 
ser adotadas, desde que seja para manter a equidade e a neutralidade das regras tributárias nacionais em um ambiente 
internacional caracterizado por cargas tributárias muito desiguais. Porém, essas regras devem ser utilizadas somente 
para esse propósito. Como regra geral, elas não devem ser aplicadas quando a renda predominante tiver sido sujeita à 
tributação comparável à do país de residência do contribuinte. Tratando-se de normas com caráter antielisivo, portanto, 
e não normas com incidência genérica e irrestrita como a LTBU, elas serão consistentes com os tratados internacionais. 
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Conforme destaca Luís Eduardo Schoueri353, ao autolimitar a sua soberania, por meio 

da celebração de acordos internacionais (inclusive aqueles com objetivo de evitar a dupla 

tributação), os Estados estabelecem um limite — antes inexistente — quanto ao seu poder de 

legislar sobre as matérias neles (tratados internacionais) disciplinadas. Repartem-se, por 

conseguinte, as competências normativas, deixando os Estados de terem jurisdição sobre aquilo 

que se delimitou como competência dos tratados. Não há jurisdição na ausência de soberania, logo  

não podem ser aplicadas as normas internas. Assim, não se pode admitir a aplicação de lei que 

contrarie o estabelecido em acordo para evitar a dupla tributação, configurando-se uma violação à 

própria jurisdição do Estado. Ainda que se admitisse que os tratados são normas de direito interno, 

o mesmo argumento seria aplicável. 

A LTBU, tratando-se de controladas estabelecidas em países com tratados contratados 

e assinados pelo Brasil, está, portanto, em desacordo com uma política fiscal preestabelecida — 

por opção do País —, ainda vigente — seja porque os tratados não foram denunciados, seja porque 

não houve qualquer decisão final quanto ao tema no STF que pudesse indicar esta mudança —, e 

contratualmente vinculante (artigos 26 e 27 da Convenção de Viena). Ao ter renunciado ao seu 

poder de tributar, por meio de uma autolimitação consensual, portanto, a menos que venha a 

revogar expressamente esta, denunciando-se os tratados, deve respeitá-los. O País não possui mais 

soberania sobre aquilo que concedeu, por meio de um acordo mútuo a outro país, com objetivos 

claros e pactuados, os quais devem ser respeitados. 

Por estar contra a política fiscal adotada nos tratados e por eles influenciada, ao invés 

de promover todos os objetivos buscados por meio de sua celebração — ou seja, além de evitar a 

dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, facilitar as trocas comerciais e os investimentos 

internacionais, intensificar as relações internacionais, promover o desenvolvimento dos países, 

reduzir as divergências dos sistemas tributários —, a LTBU provoca efeitos diretamente contrários, 

inconsistentes com a flexibilização da soberania, acarretando, principalmente, a redução da 

competitividade das multinacionais do País e do desenvolvimento nacional.  

Ao desconsiderar o objetivo fiscal estabelecido nos tratados, a LTBU sobrecarrega, 

ademais, o contribuinte com uma grande insegurança jurídica. Conforme já destacado no capítulo 

anterior (referente aos negócios com instrumentos híbridos), para haver segurança jurídica as 

                                                 
353 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Dialética, 2006, pp. 269-270. 
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normas tributárias — e, por conseguinte o sistema tributário dos países — devem ser coerentes, 

claras e precisas. Ao se estabelecer uma tributação desproporcional aos demais países, de modo 

complexo e obscuro — como se pode denotar das considerações feitas quanto à LTBU e que geram 

a incerteza da manutenção de uma política tributária já firmada expressamente no passado — fica 

difícil afastar esse ônus, que acaba por impactar ainda mais os negócios internacionais brasileiros. 

De acordo com a mesma pesquisa empírica já mencionada e realizada por Roberto 

Codorniz354, um dos fatores que têm gerado dificuldades na realização de investimentos no 

exterior, pelo investidor brasileiro, tem sido a insegurança jurídica quanto aos critérios de aplicação 

das disposições dos tratados. Por falta de decisão final do Poder Judiciário355, o investidor brasileiro 

não pode confiar na proteção oferecida por eles, aumentando os custos dos IED. 

Adotar regras antielisivas, nos moldes propostos pela OCDE, justifica-se, por todo o 

exposto, como benéfico não só ao País quanto ao seus contribuintes. A sua adoção não é 

mandatória, mas no contexto de uma soberania colaborativa, com o intuito de aumentar — ou pelo 

menos não reduzir — a competitividade do País e de suas multinacionais, bem como manter uma 

política fiscal consistente  — ou seja, com a adoção de normas coerentes, claras e precisas —, ela 

é fundamental.  

Destaque-se que é uma opção do País, no estabelecimento de sua política fiscal e, por 

conseguinte, das regras CFC, adotá-las somente para as controladas residentes em países com 

tratados celebrados pelo Brasil, ou para todas as controladas no exterior, ainda que residentes em 

países sem tratados contra a dupla tributação — estendendo-se a política fiscal já estabelecida 

quanto aos países com tratados (controladas neles residentes), para os demais países (demais 

controladas) — alterando-se a LTBU, parcial ou totalmente,  no que tange ao regime aplicável às 

controladas.  

Sendo a opção por uma alteração total — ou seja, para todas as controladas no exterior 

não seria mais aplicável a tributação, genérica e irrestrita, da LTBU, mas, sim, a tributação de 

acordo com as regras antielisivas das normas CFC —, as regras CFC adotadas pelo País seriam 

                                                 
354 PEREIRA, Roberto Codorniz Leite. O regime brasileiro de tributação de lucros auferidos por controladas e 
coligadas no exterior:um estudo empírico sobre as suas causas e efeitos. Dissertação (Programa de Mestrado 
Acadêmico em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 
2012, pp. 144-145. Disponível em: < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10165/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestra
do_Vers%C3%A3o%20Protocolo%20Final.pdf?sequence=1>. 
355 Note-se que o trabalho é de 2012, anterior, portanto à decisão do STF, mas este ponto específico continuou sem 
determinação. 
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menos restritivas .  Sendo a opção por uma alteração parcial — ou seja, as normas CFC seriam 

aplicáveis somente às controladas residentes em países com tratados celebrados pelo País, 

mantendo-se a tributação de modo irrestrito para as demais (de acordo com a LTBU) — as regras 

CFC adotadas pelo País seriam mais restritivas.  

A manutenção da LTBU, nos moldes atuais, é lesiva à competitividade internacional 

das controladas no exterior, das multinacionais brasileiras, implica em retrocesso e inconsistência 

com a política tributária já estabelecida por meio da adoção dos tratados internacionais356; e, atrela 

o País à manutenção de uma soberania absoluta, incompatível com o contexto da economia global 

e integrada, reduzindo a possibilidade de seu crescimento e desenvolvimento. 

Ao contrário, a adoção de uma norma CFC nos moldes propostos pela OCDE, seja 

mais ou menos restritiva, implicará — ainda que proporcionalmente, a depender do modelo 

adotado — no aumento da capacidade competitiva internacional, das multinacionais brasileiras e 

de suas controladas, na medida em que não haverá: a) aumento da ETR das controladas estrangeiras 

e, consequentemente da controladora no Brasil; b) perda da lucratividade decorrente e do valor da 

multinacional para os acionistas; c) aumento do custo do capital investido; d) redução do retorno 

de capital aos acionistas; e) aumento do custo dos produtos aos consumidores; f) consequente perda 

de mercado consumidor.  

Ademais, ela possibilitará a manutenção da política tributária já definida nos tratados 

contra a dupla tributação e o cumprimento, bem como maior percepção, da soberania colaborativa 

já adotada pelo Brasil. Assim, com normas consistentes e que poderão garantir maior coerência — 

ou seja equilíbrio e proporcionalidade na tributação das operações internacionais entre as 

jurisdições envolvidas —, clareza e precisão — quanto ao objetivo fiscal buscado pelo País e 

                                                 
356 Por não ser objeto do presente trabalho retomar a discussão amplamente abordada pela doutrina, cabe apenas 
destacar, também, que a contrário do entendimento do fisco — na Solução de Consulta Interna nº 18 – Cosit —, o 
parágrafo 14  dos comentários da OCDE, ao parágrafo 1º do artigo 7º dos tratados  — utilizado pelo fisco como 
argumento para o não conflito entre a LTBU e os tratados para evitar a dupla tributação — é claro em aceitar a a 
aplicação das normas CFC, conjuntamente com os tratados — sem prejudicar as suas disposições e, inclsuive, 
cumprindo com o papel antievasivo destacado neles — , mas nada dispõe acerca de regras gerais de tributação de 
lucros auferidos no exterior (nos moldes da norma brasileira). Assim, a aplicação da LTBU, inclusive com base no 
parágrafo 26 dos comentários da OCDE ao artigo 1º, é incompatível com os tratados internacionais contra a dupla 
tributação e o que neles se estabelece. Uma premissa é tributar os lucros das controladas, sob condições excepcionais, 
e de real erosão de base fiscal (por baixa tributação ou majoritariamente a obtenção de rendas passivas, entre outras). 
Outra, diferente, e não endereçada, é tributar correntemente os lucros das controladas no país sem qualquer outra 
justificativa aparte de ser uma regra tributária de imposição geral , que é o caso da legislação nacional. Ver: BIANCO, 
João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp.155-159; SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Lucros no exterior e acordos de bitributação: reflexões sobre a solução de consulta interna nº 18/2013. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n.219, pp. 67-77, 2013. 
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deliberadamente delimitado —, possibilita-se, como um todo, a segurança jurídica necessária aos 

investimentos das multinacionais brasileiras.  

A adoção de uma norma antielisiva, nos moldes das regras CFC adotadas pelos demais 

países e sugerida pela OCDE — ainda que mais ou menos restritiva — incentivará os investimentos 

das multinacionais brasileiras no exterior e, inclusive, os investimentos no País, o seu consequente 

crescimento e desenvolvimento. 

Nos tópicos abaixo, tendo em vista as premissas analisadas, o objetivo é examinar 

como as LTBU pode ser alterada — de modo a se tornar uma efetiva norma antiabuso e 

antidiferimento, nos moldes internacionais e conforme recomendado na ação 3. Ressalte-se que 

são propostas de incorporação das recomendações da OCDE e dependerão da combinação das 

premissas elencadas, fundamentalmente atreladas a uma opção do País. 

 

III.2.4.1.3. Incorporação das recomendações da OCDE para tornar a LTBU uma norma 
antielisiva  

 

De acordo com a OCDE, para que as normas CFC possuam caráter antielisivo, e sejam 

direcionadas a empresas que representem alto risco de BEPS, deve ser adotada uma isenção de 

alíquota. Sugere-se, por conseguinte, que as normas CFC sejam somente aplicáveis a CFC com 

ETR significativamente inferiores às alíquotas aplicáveis nos países das controladoras e que a 

isenção seja combinada com uma lista branca (em que sejam determinados os países 

automaticamente enquadrados na isenção, por possuírem alíquotas suficientemente similares às 

alíquotas das jurisdições de residência das controladoras).  

Para incorporar as recomendações faz-se necessário, portanto, e em primeiro lugar, que 

a legislação brasileira determine o que será considerado como uma alíquota “significativamente 

inferior” ou uma alíquota “suficientemente similar” à alíquota aplicável no país da controladora, 

residindo nesta determinação o ponto mais crítico para a adoção das regras CFC. 

O Brasil adota hoje357 as seguintes alíquotas como de baixa tributação: a) são 

considerados países com tributação favorecida, aqueles que tributam a renda a uma alíquota inferior 

a 17%358; b) são definidos como regimes fiscais privilegiados, aqueles que tributam a renda a uma 

                                                 
357 De acordo com a Lei 9.430/96, a Lei 12.973/14 e a Portaria MF nº 488/14. 
358 De acordo com o artigo 24-B, da Lei 9.430/96, o Poder Executivo poderá reduzir ou restabelecer os percentuais 
referentes aos países considerados com tributação favorecida e os regimes fiscais provilegiados. Assim, anteriormente 
à Portaria MF nº 488/14, a alíquota considerada era de 20%, tendo sido reduzida a 17%. 
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alíquota inferior a 17%359; c) são reconhecidos como regimes de subtributação, aqueles que 

tributam os lucros da pessoa jurídica domiciliada no exterior à alíquota nominal inferior a 20%360. 

A Lei 12.973/14 prevê os três conceitos, porém, na contramão das normas CFC, ou 

seja, as alíquotas não são utilizadas como limite de isenção, a fim de determinar, ou não, as 

controladas no exterior enquadráveis nas regras. O propósito de  sua inclusão, na norma,  restringe-

se a permitir a aplicabilidade dos regimes de exceção elencados na Lei — como o diferimento do 

pagamento dos tributos no País e a consolidação das rendas das controladas no exterior ao fim do 

ano.  

Em uma análise simples poder-se-ia, todavia, aplicar o mesmo conceito de alíquota de 

baixa tributação para estabelecer o critério de isenção das normas CFC no País. Deste modo, todas 

as controladas sujeitas (em seu país de residência) a alíquotas superiores a 17%361 passariam a estar 

enquadradas no critério de tributação suficientemente similar ao país da controladora e estariam 

isentas de tributação no Brasil. Automaticamente, aquelas submetidas à tributação por alíquotas 

inferiores ao limite mencionado (em seu país de residência), estariam abrangidas pela norma CFC 

brasileira, por serem tributadas de modo significativamente inferior, e sofreriam a incidência da 

tributação local sobre a renda. 

No entanto, essa análise superficial não merece prosperar. Um ponto crucial no que 

tange à recomendação da OCDE quanto ao critério de isenção é submeter aos efeitos das regras 

CFC somente as CFC com ETR significativamente inferior à alíquota parâmetro (alíquota tributária 

aplicável na jurisdição da empresa controladora)362. A alíquota de 17% estipulada pelo País, como 

de baixa tributação, não se fundamenta em um critério de alíquota efetiva, mas sim de alíquota 

nominal. Neste sentido, não se contempla na determinação do conceito de alíquota de baixa 

tributação, de acordo com os moldes atualmente previstos no País, uma premissa similar à agora 

                                                 
359 Observe-se a nota anterior. 
360 Apesar da Portaria MF nº 488/14 ter reduzido as alíquotas consideradas como de baixa tributação, ela não endereçou 
a sua aplicação aos regimes de subtributação, que continuam sujeitos ao limite de  20%.  
361 Observe-se que não se considera a alíquota de 20% como um possível limite, pois a construção do conceito de 
subtributação é específico da Lei 12.973/14. Revogando-se, não haveria porque o conceito ser mantido, pois em 
nenhuma outra norma ele é utilizado ou se justifica: ele nada mais representa do que a própria definição de regime 
fiscal privilegiado — conforme endereçada no art. 24-A, III, da Lei 9.430/96 —, com alíquota reduzida para 17%. 
362 “The recommendation is to include a tax rate exemption that would allow companies that are subject to an effective 
tax rate that is sufficiently similar to the tax rate applied in the parent jurisdiction not to be subject to CFC taxation. 
The effect of this tax rate exemption would be to subject all CFCs with an effective tax rate meaningfully below the 
rate applied in the parent jurisdiction to CFC rules.”  OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, 
p.33. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
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sugerida pela OCDE.  Apesar da alíquota nominal de 17% estar muito mais alinhada ao conceito 

de baixa tributação, do que a alíquota anterior de 20%, ela não representa, de fato, uma alíquota 

significativamente inferior à alíquota aplicada no Brasil sobre as empresas residentes e que poderá, 

de modo eficaz, ser utilizada como uma alíquota comparável. 

A determinação da alíquota comparável, ou seja, a alíquota de isenção que servirá como 

limite para estabelecer o que será considerado como uma ETR suficientemente similar ou uma ETR 

significativamente inferior — ou seja, quando respectivamente, a ETR da CFC for superior à 

alíquota comparável, ou inferior a ela —, de acordo com a OCDE cabe à jurisdição que 

implementar as regras CFC. Ela poderá ser fixa, ou um percentual ou porção da alíquota parâmetro, 

mas em ambas as hipóteses ela deverá ser significativamente inferior a esta última363, 

possibilitando, portanto, uma real e efetiva comparação entre ETR (da CFC e da controladora) 364.  

Assim, não é porque o Brasil submete seus residentes, pessoas jurídicas, a uma 

tributação sobre a renda de 34% que suas companhias pagam, de fato, o montante equivalente em 

IRPJ e CSLL, ou que a alíquota de 17% implica em uma carga tributária sobre a renda 

suficientemente inferior a esta, dentro dos moldes do que atualmente é tributado no País.  

Antes da definição de uma alíquota fixa como limite de isenção é essencial analisar a 

ETR das empresas brasileiras, para, aí sim, estabelecer o que seria uma ETR significativamente 

inferior e representada por uma alíquota determinada. Do contrário, a tributação dos lucros das 

CFC como consequência de uma alíquota comparável mal determinada, acabará por submeter as 

multinacionais brasileiras a uma carga tributária desproporcional — às empresas brasileiras que 

atuam no mercado doméstico e às multinacionais estrangeiras com controladas residentes no Brasil 

e no exterior —, reduzindo a sua competitividade e, por conseguinte do País (como já demonstrado 

no tópico anterior). 

                                                 
363 “Whichever approach is adopted, the benchmark should be meaningfully lower than the tax rate in the country 
applying the CFC rules.” OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 37. Disponível em: 
< http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
364 “Tax rate exemptions require that the rate at which the CFC was taxed be below a given benchmark. Tax rate 
exemptions apply one of two benchmarks. They either compare the tax rate in the CFC jurisdiction to a particular 
fixed rate that is considered low-tax or they compare the tax rate in the CFC jurisdiction to a portion or percentage 
of the parent country’s own rate. Both approaches are equally relevant within the context of designing rules to combat 
BEPS as both recognise that the incentive to shift profits will be greater where there is a significant differential between 
effective tax rates.” OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 37. Disponível em: < 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
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A consequência desse descuido ou imprecisão, levará, ademais e novamente, à 

permanência de uma legislação tributária contraditória à política tributária definida pelo País — 

partindo-se da premissa estabelecida nos tratados para evitar a dupla tributação e que pode ser 

utilizada tanto para a definição de uma regra mais ou menos restritiva — conforme já se destacou. 

Em estudo recente para o XV Congresso da Universidade de São Paulo (USP) de 

Controladoria e Contabilidade365foi realizada uma análise da alíquota efetiva de tributos sobre o 

lucro no Brasil, com base nos resultados financeiros das companhias brasileiras listadas na 

BOVESPA, no período de 2003 a 2013. O objetivo do trabalho era verificar a alíquota efetiva total 

(ETRt) e alíquota efetiva corrente (ETRc) das empresas brasileiras de capital aberto, buscando 

verificar indícios da presença de gerenciamento tributário. 

Os dados foram coletados das demonstrações financeiras armazenadas no banco de 

dados da Economática366, considerando os onze exercícios financeiros selecionados. Não foram 

consideradas nas amostrar: a) instituições financeiras; b) empresas sem todos os dados de interesse; 

c) empresas com resultado negativo antes dos impostos; d) empresas com provisão para o IRPJ e 

a CSLL menor ou igual a zero. A amostra final contemplou 1.498 observações ao longo do período. 

Para compreender o estudo, é necessário entender a diferença entre ambas ETR. 

Enquanto a ETRt é calculada de modo abrangente, ou seja, pela divisão direta entre as despesas 

com tributos sobre o lucro e o resultado antes dos impostos, como apresentado nas demonstrações 

financeiras das companhias — mais precisamente na Demonstração de Resultados do Exercício 

(DRE) —, a ETRc avalia o custo corrente com tributos, desconsiderando em seu cálculo os 

diferimentos dos tributos sobre a renda — ou seja, as diferenças tributárias temporárias que levam 

à contabilização dos ativos e passivos diferidos são ajustadas —, de modo a possibilitar uma visão 

mais apurada da ETR. Com isso, enquanto a primeira fornece informações mais gerenciais, sem 

                                                 
365 CRUZ, Cláudia Ferreira; MACEDO, Marcelo Alvaro da Silva; GUIMARÃES, Guilherme Otávio Monteiro. 
Análise da Alíquota Efetiva de Tributos Sobre o Lucro no Brasil: Um Estudo com foco na ETRt e na ETRc. In: 
Congresso da USP de Controladoria e Contabilidade, XV, 2015, São Paulo, pp.1-16. Disponível em: 
<http://www.congressousp.fipecafi.org/web/artigos152015/179.pdf >. Acesso em: 23 de jan. 2016. 
366 A Economática, de acordo com o descrito em seu sítio na internet: “É referência no desenvolvimento de sistemas 
para análise de investimentos. Desde sua fundação em 1986, a empresa mantém 100% de seu foco na coleta e 
gerenciamento de bases de dados de altíssima confiabilidade, bem como no desenvolvimento contínuo de ferramentas 
de análise de alta performance.” Disponível em: < https://economatica.com/aboutus.html>. Acesso em: 13 de mai. 
2016. 
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refletir, entretanto, as estratégias de diferimento de tributos, a segunda captura as estratégias de 

diferimento utilizadas pelas companhias367.  

De acordo com o resumo do próprio trabalho, o objetivo do estudo consistiu em:  (i) 

avaliar se a alíquota média das empresas brasileiras apresentava uma carga superior, igual ou 

inferior à nominal de 34%; (ii) verificar se a ETR havia sofrido influência dos ajustes do RTT 

decorrente da introdução dos IFRS; (iii) identificar proxies, especificamente referentes ao tamanho, 

rentabilidade, índice de estoques, índice de imobilizado, endividamento e despesas tributárias 

diferidas, que pudessem explicar a variação da ETR. 

As análises realizadas e as estatísticas aplicadas demonstraram que, em média, a 

alíquota efetiva da companhias brasileiras é bem inferior à alíquota nominal de 34%. Os valores 

médios368 de ETRt variaram, nos anos mencionados, entre 17,92% e 22,83%, enquanto os da 

ETRc369 variaram entre 13,19% e 23,35%, a depender do ano sob análise. No caso desta última, a 

média caiu para o percentual aproximado de 13% a partir de 2010, principalmente por conta da 

adoção plena dos IFRS e do RTT —  eliminando-se os efeitos tributários das mudanças contábeis.  

Com base nas informações coletadas pelo estudo, várias são as premissas que poderiam 

ser adotadas para a definição da alíquota comparável (como uma ETR suficientemente similar à 

alíquota parâmetro) como, por exemplo: a) uma média simples de todas as médias anuais das ETRt 

e ETRc; b) uma média ponderada de todas as médias anuais das ETRt e ETRc, considerando o 

número de observações por ano; c) a escolha de uma média ponderada ou simples apenas dos 

últimos anos, provavelmente mais alinhados — ainda que com muitas diferenças — ao cenário 

econômico brasileiro; d) a escolha e adoção de um dos critérios mencionados apenas para um dos 

tipos de ETR analisados; e) a utilização de algum dos critérios mencionados e, adicionalmente, um 

critério de similaridade ao cenário legislativo tributário atual. 

                                                 
367 CRUZ, Cláudia Ferreira; MACEDO, Marcelo Alvaro da Silva; GUIMARÃES, Guilherme Otávio Monteiro. 
Análise da Alíquota Efetiva de Tributos Sobre o Lucro no Brasil: Um Estudo com foco na ETRt e na ETRc. In: 
Congresso da USP de Controladoria e Contabilidade, XV, 2015, São Paulo, p.5. Disponível em: 
<http://www.congressousp.fipecafi.org/web/artigos152015/179.pdf >. Acesso em: 23 de jan. 2016. 

368 As ETRt média por ano foram: a) 2003 - 21,997581; b) 2004 - 22,151913; c) 2005 -  21,942195; d) 2006 - 
22,829695; e) 2007 - 21,62400; f) 2008 - 20,753162; g) 2009 -19,7012; h) 2010 - 19,083086; i) 2011 - 17,922848; j) 
2012 - 20,179197; k) 2013 - 20,268551. As ETRc média por ano foram: a) 2003 - 21,669612; b) 2004- 18,481181; c) 
2005 - 21,546829; d) 2006 - 23,352977; e) 2007 - 20,10436; f) 2008 - 18,663603; g) 2009 - 15,736133; h) 2010 - 
13,545802; i) 2011 - 13,644172; j) 2012 - 13,198467; k) 2013 - 13,687681. 
369 A ETRc é mais precisa na avalidação do encargo tributário efetivo, pois de acordo com o estudo demostra o impacto 
tributário anual, a partir do custo corrente com tributos, contemplando em seu cálculo as diferenças tributárias 
temporárias que provocam o diferimento de tributos, ou seja, os ativos e passivos tributários diferidos. 
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 Por conseguinte, diversos resultados poderiam ser considerados e aplicados pela 

legislação nacional. Não obstante, um ponto relevante destacado no estudo da USP, refere-se às 

diferenças entre o tratamento contábil e fiscal das receitas e despesas, a partir da adoção plena dos 

IFRS, e o seu impacto na determinação da ETRc das companhias. Por conta da manutenção do 

tratamento tributário anterior à vigência das alterações contábeis (aplicáveis até 31 de dezembro 

de 2007), a ETRc das empresas caiu para aproximadamente 13% a partir de 2010. 

Note-se que apesar das primeiras adaptações aos IFRS terem ocorrido por meio da Lei 

11.638/07, e, posteriormente, por meio da Lei 11.941/09, a sua adoção obrigatória plena teve início 

no Brasil apenas em 2010, após o período de transição iniciado em 2008370. Ainda que, atualmente, 

após a introdução da Lei 12.973/14, o RTT tenha sido revogado e os efeitos decorrentes da nova 

contabilidade tenham sido regulamentados, o distanciamento entre ambas as ciências (contábil e 

jurídica) foi parcialmente mantido.  

Em artigo vinculado à análise da MP 627/13 — convertida na Lei 12.973/14 —, Elidie 

Palma Bifano destaca que, na prática, a norma consiste, na maior parte dos casos, em eliminar os 

efeitos dos IFRS, mantendo-se as antigas práticas contábeis. Porém, alguns conceitos estabelecidos 

pelas novas práticas contábeis foram incorporados pela norma, resultando em modificações em 

antigos institutos do Direito Tributário. Conclui, portanto, que as práticas contábeis suportadas na 

legislação societária até janeiro de 2008 remanescem para fins fiscais, ainda que parcialmente. 

Neste sentido, considerando que a ETRc contempla os impactos tributários, após o 

ajuste da base contábil para retirar os efeitos dos ativos e passivos diferidos contabilizados — 

portanto, sendo mais precisa no que tange à identificação de planejamentos tributários e à 

eliminação dos ajustes decorrentes da regulamentação dos efeitos tributários das normas contábeis 

adaptadas aos IFRS —, este estudo parte da premissa que o critério mais preciso e efetivo para a 

definição da alíquota comparável é utilizar uma média das ETRc das companhias brasileiras no 

período de 2010 a 2013. O resultado é uma ETR média de 13,5%.  

Esta justificativa está, inclusive, em linha com a recomendação da OCDE, que 

estabelece uma ETR como base para o critério antielisivo das normas CFC, justamente para ter 

                                                 
370 Cf. SANTOS, Edilene Santana; PONTE, Vera Maria Rodrigues; MAPURUNGA, Patrícia Vasconcelos Rocha. 
Adoção obrigatória do IFRS no Brasil (2010): índice de conformidade das empresas com a divulgação requerida e 
alguns fatores explicativos. Revista Contabilidade & Finanças. São Paulo, v. 25, n.65, pp. 161-176, 2014. Disponível 
em: < http://www.revistas.usp.br/rcf/issue/view/6537>. Acesso em: 13 de mai. 2016. 
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maior precisão em identificar ajustes tributários que poderão reduzir ou aumentar a carga fiscal 

final suportada pela CFC, podendo estabelecer uma comparação muito mais precisa371.   

Tomando como premissa esta análise, verifica-se que a possível determinação da 

alíquota comparável de acordo com a alíquota de 17% atualmente considerada como de baixa 

tributação —sem considerar uma média das ETR das companhias brasileiras nos últimos anos e os 

critérios necessários —, imputaria às multinacionais com controladas no exterior uma ETR 

majorada — comparativamente às demais multinacionais e residentes no País —, com consequente 

perda de competitividade e todos os efeitos já destacados na análise específica quanto ao tema372. 

Destaque-se, inclusive, que a própria legislação interna é flexível para se adaptar a um 

novo modelo de alíquota de baixa tributação, de modo adotar o critério acima delimitado. O artigo 

24-B, da Lei 9.430/96, determina que o Poder Executivo poderá reduzir ou restabelecer os 

percentuais da alíquota fixa determinante dos países com tributação favorecida e regimes fiscais 

privilegiados. 

Determinada a alíquota comparável a ser utilizada como critério de isenção, poderá o 

País, aí sim, adotar regras CFC eficazes em combater estruturas e comportamentos de BEPS, 

mantendo-se o equilíbrio quanto à competitividade das multinacionais. A verificação de 

planejamentos fiscais abusivos, por meio da análise da alíquota efetiva373 das CFC, conforme 

destacado neste trabalho, além de ser eficiente, distorce menos a economia, pois reduz os efeitos 

negativos da LTBU vigente — ou seja, queda da lucratividade, aumento do custo do capital, 

diminuição do retorno aos acionistas, redução de investimentos e, por conseguinte, menor 

competitividade —, possibilitando, de todo modo, a tributação das estruturas lesivas, de baixa ou 

nenhuma tributação, reduzindo a alocação ineficiente de recursos, por desvios tributários374. 

                                                 
371 “Although using the statutory tax rate may reduce administrative complexity and compliance costs, the 
recommendation is to use the effective rate. This latter approach takes into account the tax base or other tax provisions 
that may increase or reduce the effective rate paid by the CFC and therefore is likely to create a much more accurate 
comparison than focusing on the statutory tax rate.”  OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, 
p.37. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
372 Ver tópico anterior, análise da concorrência ou competitividade internacional, pp. 137-143. 
373 O indicador de alíquota efetiva é o principal dado utilizado em estudos e no relatório de endereçamento do Projeto 
BEPS como indutor de que as multinacionais pagam pouco tributo e, normalmente, desvinculados da geração de valor. 
374 Conforme Joseph E. Stiglitz: “ Recall that in the absence of market failures, the economy would automatically 
allocate resources efficiently. Information conveyed by market prices would lead to production, exchange, and product 
mix efficiency; and no one could be made better off without making anyone worse off. Most taxes change relative 
prices. As a result, the price signals are distorted, and the allocation of resources is altered.” STIGLITZ, Joseph E. 
Economics of the Public Sector. 3 ed. New York:W. W. Norton & Company, 1999, p. 458 
 



163 
 

 

Cabe ressaltar que a recomendação quanto à isenção de alíquota tem a finalidade de 

reduzir os custos de observância tributária e administrativos, bem como aumentar o foco e a 

eficácia das normas CFC. As regras para sua determinação devem ser, portanto, objetivas, ou seja, 

claras e de fácil cumprimento pelos contribuintes e fiscalização pelas autoridades fiscais. 

Atendo-se a esses propósitos, o cálculo para a definição da ETR da CFC — a ser 

comparada com a alíquota comparável —, deve possuir um numerador que contemple a carga 

tributária final sobre a renda no país da CFC (representando o total dos tributos pagos, descontados 

e a serem pagos sobre a renda auferida em cada exercício, ou seja, os tributos contabilizados), ao 

invés de considerar somente os tributos sobre a renda efetivamente pagos em caixa por esta e que 

precisariam de comprovação, reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira e demais 

formalidades —  requisitos, hoje, requeridos pela norma brasileira375.  

No mesmo direcionamento, considerando as complicações que poderiam surgir na 

definição do denominador de acordo com as regras brasileiras — com a necessidade de ser 

realizada uma apuração fiscal, nos moldes da legislação do IRPJ, para cada CFC —, a definição da 

renda tributável da CFC, de acordo com os IFRS aparenta ser a melhor alternativa. Justifica-se a 

sua adoção, também, porque garantirá a redução de possíveis incompatibilidades entre a 

contabilização dos lucros no GAAP Local e de acordo com os IFRS — o que é um ponto delicado 

da LTBU vigente, conforme já destacado no presente trabalho376.  

Além disso, também imbuída das finalidades elencadas acima, a alíquota efetiva deverá 

ser calculada sobre a totalidade das rendas auferidas pelas CFC nos seus países de estabelecimento 

e não, individualmente, por categoria de renda — optativo de acordo com a OCDE. Quanto mais 

objetivos os parâmetros utilizados, mais fácil tende a ser a sua aplicação pelo contribuinte e a sua 

fiscalização pelas autoridades, além de garantir maior efetividade às normas CFC, seja no que tange 

à prevenção de estruturas abusivas, seja quanto à arrecadação tributária. 

No que tange à adoção de uma lista branca, o Brasil não adota, atualmente, tal lista, 

mas sim um modelo em que se incluem todas as jurisdições consideradas como de tributação 

favorecida, bem como os regimes fiscais privilegiados (IN RFB nº 1.037/2010). A sua manutenção 

                                                 
375 De acordo com o artigo 87, § 9º, da Lei 12.973/14: “ Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre 
a renda pago no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada 
Brasileira no país em que for devido o imposto”. 
376 Página 120 e 121. 
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não vai contra o que recomenda a OCDE377, mesmo porque a maioria dos países ou regimes fiscais 

elencados não tributam a renda ou a tributam a uma alíquota muito baixa, podendo ser entendidos 

como países em que as ETR das CFC seriam significativamente inferiores, ou nenhuma.  

A despeito das demais condições que deverão ser contempladas na legislação 

brasileira, para que, por fim, possa ser estabelecida uma norma CFC nos moldes propostos pela 

OCDE, este trabalho parte da premissa que o mais essencial para a sua definição como norma 

antielisiva é a previsão da isenção de alíquota como analisado. 

Somente por meio da introdução de um limite que justifique o enquadramento de 

controladas no exterior como de baixa tributação (comparativamente à tributação das empresas 

residentes no País), aí sim, permitindo-se  a sua tributação no País, se estabelecerá uma efetiva e 

consistente norma antielisiva, compatível com a economia integrada do mundo globalizado e seus 

efeito; ou seja, com uma soberania fiscal colaborativa, com uma política tributária consistente e 

com a manutenção da concorrência internacional (das controladas, das controladoras residentes e 

do País). 

De acordo com João Francisco Bianco378, após uma análise detalhada quanto às regras 

CFC adotadas pelos demais países, o objetivo visado com a sua introdução foi evitar que a 

utilização de controladas residentes em países de baixa tributação pudesse levar ao diferimento ou 

não tributação no país de residência dos sócios. 

 Para  Alberto Xavier379, este modelo, que pressupõe a caracterização dos territórios 

como de baixa tributação, seja por meio de listas, seja pela exigência de uma alíquota mínima de 

tributação efetiva a ser comparada com o país da controladora, é o modelo que possui, 

primordialmente, uma finalidade antiabuso. 

 Destaque-se que ambos autores380 caracterizam as regras CFC, nos moldes adotados 

pelos demais países, não só pelo método jurisdicional — ou seja, pelo fato da controlada estar 

localizada em território de baixa tributação, a despeito da natureza do rendimento auferido —, 

                                                 
377 “The use of black or white lists can make it easier for tax administrations to determine when CFC rules do and do 
not apply and for taxpayers to know whether they will be subject to CFC rules, and the use of lists such as a white list 
is included in the recommendation under this building block.” OECD. Designing Effective Controlled Foreign 
Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD 
Publishing, 2015, p. 36. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
378 BIANCO, João Francisco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007, p.39. 
379 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
p.346. 
380 Ver: BIANCO, João Francisco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp. 25-27 e 
XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 346. 
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como, também, pelo método transacional — ou seja, pela classificação ou tipo da renda auferida, 

independentemente do local de residência da CFC —, reconhecendo que atualmente a maioria dos 

países adotam critérios em que ambos são igualmente aplicáveis. Porém, como destaca Alberto 

Xavier, o segundo método, o transacional, é mais vinculado a uma finalidade antidiferimento. 

Assim, ele será analisado abaixo entre os demais requisitos para se estabelecer as normas CFC, 

mas não como o ponto essencial para tornar a LTBU uma norma antielisiva. 

 

III.2.4.2. Incorporação das recomendações da OCDE para tornar a LTBU uma completa 
norma CFC  

 

Além do fundamental critério antielisivo, para que a LTBU seja aplicada de modo 

equivalente aos demais países — evitando-se perdas ineficientes de competitividade —, 

caracterizando-se, de fato, como uma norma CFC, faz-se necessária a incorporação dos demais 

conjuntos de elementos essenciais elencados pela OCDE. Eles se resumem nas seguintes regras: a)  

determinação das rendas das CFC a serem tributadas; b) cômputo das rendas das CFC; c) atribuição 

das rendas das CFC; d) contenção ou eliminação da dupla tributação da renda; e) definição das 

CFC. 

 No que tange ao primeiro conjunto de elementos — relativo à determinação das rendas 

a serem tributadas pelas normas CFC —, a OCDE elenca no relatório da ação 3 as principais rendas 

que levantam preocupações, em termos de erosão de base e transferência de lucros e que poderão 

ser, a critério de cada jurisdição, submetidas à norma antielisiva. Dentre elas, destacam-se as rendas 

legalmente consideradas como lesivas, ou seja, as rendas passivas ou geograficamente mais 

móveis.  

O interessante quanto a elas é que a Lei 12.973/14 já contempla o que considera como 

rendas passivas, opostamente às rendas ativas. Segundo o artigo 84381 da Lei, consideram-se 

passivas as receitas decorrentes de royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, 

ganhos de capital, aplicações financeiras e intermediação financeira. Em sentido oposto, considera-

                                                 
381 “Art. 84.  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: I - renda ativa própria - aquela obtida diretamente pela 
pessoa jurídica mediante a exploração de atividade econômica própria, excluídas as receitas decorrentes de: a) 
royalties; b) juros; c) dividendos; d) participações societárias; e) aluguéis; f) ganhos de capital, salvo na alienação 
de participações societárias ou ativos de caráter permanente adquiridos há mais de 2 (dois) anos; g) aplicações 
financeiras; e h) intermediação financeira. II - renda total - somatório das receitas operacionais e não operacionais, 
conforme definido na legislação comercial do país de domicílio da investida;” 
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se renda ativa própria aquela obtida diretamente pela pessoa jurídica mediante a exploração de 

atividade econômica própria, excluídas as rendas passivas. Entretanto, a legislação brasileira — 

regra antidiferimento de incidência irrestrita — somente utiliza essas definições para a concessão 

dos regimes de exceção previstos na norma. 

Neste contexto, cabe destacar a recomendação da OCDE quanto à definição de “renda 

CFC”. Ela se restringe a determinar que o critério a ser utilizado assegure a tributação das rendas 

com risco de BEPS, em conformidade com os objetivos fiscais da jurisdição de residência da 

controladora. Não há, portanto, uma recomendação pontual quanto às rendas da CFC que devem 

ser submetidas à tributação no país da controladora — se específicas, considerando determinada 

categoria de renda auferida pela CFC, ou se toda a renda auferida por ela. Logo, dois pontos devem 

ser ponderados quanto à possibilidade do Brasil mudar a sua legislação e adotar, além de um 

método jurisdicional, um método transacional em sua norma CFC: a) definir quais são as rendas 

com risco de BEPS; b) perquirir os objetivos do País. 

Quanto ao primeiro, definição de rendas com risco de BEPS, cabe relembrar o que a 

própria OCDE considerou como base para desenvolver o Projeto BEPS e, consequentemente, todas 

as suas recomendações. Não é a baixa tributação per se que caracteriza os planejamentos abusivos, 

estruturas e comportamentos de BEPS, mas sim o alcance de uma situação favorável (de baixa ou 

nula tributação) por meio da segregação do local onde os lucros são gerados e o valor é criado. A 

baixa tributação é um problema quando são utilizadas estruturas que artificialmente segregam a 

rentabilidade das atividades que a geram, possibilitando que as operações internacionais não sejam 

tributadas ou simplesmente sejam indevidamente sujeitas à baixa tributação382.  

No caso das controladas, o conceito de estar indevidamente sujeitas à baixa tributação 

corresponde, justamente, ao objetivo da OCDE: não se justifica uma baixa tributação quando todas 

as atividades que geram os lucros da subsidiária (sujeitos à baixa tributação) estão localizadas em 

outra jurisdição. Porém, se as atividades que geram valor — correspondente aos lucros tributados 

                                                 
382 “BEPS relates chiefly to instances where the interaction of different tax rules leads to double non-taxation or less 
than single taxation. It also relates to arrangements that achieve no or low taxation by shifting profits away from the 
jurisdictions where the activities creating those profits take place. No or low taxation is not per se a cause of concern, 
but it becomes so when it is associated with practices that artificially segregate taxable income from the activities that 
generate it. In other words, what creates tax policy concerns is that, due to gaps in the interaction of different tax 
systems, and in some cases because of the application of bilateral tax treaties, income from cross-border activities 
may go untaxed anywhere, or be only unduly lowly taxed.” OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. 
Paris: OECD Publishing, 2013, p.10. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. 
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— forem desenvolvidas na jurisdição em que os lucros forem tributados — ou seja, as atividades 

próprias da controlada forem as que geraram a sua rentabilidade —, a estrutura não é considerada 

como lesiva no contexto de BEPS, de transferência de lucros ou de erosão de base.  

Se a renda obtida for predominantemente ativa — ou seja, decorrente de atividade 

econômica real e efetiva, com geração proporcional de valor pela própria CFC —, a estrutura 

internacional não se configura como abusiva, pois não houve a separação entre a renda e a 

subjacente criação de valor com o propósito de redução do ônus tributário. É por isto que as regras 

CFC habitualmente sujeitam à tributação (no país da controladora) somente as controladas com 

baixa carga tributária e que possuam determinada proporção de renda passiva — geograficamente 

mais móvel e, na maioria das estruturas, não relacionada à atividade própria da subsidiária.  

Outra renda normalmente atribuída ao país da controladora, de acordo com as normas 

CFC,  é a renda derivada de operações realizadas entre partes relacionadas, justamente porque elas 

possibilitam — a depender dos critérios utilizados para aplicar as regras de TP vigentes em cada 

país —, a segregação entre a atividade que contribuiu substancialmente para a geração dos lucros 

e a sua tributação — ou seja, separa-se, por meio de operações entre empresas do mesmo grupo 

econômico, o local onde o valor é criado e o local onde as rendas são tributadas —, normalmente 

com a finalidade de redução da tributação383.  

Assim, não são todas as rendas que apresentam riscos de BEPS, mas sim as rendas que, 

implicitamente,  possuem alta probabilidade de terem sido segregadas do local da geração de valor 

e, por conseguinte, da tributação correspondente, por meio da transferência de lucros para países 

de baixa tributação. A não utilização de um método transacional, incluindo-se todas as rendas da 

CFC de modo insdistinto na sua caracterização como uma estrutura lesiva, fica a critério da 

jurisdição da controladora, porém distancia-se de um critério antiabuso, para ser essencialmente 

um critério antidiferimento384. 

                                                 
383 De acordo com observação de João Francisco Bianco, após analisar as regras CFC adotadas por diversos países: “É 
por isso que as principais características desse regime são a existência de controle societário, a localização da sede da 
empresa controlada  em país de baixa tributação; e a submissão a esse regime principalmente dos lucros decorrentes 
de operações passivas ou de operações realizadas entre partes relacionadas”. BIANCO, João Francisco. Transparência 
Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007, p.39. 
384 De acordo com a OCDE: “Jurisdictions could also apply a fullinclusion system, which would target income raising 
BEPS concerns by treating all income earned by a CFC as CFC income regardless of its character. Full-inclusion 
systems also aim to prevent long-term deferral of taxation, which is relevant in the context of worldwide tax systems.” 
OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 44. Disponível em: < 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>. 
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Quanto ao segundo ponto, perquirir os objetivos do País , ele se vincula ao que já foi 

amplamente analisado neste trabalho: caso a legislação venha a focar na tributação de todas as 

rendas auferidas pela CFC — o que é uma opção do País —, independentemente de um critério de 

análise, penalizará mais uma vez a competitividade das empresas multinacionais. No caso, 

imputará às multinacionais que possuem preponderante valor agregado no exterior — decorrente 

de atividades econômicas próprias exercidas pelas subsidiárias (nos países em que residentes) —, 

uma carga tributária superior às suas concorrentes, sejam locais (no país da controlada), sejam 

mundiais. As subsidiárias das multinacionais residentes nos demais países, sujeitas à baixa 

tributação, somente têm a sua renda ativa tributada na jurisdição da investidora (isto quando a renda 

ativa é sujeita à tributação), se identificado um determinado montante ou proporção de rendas 

lesivas, ou seja, de rendas passivas e rendas entre partes relacionadas385. Com tais critérios, os 

demais países visam não diminuir a competitividade de seus produtos (ou serviços) no mercado 

local e no mercado internacional — ou seja, de suas multinacionais386.  

Ponderados esses dois pontos, este trabalho parte da premissa que as rendas das CFC 

devem ser atribuídas de acordo com um critério de categorização, vinculado tanto à classificação 

legal destas (rendas passivas) — o que inclusive já está previsto no Brasil, ainda que com uma 

finalidade própria da LTBU —, quanto ao seu vínculo com partes relacionadas  — ou seja, 

considerando as rendas decorrentes de operações internacionais entre partes relacionadas.  

As grandes oportunidades de BEPS surgem de operações entre a controladora e a 

controlada, e entre a controlada e outras empresas relacionadas, residentes (ou não) na jurisdição 

da controladora. As regras de TP exercem papel fundamental em evitar a erosão de base decorrente 

destas operações. Não obstante, parte dos lucros distribuídos — por conta dos riscos, funções e 

                                                 
385 Esta afirmação decorre da análise realizada por João Francisco Bianco quanto às normas CFC adotadas por diversos 
países. Ela revela que a maioria dos países: a) somente tributa as rendas passivas ou entre partes relacionadas auferidas 
por suas controladas;ou, b)  mediante determinada proporção ou parcela destas rendas, tributa integralmente (ou seja, 
inclusive rendas ativas) as rendas das controladas no país da controladora. BIANCO, João Francisco. Transparência 
Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp. 28-39. 
386 Conforme Matheus Bertholo Piconez, as regras CFC americanas (Subpart F rules) foram criadas com objetivos 
claros de prevenir: a) o abuso por meio da utilização de países com baixa tributação; b) tributar as rendas passivas 
imediatamente; c) promover a equidade entre os contribuintes com operações doméstiscas e internacionais; d) 
promover a eficiência econômica por meio da neutralidade fiscal; e, e) manter a competitividade das empresas 
norte-americanas residentes no exterior (sem desistimular os investimentos por decorrência da perda de 
competitividade). PICONEZ, Matheus Bertholo. Lucros no exterior, equivalência e tributação da “parcela do ajuste 
do valor do investimento” à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis(aproximações e distanciamentos), v.6. São Paulo: 
Dialética, 2015, p.397. 
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ativos artificialmente alocados a cada controlada — podem permanecer sem ou com baixa 

tributação, de modo que as regras CFC são essenciais à contenção de abusos não restringidos por 

elas. Neste racional, a utilização de um método transacional que contemple as rendas entre partes 

relacionadas e as rendas passivas das CFC, tenderá a abarcar a maior parte das estruturas 

internacionais agressivas e de modo mais eficaz que a categorização pela origem da renda (outra 

possibilidade elencada pela OCDE). 

No que tange aos demais critérios para a determinação da “renda CFC” — vinculados 

às atividades substanciais desenvolvidas pela CFC, bem como ao excesso de lucratividade desta 

—, eles são de difícil apuração, além de subjetivos — estão atreladas a aspectos econômicos 

específícos de cada setor, o que retira a sua clareza e facilidade de cumprimento —, resultando 

num alto custo de observância tributária, como também administrativo — para serem 

comprovados, fiscalizados e, inclusive, defendidos judicialmente (por conta de sua complexidade 

e possível insegurança jurídica). Por isso, a sua incorporação poderia dificultar a eficácia da norma 

CFC brasileira. 

Determinando-se as rendas passivas e as rendas entre partes relacionadas como as 

rendas CFC atribuíveis, desde que a controlada esteja enquadrada nos requisitos da norma CFC 

(com ETR abaixo do limite de isenção), as rendas mais propensas a estarem segregadas das 

atividades de geração de valor e que apresentam altos riscos de BEPS serão tributadas, assim como 

serão eliminadas possíveis estruturas abusivas e não capturadas pelas regras de TP. 

Assim, será mantido de modo efetivo e, inclusive, objetivo — ou seja, claro e de fácil 

cumprimento pelos contribuintes e pelas autoridades fiscais, sem complexidades que aumentem os 

custos administrativos e de observância tributária — o cumprimento dos propósitos do Projeto 

BEPS e das recomendações quanto às normas CFC — de combate às estruturas abusivas 

estabelecidas no exterior por meio da segregação artificial entre as rendas e as atividades que geram 

valor. 

Mantendo-se estes critérios, de modo a atingir os objetivos das recomendações da 

OCDE (eficácia e redução de custos administrativos e de observância tributária), a possibilidade 

de atribuição das rendas das CFC por operação ou por renda auferida também seria inviável. As 

rendas devem ser atribuídas por entidade, integralmente — considerando o total da renda ativa e 

passiva, operacional e não operacional da CFC — desde que apurando-se o resultado destas, se 

verifique um parcela ou proporção específica de rendas passivas ou entre partes relacionadas.   
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Atualmente, a legislação adota, como já destacado, um critério de preponderância 

fundamentado na proporção 80/20 para determinar o limite de renda passiva a ser considerada na 

CFC como lesivo. Se a controlada tiver mais de 20% de renda passiva ou menos de 80% de renda 

ativa própria, não poderá utilizar os benefícios dos regimes de exceção previstos na norma. A 

despeito de hoje não ser aplicado como condição à tributação no País, mas tão somente à utilização 

dos regimes de exceção previstos na norma, aplicando-se o mesmo conceito para delimitação da 

norma antielisiva recomendada pela OCDE, todas as controladas com rendas passivas ou 

decorrentes de operações entre partes relacionadas superiores a 20% estariam sujeitas à tributação 

no País.  

Adotando-se os critérios mencionados, ainda que a renda ativa seja tributada abaixo da 

alíquota comparável (ETR abaixo de 13,5%), se o percentual de rendas passivas ou com partes 

relacionadas for inferior a  20%, a CFC não poderá ser considerada como lesiva no contexto de 

BEPS e sujeita à tributação no País. Os lucros serão predominantemente de atividade econômica 

realizada por ela e, portanto, vinculados à geração de valor decorrente, não se caracterizando  um 

planejamento agressivo com consequente erosão da base tributária brasileira. O contrário também 

é verdadeiro, se as rendas lesivas no contexto de BEPS (conforme delimitadas) forem superiores a 

20%, toda a renda da CFC — ativa e passiva — estará sujeita à tributação no País. 

Note-se que os critérios são cumulativos, ou seja, avalia-se, primeiramente, se a 

controlada possui alíquota efetiva inferior à isenção de alíquota estabelecida (13,5%); sendo 

afirmativo, analisa-se a presença de renda passiva ou renda entre partes relacionadas acima de 20%; 

enquadrando-se em ambas as hipóteses, toda a renda auferida pela controlada é atribuída à 

tributação na jurisdição da controladora; não se enquadrando na segunda condição, toda a renda da 

CFC continua sujeita à tributação, exclusivamente, em seu país de residência, a menos que 

distribuída e tributada na forma de dividendos (quando não isentos, de acordo com os tratados 

internacionais). 

Observe-se que a OCDE não delimita qual a renda a ser determinada como atribuível, 

em que montante ou proporção, se por entidade ou por operação. O racional construído acima, 

baseia-se nas premissas que conduzem o presente estudo, de soberania colaborativa, de política 

fiscal e de não prejuízo à concorrência ou competitividade internacional das controladas no 

exterior, das controladoras e do País. 
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Utilizam-se aqui alguns critérios já estipulados atualmente na LTBU, pois se não são 

contrários ao que os demais países aplicam — sendo apenas empregados, hoje, com um propósito 

particular da norma brasileira e distante das normas CFC —, podem ser aproveitados, garantindo-

se um menor custo administrativo e de observância tributária — pela utilização de critérios já 

conhecidos, que não precisarão ser reanalisados ou subjetivamente comprovados —, além de 

cumprirem com o objetivo de regras CFC efetivas — no combate às estruturas de BEPS e aos 

planejamentos abusivos, com diferimentos tributários prejudiciais aos países. 

Após a definição da renda CFC ou renda atribuível da CFC, deve-se determinar como 

será computada essa renda. Para tanto, a OCDE traz duas sugestões: a) utilização das regras da 

jurisdição da controladora para calcular a renda tributável da CFC; b) limitação da compensação 

dos prejuízos da CFC, de modo que eles somente sejam usados para compensar lucros da mesma 

CFC ou lucros de outras CFCs na mesma jurisdição. 

Considerando a legislação vigente, teria que ser adaptado somente o primeiro critério 

para cômputo da renda atribuível. Por mais que a legislação nunca tenha permitido, alvo de 

inúmeras críticas387, a compensação dos prejuízos apurados pelas controladas com os lucros 

apurados pelas controladoras, a LTBU possibilita a compensação dos prejuízos das controladas 

com seus lucros futuros, inclusive sem o limite de 30% aplicável às empresas residentes388. 

Quanto à primeira sugestão, atualmente a LTBU determina que os lucros deverão ser 

apurados segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio da controlada. Assim, 

utiliza-se o lucro contábil, de acordo com as regras locais, do país de residência da controlada, para 

o cálculo da renda atribuível e sua tributação no País.  

Apesar de ser acertada a recomendação da OCDE de não utilizar os padrões do país de 

estabelecimento da controlada para cômputo de sua renda no país da controladora, a utilização das 

regras da jurisdição da controladora para calcular a renda tributável da CFC poderá trazer 

                                                 
387 Ver: XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 8 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
pp.508-510; XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, 7 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2010. pp.425-427; XAVIER, Alberto. A lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, em matéria de lucros no exterior: 
objetivos e características essenciais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito 
tributário, v.18. São Paulo: Dialética, 2014, p18; UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; DI VIMERCATE, 
Paolo de´ Capitani; OLIVA, Caterina Corrado; GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Manual de Direito 
Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012, pp.399-402; SEGUNDO, Hugo de Brito Machado; MACHADO, 
Raquel Cavalcanti Ramos. O imposto de renda das pessoas jurídicas e os resultados verificados no exterior. In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário, v.7. São Paulo: Dialética, 2003, 
pp.195-197. BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp.64-69. 
388Ver Lei 12.973/14, art. 77, § 2º; art. 78, §4º; art. 79, II; art. 82, II. 
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complicações, por tornar a análise muito mais complexa e subjetiva em decorrência da apuração 

da renda tributável de acordo com as regras tributárias brasileiras, aumentando os custos de 

observância tributária e administrativos.  

A adoção dos IFRS, neste contexto, parece ser a melhor alternativa para o cômputo  das 

rendas das controladas, a despeito dos receios da OCDE. Isto porque a própria organização 

reconhece como vantajosa a sua adoção (IFRS) do ponto de vista de consistência e possível 

uniformidade internacional, e somente a desconsidera como principal sugestão porque entende que 

os países não utilizam os padrões internacionais para determinação da renda tributável, podendo 

aumentar os custos administrativos e de observância tributária389.   

Entretanto, no caso do Brasil os receios da OCDE e que descaracterizam a utilização 

dos IFRS, pelos demais países, não se justificam, por dois motivos principais. Primeiramente, 

porque a base para a apuração fiscal das empresas brasileiras é o lucro contábil de acordo com os 

padrões internacionais. Assim, parte-se do montante contabilizado de acordo com as práticas 

contábeis adotadas, no caso os IFRS para, após  realizar os ajustes determinados em lei,  apurar a 

renda tributável. Secundariamente, porque os resultados das controladas e suas demonstrações 

financeiras já são, hoje, convertidos aos IFRS para a apuração dos resultados contábeis 

consolidados da multinacional brasileira, representando um custo já incorrido e não a ser 

aumentado.  

Assim, a adoção dos IFRS como critério para cômputo da renda da controlada, 

especificamente no Brasil, é consistente e evita um passo adicional. Não haveria a necessidade de 

apurar a base tributável — uma verdadeira e nova apuração fiscal das controladas, com as possíveis 

consequências acima —, mas seria adotado o lucro contábil com padrões já aplicados pela 

contabilidade brasileira e, neste quesito, muito mais uniforme e objetivo. Ademais, como os lucros 

contábeis, de acordo com os IFRS, são a regra no País e base para a apuração dos lucros tributáveis 

das empresas residentes, serão mais fáceis de serem compreendidos, analisados e fiscalizados pelas 

                                                 
389 “Since most countries do not currently use such standards when calculating taxable income, however, this option 
may increase both administrative and compliance costs if taxpayers have to recalculate the income of the CFC 
according to standards that are applied by neither the parent jurisdiction nor the CFC jurisdiction.” OECD. Designing 
Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 53. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-
en>. 
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autoridades fiscais. Desse modo, não serão aumentados, podendo, inclusive, serem reduzidos os 

custos com observância tributária e administrativos. 

Ainda,  no que tange à renda da CFC, o outro conjunto de elementos essenciais para a 

elaboração das normas refere-se aos critérios para a sua atribuição, ou mais precisamente para 

definir como a renda será atribuída aos acionistas. A OCDE recomenda que: a) o  limite e o 

montante da renda a ser atribuída a cada acionista ou controlador sejam calculados considerando a 

proporção de controle e o período de controle ou influência; b) que as jurisdições determinem 

quando a renda será incluída nas declarações tributárias dos contribuintes e de que modo será 

tratada, além de aplicar a alíquota tributária do país da controladora sobre a renda. Em todos esses 

elementos não há conflitos com a LTBU, sendo que os critérios podem ser mantidos, pois já 

adotados pelo País, apesar de necessariamente terem que se adaptar ao contexto de uma norma 

antielisiva. 

Atualmente, o artigo 76,  da LTBU, deixa claro que deverão ser tributados os lucros ou 

prejuízos auferidos pelas controladas, relativos ao ano-calendário em que forem apurados em 

balanço, observada a proporção de participação da controladora em cada controlada. Já, o artigo 

79 da LTBU, determina que os lucros da controladas deverão ser adicionados na determinação do 

lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil em  

31 de dezembro de cada do ano-calendário. 

Adaptando o disposto ao conceito de uma norma antielisiva, ocorreria uma tributação 

similar, porém condicionada ao preenchimento das condições antiabusivas e antidiferimento 

previstas na norma. Assim, tendo a CFC uma ETR inferior a 13,5%, com rendas passivas ou entre 

partes relacionadas superior a 20% (conforme proposto neste trabalho), os seus lucros seriam 

adicionados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica 

controladora domiciliada no Brasil— portanto sujeitos a um encargo tributário de 34% —, em de 

31 de dezembro do ano-calendário em que apurados e na proporção da participação da controladora 

na entidade no exterior.  

Outro conjunto de elementos que não precisaria de maiores endereçamentos de acordo 

com a norma atual seria o da eliminação da dupla tributação. Atualmente, conforme se destacou 

em tópico específico, já são conferidos créditos pelos tributos efetivamente pagos pela CFC sobre 

a renda auferida (inclusive retidos na fonte) e tributada no País, toda vez que ela for submetida à 

tributação em outras jurisdições. No caso da distribuição de dividendos, como a previsão da LTBU 



174 
 

 

é de tributação dos lucros, sendo esse o fato gerador dos tributos sobre a renda, não há qualquer 

previsão quanto à sua incidência no momento de pagamento ou crédito dos dividendos (exceto no 

caso das coligadas qualificadas).  

Alterando-se  a LTBU para se configurar como uma norma antielisiva, nos casos em 

que a controlada se enquadrar nas condições elencadas na norma CFC, o mesmo procedimento 

deverá ser mantido, tributando-se os lucros e isentando-se os dividendos. Caso não sujeita à 

tributação sobre os lucros, por não estar caracterizada como uma CFC, conforme as condições 

elencadas na norma, atualmente, para as coligadas qualificadas, os dividendos serão tributados no 

momento de sua disponibilização e desde que respeitados os tratados para evitar a dupla tributação. 

O último conjunto de elementos a ser ponderado — de fato o primeiro elencado pela 

OCDE — refere-se à definição da CFC e do controle necessário para que seja submetida às regras 

CFC. 

Conforme se destacou anteriormente neste trabalho, todas as entidades  detidas por 

empresas brasileiras, no exterior, à exceção das coligadas qualificadas, atualmente têm seus lucros 

sujeitos à incidência da tributação sobre a renda no País. Não há a possibilidade de não tributação,   

seja a entidade  uma filial, sucursal, coligada (exceto se coligada qualificada) ou controlada no 

exterior, todos os seus lucros são submetidos à regra geral antidiferimento brasileira. Assim, quanto 

à recomendação de se incluir todas as entidades transparentes e estabelecimentos permanentes, 

inclusive aquelas consideradas como entidades híbridas reversas, não haveria  grande alteração de 

conteúdo a ser realizada na norma brasileira, o qual poderia ser mantido mediante a  transformação 

da norma em  norma antielisiva, observadas as condições da lei. 

Quanto ao requisito de controle, a norma brasileira utiliza hoje um conceito que se 

assemelharia ao teste de controle legal. Porém, ele não é utilizado para determinar a incidência da 

norma CFC somente em relação às entidades consideradas como controladas.  

Estão sujeitas à tributação, de acordo com a LTBU, tanto as empresas controladas como 

coligadas no exterior. Conforme dispõe a legislação societária (art. 243, §1º e 2º da LSA) 

consideram-se coligadas todas as sociedade nas quais a investidora tenha influência significativa390 

e controladas todas aquelas em que a controladora, diretamente ou através de outras controladas, 

tenha direitos de sócio que assegurem, permanentemente,  preponderância nas deliberações 

                                                 
390 De acordo com o art. 243, § 4º: “ Consira-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce 
o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la”.  
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societárias e o poder de eleger a maioria dos administradores. Presume-se a influência significativa 

quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da empresa investida, sem 

controlá-la. Deste modo, pode-se presumir que somente não estão sujeitas às previsões da LTBU, 

as entidades residentes no exterior, com menos de 20% de participação detida por pessoas jurídicas 

residentes no País.  

Tendo em vista que a definição prevista na LTBU considera todas as empresas 

residentes no exterior, desde que controladas ou coligadas, sujeitas à sua incidência, os testes 

sugeridos pela OCDE quanto à determinação de controle não precisarão ser implementados. Apesar 

de mais restritivos, os critérios utilizados pela LTBU são mais objetivos e, portanto, permitem 

reduzir a complexidade da norma e os custos administrativos, sendo ainda mais efetivos no 

combate a BEPS, pois permitem que quase a totalidade das entidades no exterior com 

investimentos detidos por empresas brasileiras sejam consideradas no contexto das normas CFC. 

 

III.2.4.3. Conclusões preliminares 
 

As normas CFC, desenvolvidas pelas jurisdições de modo a evitar o diferimento 

contínuo da tributação dos lucros auferidos no exterior por meio de entidades localizadas em países 

com baixa tributação, desde que introduzidas têm se destacado como um tema de relevância e de 

amplos debates não só no Brasil, como nos demais países. Apesar de restringirem a possibilidade 

de estruturas internacionais lesivas, a depender de suas condições elas culminam em restrições à 

competitividade das multinacionais, tendo levado inúmeras jurisdições a não as implementarem, 

ou, ainda, implementá-las de modo ineficaz. 

Pouco desenvolvidas pela OCDE até a implementação do Projeto BEPS, tendo em vista 

a sua essencial contribuição na contenção de planejamentos abusivos — por meio da tributação 

dos lucros artificialmente alocados às controladas e normalmente segregados das atividades de 

geração de valor —, elas foram identificadas como um dos principais fatores no combate a BEPS, 

traçando-se no relatório da ação 3 as principais recomendações para a sua elaboração, de modo a 

alcançar regras CFC mais uniformes e efetivas entre os países. 

Para que fosse possível o desenvolvimento de sugestões flexíveis às políticas tributárias 

de cada país — especialmente no que se refere à competitividade —, a OCDE dividiu os principais 

critérios para a sua elaboração em seis conjuntos de elementos chave: a) regras para a definição 
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das CFC; b) isenções ou limites dentre os quais as CFC não estarão sujeitas às normas; c) 

delimitação das rendas das CFC a serem tributadas; d) métodos para o cômputo das rendas das 

CFC; e) limites para a atribuição das rendas das CFC; f) mecanismos para evitar ou eliminar a 

dupla tributação da renda. 

Cada conjunto traz inúmeras possibilidades para a implementação ou alteração das 

regras CFC, de modo a serem eficazes no combate a BEPS, sem, entretanto, aumentarem os custos 

administrativos e de observância tributária. Todos os elementos analisados partem, principalmente, 

de um exame comparativo entre os métodos e as regras já aplicáveis pelos demais países, com a  

seleção daqueles que demonstram maior consistência com os propósitos das normas CFC e do 

Projeto BEPS.  

Ao analisar as recomendações da OCDE, bem como as regras CFC adotadas pelos 

demais países, identifica-se que, ao contrário destas, a LTBU continua sendo — assim como já era 

à época da vigência do art. 74 da MP 2.158 — uma norma de abrangência genérica, de incidência 

irrestrita, não limitada por quaisquer critérios. Ao tributar os lucros auferidos pelas controladas no 

exterior, anualmente, independentemente de sua distribuição e de qualquer critério antielisivo, ela 

não se configura como uma norma CFC, pois não tem o intuito de coibir planejamentos fiscais 

abusivos e estruturas de baixa tributação, mas, sim, o escopo de tributar com caráter imediato a 

totalidade da renda auferida mundialmente pela pessoa jurídica residente no País. 

Partindo-se dessas considerações, analisam-se três premissas como justificativas para 

que o Brasil altere a LTBU vigente e adote, de acordo com as recomendações da OCDE, 

verdadeiras regras CFC — antielisivas, revestidas de caráter de exceção e condicionais: a) 

soberania colaborativa; b) competitividade ou concorrência internacional; c) política fiscal 

tributária.  

A primeira premissa — abordada inclusive na introdução do presente trabalho — 

configura-se no contexto de um mundo globalizado em que a soberania fiscal absoluta torna-se 

incompatível e acaba sendo autolimitada, por meio da cooperação e colaboração dos Estados na 

implementação de normas tributárias condizentes com o cenário econômico mundial. Apesar de se 

tratar de uma opção, a soberania colaborativa acaba sendo um verdadeiro objetivo a ser alcançado 

pelas jurisdições, pois a manutenção de um sistema tributário cego ao ambiente econômico 

moderno e às trocas internacionais é lesivo a elas, permite a propagação e a perpetuação de 
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divergências tributárias — que levam não só à dupla tributação, como à dupla não tributação da 

renda —, além de afetar a sua competitividade internacional e a de suas multinacionais. 

Neste contexto, justifica-se que apesar da LTBU ter sido constituída como expressão 

da soberania fiscal brasileira e, em termos de restrição à evasão fiscal, ser limitativa a ponto de 

evitar qualquer diferimento da tributação dos lucros das controladas no exterior, sua incidência 

genérica é prejudicial ao País e às pessoas jurídicas nele residentes. Ao manter um sistema 

tributário fechado ao contexto internacional, com a aplicação de normas mais restritivas que a dos 

demais países e que culminam em uma carga tributária também superior à dos demais países, o 

Brasil limita tanto a sua competitividade internacional quanto a de suas multinacionais. 

A LTBU prejudica a capacidade de competir no mercado internacional das 

multinacionais brasileiras (segunda premissa), pois: a) reduz a sua lucratividade; b) aumenta o 

custo do capital nelas investido; c) reduz futuros investimentos; d) induz o repasse do custo 

tributário (quando possível) em seus produtos; e) leva à perda de mercado.  Em um mundo de 

economia integrada em que o capital é o principal e, geograficamente, o mais móvel dos bens, a 

tributação é diferenciada em cada país e pode permitir diferentes retornos aos acionistas. Quanto 

maior a lucratividade da multinacional, com menor custo tributário e consequente menor custo de 

capital, maiores serão os investimentos nelas, pois possibilitarão os melhores retornos aos 

acionistas.  

Apesar das recomendações da ação 3 serem apenas sugestões para regras eficazes no 

combate a BEPS e não padrões mínimos a serem seguidos, um ponto essencial questionado pelos 

países e ponderado nas recomendações, é justamente o da competitividade internacional. Regras 

CFC muito restritivas, possuem dois principais efeitos, de acordo com o relatório da ação: a) 

diminuem a competitividade das jurisdições que as introduzem perante as demais jurisdições; b) 

diminuem a competitividade das multinacionais residentes nas jurisdições que as introduzem. A 

LTBU que nem sequer é uma norma antielisiva com escopo restritivo, mas uma norma de 

incidência genérica e irrestrita, tem efeitos ainda mais gravosos, induzindo os investidores de 

capital, tanto os residentes, quanto os não residentes, a deixar de investir no País. Os prejuízos ao 

País são tanto correntes, quanto futuros.  

Porém, tanto a flexibilização da soberania fiscal quanto a busca pela competitividade 

internacional — seja das controladas, seja das multinacionais, seja do País — depende da política 

tributária adotada pelo País (terceira premissa). Tomando-se como base os diversos tratados 
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tributários ratificados pelo Brasil, demonstra-se um nítido objetivo fiscal do País de evitar a dupla 

tributação, estimular a internacionalização de suas empresas e, também, evitar a evasão fiscal.  

É por isso, no que tange especificamente a controladas residentes em países com 

tratados celebrados pelo Brasil, que a autolimitação parcial  ou total da soberania fiscal brasileira 

deve ser considerada como uma política fiscal adotada pelo País, devendo ser respeitada. A 

coexistência de uma regra de caráter geral (a LTBU) perante o que neles se estabelece — de modo 

optativo pelo País (soberania colaborativa), ainda vigente (porque não houve qualquer denúncia 

deles) e contratualmente vinculante —, é incompatível porque promove a tributação anual dos 

lucros das controladas residentes no exterior, independentemente de qualquer critério antielisivo, 

quando o País renunciou a esta parcela do seu poder de tributar.  

No mesmo contexto opcional destacado no trabalho, o País pode estender a política já 

adotada para as controladas residentes em países com tratados, para todas as controladas no 

exterior. A depender de sua escolha, a alteração da LTBU no que tange à incorporação dos critérios 

antielisivos das normas CFC, poderá ser total ou parcial, configurando-se em uma norma menos 

ou mais restritiva.  

Para a alteração da LTBU, de modo que ela venha a incorporar as recomendações da 

OCDE, destacam-se dois momentos: a) o primeiro, referente à adoção do principal critério 

antielisivo e por isso essencial para a sua adaptação; b) o segundo, referente à adaptação dos demais 

conjuntos de elementos essenciais, de modo que ela se configure como uma efetiva norma CFC. 

O primeiro, que se destaca por possuir, predominantemente, um foco antielisivo, 

refere-se à inclusão do critério de isenção de alíquota, de acordo com o qual somente as controladas 

com ETR significativamente inferior à tributação no país da controladora estarão sujeitas ao regime 

de transparência fiscal. Ao longo da análise ressalta-se que para a definição de uma alíquota fixa 

como limite de isenção é essencial analisar a ETR das empresas brasileiras, para, aí sim, estabelecer 

uma real comparação entre a tributação da controlada e da controladora. Após a análise da ETR 

das companhias brasileiras listadas na BOVESPA, no período de 2003 a 2013, chega-se à 

conclusão que uma alíquota comparável de 13,5% como limite de isenção seria o mais apropriado.  

Além do fundamental método jurisdicional, outo método correntemente adotado pelos 

países é o método transacional. Para incorporá-lo, de acordo com as recomendações da OCDE, este 

trabalho parte da premissa que as rendas das CFCs devem ser atribuídas de acordo com um critério 

de categorização, vinculado tanto à classificação legal destas (rendas passivas), quanto ao seu 
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vínculo com partes relacionadas. Adotando-se o método de atribuição da renda por entidade, 

verificada a proporção superior a 20% (conforme critério já adotado pela LTBU) de rendas com 

tais naturezas, e desde que abaixo do limite mínimo de tributação (ETR de 13,5%), a controlada, 

direta ou indireta, estará sujeita à tributação no País. 

Para a determinação dos demais conjuntos de elementos essenciais, como o cômputo 

da renda e sua atribuição, verifica-se que a maioria dos critérios já são adotados, hoje, pela LTBU, 

e poderiam ser mantidos. Destaque-se, apenas, que para o cálculo da renda da CFC, a adoção dos 

lucros contábeis de acordo com os IFRS justifica-se como o mais condizente com os propósitos da 

ação. No que se refere à definição da CFC e do controle necessário para que ela seja submetida às 

regras CFC, considerando que a definição prevista na LTBU já contempla todas as empresas 

residentes no exterior, com participação societária de residentes no País superior a 20%, as 

inclusões e os testes sugeridos não precisarão ser implementados.  

Conclui-se, por todo o exposto, que a adoção de uma norma CFC pelo País, ao invés 

da LTBU, apesar de não ser mandatória, permitirá: a) a efetividade no combate à BEPS e estruturas 

abusivas — por meio da tributação das controladas com baixa ETR e destituídas de rendas 

preponderantemente ativas; b)  redução dos custos de observância tributária e administrativos — 

por introduzir critérios mais objetivos, portanto claros e de fácil aplicação pelos contribuintes e 

pelas autoridades fiscais; c) exercício da soberania colaborativa; d) equilíbrio entre a tributação dos 

lucros das controladas no País e sua competitividade;  e)  cumprimento da política fiscal adotada 

pelo País — nos tratados para evitar a dupla tributação; f) maior segurança jurídica às empresas 

multinacionais (com normas consistentes à política fiscal adotada, ou seja, coerentes, claras e 

precisas). 

IV. Conclusões 
 

O Projeto BEPS é o primeiro grande movimento pela mudança do direito tributário 

internacional, no contexto de um mundo globalizado, com economia integrada e alta mobilização 

de recursos e investimentos. Por ter como proposta o desenvolvimento de recomendações para a 

elaboração de instrumentos (nacionais e internacionais) pelas nações, com a finalidade de combate 

aos planejamentos abusivos, ele assume a função primordial de levar o direito tributário 

internacional a uma nova fase e espera-se que o Brasil não fique atrás. 
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Vinculado a um conceito de soberania fiscal absoluta, o País muitas vezes se manteve 

distante da implementação de medidas condizentes com o cenário econômico contemporâneo e que 

possibilitassem o seu crescimento e desenvolvimento — principalmente pelo aumento de sua 

competitividade internacional e os investimentos decorrentes. Ao se manter fechado ao contexto 

externo, cego aos impactos econômicos de suas medidas restritivas e desproporcionais (em relação 

às aplicadas nos demais países), o País acabou por onerar não só as suas multinacionais, como o 

seu próprio desenvolvimento.  Não é em vão que entre as 140 principais economias mundiais, o 

Brasil ocupe a 75ª posição em termos de competitividade internacional, sendo o pior indicador para 

a realização de negócios no País, a alta carga tributária.  

A falta de flexibilização e a ineficácia em estabelecer normas consistentes com o 

Projeto BEPS, seus objetivos e suas recomendações, tendem só a piorar este cenário e ao invés de 

fortalecer a sua soberania, levarão à sua contínua erosão. Foram justamente medidas unilaterais, 

descoordenadas e não colaborativas que levaram as jurisdições a implementarem, em seus sistemas 

tributários, legislações  divergentes e que possibilitaram a falta de coerência (equilíbrio e 

proporcionalidade) na tributação das operações internacionais. 

Nesse contexto a principal premissa deste trabalho, fundamento de toda a análise 

realizada, parte da  aceitação do conceito de uma soberania colaborativa, não como algo novo e 

nunca implementado pelo País, mas sim como uma flexibilização já adotada (por meio da 

celebração dos tratados para evitar a dupla tributação) e a ser continuamente buscada. O conceito 

de uma soberania inflexível ao mundo contemporâneo e globalizado, cada dia mais integrado, é 

incompatível, pois impõe ao País barreiras não só desnecessárias como lesivas. Ao contrário, uma 

soberania colaborativa ou cooperativa permite não só a eliminação da dupla tributação, como, 

também, da dupla não tributação e, principalmente, da perda de valor econômico pelo País. 

O trabalho partiu de uma hipótese de pesquisa que ao longo de todas as análises buscou-

se identificar: se as recomendações propostas pela OCDE para combater o iminente problema de 

BEPS – considerando as diretrizes referentes a cada ação analisada – forem implementadas no 

Brasil, elas trarão, de fato, os incentivos tributários necessários aos investimentos das 

multinacionais brasileiras. 

Para prová-la, a pesquisa subdividiu-se na análise de duas ações propostas pela OCDE: 

a) ação 2  - que estabelece recomendações para a neutralização dos efeitos com negócios híbridos; 

b) ação 3 – que  propõe sugestões para desenhar efetivas normas CFC. Ambas as ações 



181 
 

 

fundamentam-se no primeiro pilar em que se insere o Projeto BEPS, cujo propósito é estabelecer 

coerência nas regras nacionais aplicáveis a operações internacionais. Por coerência deve-se 

entender o equilíbrio e a proporcionalidade no tratamento tributário da mesma operação 

internacional, de modo que os seus efeitos fiscais sejam equivalentes e simétricos, entre as partes 

e entre as jurisdições envolvidas, e não levem à erosão de base tributária. 

A análise da possível incorporação das recomendações das ações no sistema tributário 

brasileiro e o impacto para as multinacionais residentes no País, direcionou-se por uma estrutura 

similar em ambos os casos: a) buscou-se entender as recomendações propostas pela OCDE e os 

resultados objetivados; b) analisou-se as disposições da legislação nacional quanto aos temas 

tratados nas ações; c) verificou-se como as recomendações da OCDE poderiam ser incorporadas 

na legislação pátria e as mudanças necessárias; e d) por fim, identificou-se as possíveis 

consequências, para as multinacionais brasileiras, da adoção das recomendações para combate à 

BEPS pela legislação nacional. 

Tratando-se da ação 2, após passadas todas as etapas identificou-se, como principal 

medida para a incorporação das recomendações da OCDE, a necessidade de clareza e precisão na 

legislação nacional sobre instrumentos financeiros híbridos, que possibilitasse a coerência nas 

operações internacionais e, por fim, consistência com as recomendações da ação. Para tanto, 

verificou-se como necessária a introdução de uma nova norma para operações internacionais com 

instrumentos financeiros híbridos de dívida: a) fundamentada em um critério de essência jurídica, 

nos moldes do sistema jurídico nacional; b) com tratamento tributário proporcional entre as partes 

envolvidas nas transações, independentemente da jurisdição; c) com a definição das operações 

financeiras híbridas e dos elementos híbridos a serem ponderados para a aplicação da legislação 

nacional.  

Como consequência da nova norma espera-se maior transparência fiscal, segurança 

jurídica e possibilidade de aplicação, pelo Brasil ou demais jurisdições, das regras de neutralização, 

alcançando-se a coerência almejada, bem como reduzindo-se os custos de observância tributária 

dos contribuintes e administrativos das autoridades fiscais. Confirmando a hipótese de pesquisa, 

concluiu-se que a incorporação das recomendações relativas aos instrumentos financeiros híbridos 

não impactará negativamente as multinacionais brasileiras, mas, pelo contrário, incentivará os seus 

investimentos internacionais, considerando os efeitos destacados e a consequente redução dos 

riscos transacionais. 
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Identificou-se quanto às recomendações aplicáveis às entidades híbridas e às previsões 

sugeridas pela OCDE referentes aos tratados para evitar a dupla tributação, que elas não impactarão 

as multinacionais brasileiras, pois as recomendações realizadas pela OCDE já estão abarcadas pela 

legislação nacional.  

Tratando-se da ação 3, verificou-se como principal medida para a incorporação das 

recomendações da OCDE, a alteração da LTBU vigente, de modo a contemplar os critérios 

antielisivos e demais elementos essenciais às regras CFC. 

Para tanto, analisaram-se três premissas: a) soberania colaborativa; b) competitividade 

ou concorrência internacional; c) política fiscal tributária. De acordo com a primeira premissa, 

justificou-se a alteração da LTBU, pois a manutenção de um regime único, dispare dos demais 

países e fechado ao contexto internacional — com incidência genérica e irrestrita —, é prejudicial 

ao País e às pessoas jurídicas nele residentes. Pela segunda premissa, comprovou-se que a LTBU 

afeta a competitividade das multinacionais brasileiras. Como resumo, em um raciocínio lógico, ao 

aumentar a ETR da controlada, a LTBU reduz a lucratividade da controlada, da controladora,  

aumenta o custo do capital investido e diminui o seu retorno ao acionista. Como resultado de uma 

alta tributação, os investimentos são reduzidos, afetando tanto a competitividade das 

multinacionais quanto do País. Conforme a terceira premissa, foi demonstrado que a LTBU é 

contraditória e incompatível com a política tributária firmada pelo País nos tratados contra a dupla 

tributação, vigente e mandatória (quanto a controladas residentes em países com tratados) e que 

vincula o País à não tributação dos lucros das controladas residentes em países com os quais  o 

Brasil tenha celebrado tratados (a menos que em situações de abuso).  

Concluiu-se que a adoção de uma norma CFC pelo País — no contexto de uma 

soberania colaborativa, com o objetivo de não prejudicar a competitividade das multinacionais 

brasileiras, bem como respeitar uma política tributária já firmada nos tratados para evitar a dupla 

tributação — permitirá, além de outros efeitos: a) a redução dos custos de observância tributária e 

administrativos; b) o equilíbrio entre a tributação dos lucros das controladas no País e sua 

competitividade; e, c) maior segurança jurídica. Desse modo, a incorporação das recomendações 

da OCDE possibilitará, de fato, incentivar os investimentos das multinacionais brasileiras. 

Apesar do trabalho ter se pautado na análise de apenas duas ações do Projeto BEPS, 

algumas premissas destacam-se como fundamentais e possivelmente impactarão as análises das 

demais ações da OCDE: a) somente será possível a implementação das recomendações se o País 
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adotar uma soberania colaborativa; b) para a incorporação das recomendações de cada ação deve 

ser analisado todo o seu conteúdo, os objetivos que norteiam a ação e as recomendações, bem como 

os seus fundamentos; c) se não forem analisados todo os critérios que norteiam as ações,  as regras 

serão ineficazes e aumentarão os custos administrativos e de observância tributária; d) para a 

incorporação das recomendações na legislação nacional o País deve ser consistente com os 

objetivos da ação, ou seja, introduzindo normas coerentes, claras e precisas (conforme conceitos 

elencados no trabalho); e) apesar das duas ações selecionadas, todas as ações do Projeto BEPS são 

relevantes e devem ser analisadas como um conjunto de medidas necessárias e a serem 

implementadas de modo coordenado; f) é fundamental, para que as multinacionais brasileiras 

possam desfrutar de maior segurança jurídica e competitividade internacional, adaptar as normas 

de tributação internacional, considerando as conclusões precedentes; g) a incorporação das 

recomendações incentivará os investimentos das multinacionais brasileiras, desde que observadas 

as conclusões anteriores, o País adote e, principalmente, respeite (no caso já firmado nos tratados 

contra a dupla tributação) uma política tributária condizente com esse propósito, uma vez que as 

recomendações da OCDE são flexíveis aos objetivos almejados por cada nação; h) ao autolimitar 

a sua soberania (por meio da adoção das recomendações da OCDE), o País deve cumprir com esta 

restrição consensual (e, portanto, por ele escolhida) ao seu poder de tributar, sob pena de gerar 

todos os efeitos contrários, ou seja, insegurança jurídica, aumento de custos administrativos e de 

observância tributária, perda de competitividade, dentre outros.  

A despeito de toda a análise realizada e das conclusões destacadas, cabe ressaltar nesta 

conclusão — ainda que a incorporação das recomendações da OCDE possam ser, de acordo com a 

análise do presente trabalho, favoráveis ao desenvolvimento das multinacionais brasileiras — 

algumas medidas  que devem, desde já, ser adotadas pelas multinacionais brasileiras. 

Primeiramente é essencial o conhecimento e a análise das ações propostas ou, ao 

mínimo, do contexto do Projeto BEPS, dos principais focos de BEPS e fatores para combatê-los. 

Somente assim as empresas poderão se preparar para as alterações que tendem a ser 

implementadas, para as mudanças que poderão sofrer em suas estruturas e para as propostas a serem 

realizadas pelo governo brasileiro, evitando o aumento dos custos com observância tributária, além 

da imposição de alterações legislativas norteadas exclusivamente por desejos arrecadatórios e 

incompatíveis com o contexto internacional — pós globalização. 
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Como visto ao longo de toda a exposição, a OCDE traça apenas recomendações a serem 

analisadas e incorporadas pelas jurisdições. Porém, o modo como elas irão interpretá-las e 

implementá-las, direcionando as suas legislações, está sujeito a diversas influências, 

principalmente pelas três premissas ponderados no presente trabalho — ou seja, soberania 

colaborativa, competitividade internacional e política tributária. As empresas multinacionais 

devem estar cientes quanto às mudanças que podem ocorrer, mas, principalmente, devem, 

conjuntamente com os grupos interessados, participar da alteração da legislação vigente para, assim 

se espera, auxiliarem na implementação de uma legislação consistente com os objetivos do Projeto 

BEPS e não guiada por uma política arrecadatória e lesiva. 

É fundamental, também, acompanhar o desenvolvimento do Projeto BEPS — não só 

no Brasil, como no exterior —, a implementação das ações pelos países e a repercussão da 

incorporação de suas recomendações tanto para os governos quanto para as pessoas jurídicas 

residentes — proporcionalizando-se, como ressaltado neste trabalho, a particularidade do sistema 

tributário brasileiro.  

A experiência dos demais países e contribuintes, considerando a necessária 

coordenação e a colaboração na implementação das recomendações da OCDE, são valores a serem 

ponderados tanto pelo governo brasileiro e pelas autoridades fiscais nacionais — na alteração das 

normas internas de modo que possibilite a restrição e o combate a planejamentos abusivos, 

garantindo-se, todavia, a manutenção da competitividade das empresas multinacionais e do País —

quanto pelas multinacionais brasileiras — na análise de suas estruturas internacionais, na 

mensuração dos possíveis impactos para seus negócios e na redução das operações ou 

planejamentos abusivos que poderão ser questionados. 

Uma terceira medida, por conseguinte, refere-se ao fundamental mapeamento, análise 

crítica e particular de cada multinacional quanto às suas estruturas internacionais, negócios e 

operações (financeiros ou operacionais) mantidos e pretendidos no exterior, principalmente aqueles 

com partes relacionadas ou com a finalidade predominante de ganhos tributários. As empresas 

precisam mensurar os riscos atuais e futuros que possuem perante as recomendações do Projeto 

BEPS e mitigar aqueles que forem possíveis. 

Especificamente quanto às ações analisadas neste trabalho, recomenda-se: a) mapear 

todos os negócios híbridos realizados no Brasil e no exterior, entre partes relacionadas ou em 

comum acordo com terceiros (com finalidade fiscal); b) analisar os tratamentos tributários 
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divergentes (entre o Brasil e demais jurisdições) em suas operações financeiras; c) avaliar a alíquota 

efetiva de suas controladas (e coligadas, pois ainda que não analisado neste trabalho o critério 

poderá ser a elas estendido) de acordo com os lucros contabilizados em IFRS e em GAAP local; 

d) analisar a proporção de renda ativa e renda passiva de suas controladas (para as coligadas o 

Brasil já adota esta condição) no exterior; e) analisar a proporção de renda entre partes relacionadas 

de suas controladas (e coligadas) no exterior. 

Por fim, é recomendável: acompanhar a eventual influência das ações e das 

recomendações da OCDE na jurisprudência administrativa e judicial brasileiras; verificar seus 

possíveis impactos nos tratados internacionais para evitar a dupla tributação, seja no Brasil, seja no 

exterior — especialmente por meio da ação 15 que propõe a elaboração de um instrumento 

multilateral para emendar os tratados para evitar a dupla tributação, sem a necessidade de 

procedimentos individualizados por tratados; aprimorar o controle e documentação de todas as 

operações realizadas no exterior, seja com residentes no País, seja com residentes em outros países. 

As medidas tomadas pelas multinacionais evitarão maiores incertezas, riscos não 

mensurados e impactos não estimados. Ressalte-se, por fim, a essencial observância à maior 

transparência fiscal. No contexto atual é primordial que as empresas internacionalizadas tenham 

total domínio de suas operações realizadas no e com o exterior — tanto no contexto do negócio 

desenvolvido, como da finalidade deste e suas consequências —, embasamento em suas relações 

com os fiscos locais e clareza quanto à tributação efetiva de cada uma de suas empresas no exterior. 

Todas as estruturas e operações internacionais estão sujeitas à fiscalização, compartilhamento de 

informações entre os fiscos dos diversos países e a cada dia mais a uma análise consolidada entre 

estes — a exemplo das diversas ações de substância e transparência mapeadas no Projeto BEPS. 
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