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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância e os benefícios da implementação 

voluntária da governança tributária pelas empresas brasileiras, de maneira a aumentar a 

transparência da gestão tributária para as partes interessadas. A partir de estudos nacionais e 

internacionais existentes sobre o tema, a análise aqui proposta elege requisitos a serem observados 

pelas empresas para uma governança tributária eficaz e, após, avalia o estágio de desenvolvimento 

das cinco principais empresas das bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Londres. Diante 

da grande divergência entre os relatórios das empresas analisadas, sugere-se a parametrização de 

requisitos essenciais, por meio de norma não cogente, no intuito de auxiliar as empresas no 

relacionamento com as partes interessadas e, com isso, propiciar-lhes ganhos reputacionais e 

econômicos.   

 

Palavras-chave: Governança Tributária. Transparência. Gestão de Tributos. Relação empresa e 

partes interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to demonstrate the importance of and the benefits provided by the 

voluntary implementation of tax governance by Brazilian companies, with a view to enhancing 

the transparency of tax management for stakeholders. Based on the analysis of existing national 

and international reports on the subject, this study selects the requirements that companies should 

fulfill to implement effective tax governance and assesses the current stage of development of the 

five main companies listed on the São Paulo, New York, and London stock exchanges. Substantial 

discrepancies were found among the reports relating to the studied companies. Therefore, this 

study suggests that the essential requirements should be parameterized by means of a non-

compulsory standard as a way to help companies improve their relationship with stakeholders, 

and, as a result, obtain reputational and economic gains. 

 

Keywords: Tax governance. Transparency. Tax management. Corporation and stakeholders 

relationship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da responsabilidade social e a cobrança pela transparência por partes 

interessadas, stakeholders (acionistas, investidores, empregados, reguladores, fiscos, 

concorrentes, meios de comunicação, consumidores, fornecedores, dentre outros)1, apontam para 

a importância da implementação de práticas de gestão cada vez mais avançadas no âmbito 

empresarial. 

 

O cenário tributário não é diferente: as empresas estão sendo cobradas pelos stakeholders 

para que divulguem sua posição quanto às práticas tributárias, abrangendo inclusive os riscos 

assumidos, questões que provavelmente serão supridas com a implementação de programas de 

governança tributária. 

 

A fim de se demonstrar a recente relevância do tema governança tributária, a 

contextualização fática servirá de respaldo para ilustrar o impacto da alteração do comportamento 

dos consumidores 2  na forma das empresas gerirem suas áreas tributárias. Por conseguinte, 

planejamentos tributários antes observados apenas pela administração tributária passaram a ser 

manchete de jornais em decorrência de manifestações dos consumidores.  

 

Outro fator considerado na contextualização fática, que contribuiu tanto na nova forma 

de se manifestar dos consumidores quanto na atuação das administrações tributárias, foi o 

desenvolvimento tecnológico. Esses dois fatores, adicionados do crescente interesse de demais 

 

1 Definição de stakeholders: “A teoria da geração de valor segundo o acionista esclarecido (“enlightened shareholder 

value” - abordagem da gestão baseada em valor que prioriza o lucro) enxerga as partes interessadas (stakeholders, ou 

público afetado pela atividade da empresa) como um meio para se atingir um fim – a empresa só investe neles se 

puder calcular, ao menos aproximadamente, uma perspectiva efetiva de lucros futuros. Já a empresa focada em valor 

social (“pie-growing enterprise”, que tem o valor social como prioridade “em detrimento” do lucro imediato dos 

acionistas) reconhece a reciprocidade existente entre ela e as partes interessadas – a relação de longo prazo, e de duas 

vias, existente entre empresa e as partes interessadas, que são tidas como parceiras da empresa e não como fatores de 

produção. Este reconhecimento transforma a relação de duas maneiras. Primeiro, em vez de ver as partes interessadas 

como fontes de apenas lucro (clientes, funcionários e fornecedores que fornecem receita, mão-de-obra e insumos), a 

empresa as vê como fontes de ideias e colaboradores no cumprimento de seu propósito. Em segundo lugar, em vez de 

apenas “tirar” das partes interessadas – ao receber sua receita, mão de obra e insumos – ela se empenha para entregar-

lhes valor a longo prazo, além de suas obrigações contratuais. Isso destaca a importância de o propósito ser voltado 

não apenas a algo, mas a alguém. Uma empresa é uma rede de relacionamentos, que ela deve cultivar e fortalecer, e 

não apenas um conjunto de contratos coordenados.” EDMANS, Alex. Grow the Pie: How Great Companies Deliver 

Both Purpose and Profit. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Página 213. Tradução nossa. 
2 HOULDER, Vanessa. Tax claims hit reputation as well as coffers. Financial Times. 08 nov. 2010. Disponível em: 

https://www.ft.com/content/c153e27c-eb7d-11df-b482-00144feab49a. Acesso em: 06 set. 2022. 
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partes interessadas na forma como as empresas gerem suas áreas tributárias, são fundamentais para 

expor a evolução do tema e a importância da reputação das empresas na atualidade. 

 

Discorrida a importância do tema, passa-se à complexa demonstração dos benefícios da 

implementação de programas de governança tributária para as empresas, considerando 

principalmente a histórica relação conflituosa entre contribuinte e fisco. Tal demonstração, não 

deve contemplar apenas o contribuinte: as administrações tributárias também precisam entender o 

quão relevante é a melhora dessa relação para que haja a efetiva cooperação entre as partes.  

 

Apresentados os benefícios, faz-se fundamental entender do que se trata a governança 

tributária e qual é a sua extensão teórica e prática. Somente com a compreensão extensiva do tema 

torna-se possível buscar referências existentes que tratem dos requisitos essenciais para a 

implementação de um programa eficaz de governança tributária.  

 

Considerando tratar-se de tema novo, serão analisados três relatórios da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre conformidade tributária, 

selecionados precisamente porque seu objeto acaba por ir além dos limites da conformidade, como 

será demonstrado, e o relatório tributário do grupo formado por líderes empresariais chamado The 

B Team.3  

 

A avaliação dos relatórios existentes tem como finalidade identificar requisitos essenciais 

que viabilizem a comparação entre os programas de governança tributária das empresas analisadas. 

Como os requisitos encontrados não observam um parâmetro passível de comparação, foi 

necessária a eleição de outros requisitos.  

 

Ultrapassando-se a eleição dos requisitos essenciais, iniciar-se-á o mapeamento das 

empresas das bolsas de valores em São Paulo, Nova Iorque 4  e Londres 5 , para análise do 

 

3 Para maiores informações sobre os projetos do grupo, cf.: THE B TEAM. Home. Disponível em: https://bteam.org/. 

Acesso em: 27 jul. 2022. 
4 As bolsas de valores de Nova Iorque – NYSE e NASDAQ – serão consideradas em conjunto, haja vista que as 

análises encontradas consideram as empresas das duas bolsas de valores, motivo da referência Nova Iorque ao invés 

de uma bolsa de valores específica. 
5 A escolha das bolsas de valores considerou a relevância dos mercados, no caso dos Estados Unidos e da Europa, e a 

bolsa de valores do Brasil, por se tratar do mercado em cujo âmbito se produz o presente trabalho.  
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cumprimento ou não dos requisitos essenciais eleitos e, em caso positivo, qual sua extensão, 

seguido da tabulação dessa análise para melhor visualização. 

 

Como metodologia para definir quais empresas seriam selecionadas, utilizou-se o valor 

de mercado das empresas – obtido a partir da cotação da ação multiplicado pela quantidade de 

ações existentes. 

 

O propósito dessa validação é verificar a maturidade da governança tributária nas 

empresas listadas na bolsa que concentra o mercado brasileiro e em outras três das principais 

bolsas de valores do mundo a fim de que, posteriormente, elabore-se recomendações práticas para 

as empresas brasileiras que tenham interesse na implementação de programa de governança 

tributária. 

 

Com esse intuito, o que se propõe é a elaboração de um modelo sobre quais requisitos as 

empresas devem incluir em seus programas de governança tributária, e como fazê-lo para que se 

torne possível a comparação pelas partes interessadas. 

 

Por fim, busca-se demonstrar porque a institucionalização da governança tributária não 

deve ser realizada através de uma norma cogente, e sim por meio de recomendações, as quais serão 

cumpridas gradualmente pelas empresas com a observação dos benefícios e a demanda dos 

stakeholders.   
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA DO PROBLEMA 

 

Demonstrar como a governança tributária passou a ser fundamental para as empresas, em 

decorrência de mudanças que ocorreram em diferentes áreas, é importante para entendermos o 

desenvolvimento do tema. Com efeito, fatos anteriormente irrelevantes ou não verificáveis 

passaram a ter relevância na atualidade, em um cenário de maiores exigências e maior acesso à 

informação. 

 

Alguns incidentes ocorridos principalmente na Europa e nos Estados Unidos (como o 

caso da Starbucks, do Google e da Amazon, inclusive com o boicote das marcas após a veiculação 

midiática do não pagamento ou pagamento incorreto de tributos) 6  mostraram como o 

comportamento dos consumidores mudou em um curto espaço de tempo. Logo, assuntos que 

aparentemente não possuíam qualquer relação com o consumidor final – tal qual o planejamento 

tributário (tax planning) das empresas – passaram a ser extremamente relevantes no ato da compra 

de determinado bem ou no momento da contratação de um serviço. 

 

Essa mudança de comportamento fez acender uma luz vermelha para as empresas quanto 

a fatores que passaram a impactar o comportamento dos consumidores e, consequentemente, o seu 

negócio. 

 

No contexto da globalização das informações, situação em que basta alguns cliques para 

que uma notícia se espalhe nas redes sociais a partir de um simples celular, a transformação de 

comportamento por parte dos consumidores foi exponencialmente potencializada. 

 

O consumidor passou a avaliar diversos fatores, a título de exemplo: a fonte da matéria-

prima; o uso de agrotóxicos no processo de plantio; a origem da mão-de-obra contratada desde o 

processo produtivo da matéria-prima até a finalização do produto; a relação da empresa com os 

seus funcionários e com os terceiros contratados; os programas sociais desenvolvidos e apoiados 

pela empresa; se o processo produtivo se dá de maneira responsável e sustentável, poluindo o 

mínimo possível e se preocupando com a comunidade e com o meio ambiente impactados pelo 

 

6 BARFORD, Vanessa; HOLT, Gerry. Google, Amazon, Starbucks: The rise of 'tax shaming'. BBC News Magazine. 

21 mar. 2013. Disponível em: http://www.bbc.com/news/magazine-20560359. Acesso em: 05 set. 2022. 
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negócio; e, de forma anteriormente impensada, a responsabilidade da empresa quanto ao adequado 

pagamento dos tributos. 

 

Uma das explicações para este fenômeno reside na compreensão clara, por parte dos 

consumidores, de que o tributo pago ao Estado, é diretamente ligado à capacidade do Estado de 

executar as políticas públicas que beneficiam a própria sociedade na qual estão inseridos. 

 

O acesso à informação, a conscientização da população (especialmente após o pandêmico 

ano de 2020 em que a luta contra a Covid-19 escancarou desigualdades sociais, culturais e 

econômicas, bem como a necessidade de maior conservação dos recursos naturais e de uso mais 

racional do orçamento estatal) e o avanço da agenda corporativa de Environmental, Social and 

Governance (ESG)7, 8 são fatores que, além de manifestarem maior relevância para o papel do 

consumidor, alteraram as áreas e os níveis de preocupação de um grande número de empresas, 

independentemente de seu porte.  

 

Em consequência disso, a função social das empresas passou a ter um papel relevante 

para o público em geral, evidenciando uma postura extremamente diferente da que ocorria no 

passado. Se no passado observava-se meramente o preço praticado e a qualidade do produto/ 

serviço no intuito de barateamento do custo das matérias-primas e do seu processo produtivo para 

o aumento das vendas – desconsiderando-se, por exemplo, os produtos químicos utilizados e as 

condições de trabalho do quadro de funcionários – hoje, outras tantas avaliações passaram a ser 

importantes para a escolha do consumidor e consequente sobrevivência do negócio.  

 

Nessa linha de valorização de fatores antes não observados, passa a importar, por 

exemplo, o compromisso da empresa com valores socioeconômicos, ambientais, éticos e morais; 

não bastando ter um produto elaborado de acordo com a legislação aplicável, tornando-se 

imperiosa a ação coletiva da empresa perante a sociedade como um todo, exercendo os princípios 

 

7 O termo ESG surgiu em 2004 em uma publicação chamada Who Cares Win do Banco Mundial em parceria com o 

Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e instituições financeiras de 9 (nove) países. In: PACTO 

GLOBAL REDE BRASIL. ESG: Entenda o significado da sigla ESG (Ambiental, Social e Governança) e saiba como 

inserir esses princípios no dia a dia de sua empresa. Disponível em: https://www.pactoglobal.org.br/pg/esg. Acesso 

em: 26 set. 2022. 
8 Os valores ambientais, sociais e de governança são defendidos pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e indicados como valores inegociáveis pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Cf. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 24 ago. 2022. 
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de igualdade, sustentabilidade e justiça, independente do que está expressamente obrigado pela 

lei. 

 

Para viabilizar a concretização dessa nova realidade, é possível observar investimentos 

do mundo corporativo na implantação e desenvolvimento de diversas áreas, tais como: 

comunicação interna e externa, relações com investidores, segurança, saúde e meio ambiente 

(SSMA), sustentabilidade, compliance, análise da cadeia de fornecedores e governança 

corporativa – todos esses concentrados em melhorar a reputação das empresas nas mais diversas 

perspectivas, de modo a garantir sua perpetuidade.   

 

Assim, explorando conceitos de justiça fiscal e moral tributária 9 , os consumidores 

passaram a avaliar as empresas quanto à responsabilidade tributária e fiscal de sua atuação, 

observando-se as decisões tomadas e seu impacto para a sociedade.  

 

 A utilização de métodos legais para redução do pagamento de tributos – através de uma 

análise fria da letra da lei como no caso de planejamentos tributários não proibidos (tax avoidance) 

– eram vistos de maneira ordinária e com baixa avaliação crítica. Porém, atualmente10, a avaliação 

do que é aceitável e o que não é aceitável para a população passa a alcançar até mesmo os 

planejamentos tributários regularmente implementados.  

 

Pagar ou não tributos passou a ser uma questão de responsabilidade social das empresas, 

explorando-se se a empresa está pagando corretamente e em porções justas os seus tributos, uma 

vez que a sua inadimplência ou deficiência prejudicará toda a comunidade. 

 

9 Marcela Ladeira Nardelli, em sua dissertação de Mestrado intitulada “Planejamento Tributário e Segurança Jurídica: 

Estabilidade da Interpretação Jurídica de Planejamentos Tributários Submetidos Previamente à Análise do Fisco” (p. 

26), informa que: “Moral tributária representa a motivação intrínseca, isto é, a vontade dos indivíduos de pagar tributos 

(dever cívico). Ao contrário da evasão fiscal, a moral fiscal não mede comportamentos individuais, mas, sim, atitudes 

ao refletir a obrigação moral de pagar tributos; a crença de que, pagando-os, o indivíduo está contribuindo para a 

sociedade (crescimento de uma consciência fiscal) e pode, também, refletir o remorso moral ou a culpa por fraudar o 

sistema tributário. Sua falta, no entanto, não implica necessariamente em qualquer sanção ou punição (discussão 

meramente filosófica)”. In: NARDELLI, Marcela Ladeira. Planejamento Tributário e Segurança Jurídica: 

Estabilidade da Interpretação Jurídica de Planejamentos Tributários Submetidos Previamente à Análise do Fisco. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Direito) – Escola de Direito de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São 

Paulo, 2021. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/30430. Acesso em: 26 set. 2022.). 
10  Como pode ser observado nas matérias de jornal. Disponíveis em:  

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/01/triangulacao-vale-minerio-ferro-confiscos-brumadinho-

suica-china.htm e https://jamilchade.blogosfera.uol.com.br/2019/04/01/na-suica-vale-se-transforma-em-alvo-de-

debate-politico/. Acesso em: 06 out. 2022. 
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Além da conscientização dos consumidores e da sociedade como um todo, o fenômeno 

do desenvolvimento tecnológico 11  foi outro fator que potencializou os riscos de impacto 

reputacional de uma empresa no âmbito tributário. Ao facilitar a fiscalização, consequentemente, 

é fortalecido o processo de cobrança do crédito tributário e a divulgação de informações sobre os 

contribuintes.  

 

Com o avanço da tecnologia foi possível desenvolver formas de controle e 

acompanhamento do recolhimento de praticamente a totalidade dos contribuintes, o que é 

facilmente observado, por exemplo, com a evolução dos números divulgados pela própria Receita 

Federal do Brasil.12 

 

Num cenário pretérito era impossível para o fisco acompanhar em tempo real o 

recolhimento de grande parte dos contribuintes. Hoje, diferentemente do que ocorria no passado, 

trata-se de procedimento comum, regularmente realizado pelos fiscos, viabilizando, inclusive, 

avaliações praticamente em tempo real se verificada uma queda da arrecadação.  

 

Explorando ainda o apoio da tecnologia, foi possível implementar sistemas13 nos quais o 

próprio contribuinte imputa as informações solicitadas pelo fisco, munindo-o com os dados 

necessários para que haja o seu cruzamento e, caso identificada alguma inconsistência, o 

contribuinte poderá ser imediatamente acionado para correção e, eventualmente, pagar o débito 

em aberto.  

 

Atualmente, no Brasil, a rede de informações fiscais disponível aos fiscos é tão efetiva 

que, não raras as vezes, não há necessidade de fiscalização presencial, bastando a análise remota 

 

11 Aqui entende-se pelos acordos para intercâmbio de informações relativas a tributos. In: BRASIL. Receita Federal. 

Acordos para intercâmbio de informações relativas a tributos. Disponível em: 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/acordos-internacionais/acordos-para-

intercambio-de-informacoes-relativas-a-tributos/acordos-para-intercambio-de-informacoes-relativas-a-tributos. 

Acesso em: 24 ago. 2022. 
12 Na página da Receita Federal do Brasil é possível consultar diversos dados e acompanhar a arrecadação mensal de 

cada tributo, além de diversas outras informações, bastando acessar o item “Dados Abertos”, disponível no link: 

https://receita.economia.gov.br/dados. Acesso em: 24 ago. 2022. 
13  De acordo com relatório da Deloitte, diversos países aumentaram o nível de exigência dos relatórios e os 

documentos exigidos em transações e pagamentos internacionais, o que afeta as empresas que possuem operações 

internacionais. In: DELOITTE. Tax Governance: The ultimate compliance solution. Disponível em: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/insights-and-issues/ca-en-insights-issues-tax-gover 

nance.pdf. Acesso em: 18 maio 2022. 
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das informações ou a solicitação de documentos através dos próprios sistemas de 

acompanhamento dos contribuintes (e-CAC, por exemplo) para se concluir sobre a existência de 

alguma irregularidade em determinado recolhimento, obrigação acessória ou operação realizada. 

 

Desta forma, o mapeamento de práticas que podem ser consideradas abusivas ficou mais 

fácil e rápido. O que levava um vultuoso tempo para ser identificado pelo fisco, podendo até 

mesmo nunca ser observado, passou a estar evidente a partir das informações prestadas pelo 

próprio contribuinte. 

 

Antes de encerrar esse tópico, importante mencionar que o interesse em fiscalizar e 

compreender as estruturas tributárias adotadas pelas empresas ultrapassa a relação consumidor e 

fisco, alcançando demais interessados, tais como organizações não-governamentais (ONGs) – Tax 

Justice Network, Action Aid, Christian Aid e SOMO –, União Europeia, investidores em geral, 

dentre outros, o que agrava a real necessidade de as empresas alterarem a forma de condução de 

seus negócios, considerando o impacto tributário como um fator relevante na tomada de decisão. 

 

Dessa forma, com todas as transformações das últimas décadas, resultando no 

empoderamento dos consumidores, na informatização dos fiscos e no interesse de terceiros antes 

alheios às questões tributárias, a governança tributária das empresas passa a ser um tópico de 

extrema relevância – principalmente se consideradas as sociedades anônimas de capital aberto, 

que dependem da avaliação de sua reputação14 para manutenção e crescimento de seu valor de 

mercado.  

 

Para dar continuidade à avaliação do tema, alguns pontos precisam ser desenvolvidos 

antes de se adentrar na análise das empresas selecionadas, como a amplitude de governança 

tributária e quais são os requisitos mínimos para a implementação do programa – o que será feito 

no próximo item. 

  

 

14 Inclusive sendo publicamente classificadas pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE da B3) e Índice Dow 

Jones de Sustentabilidade, por exemplo. 
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3 PROGRAMA DE GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA 

  

3.1 Evolução da Governança Tributária 

 

Numa perspectiva inicial, abordar o tema da governança tributária no contexto brasileiro 

pode soar estranho, considerando principalmente a quantidade de informações e declarações que 

os contribuintes já estão obrigados a disponibilizar à administração tributária. Provavelmente a 

resposta das empresas será negativa, e a reflexão simplória seria “já entrego diversas declarações15, 

não irei dispender ainda mais tempo com a elaboração de outras informações e documentos para 

disponibilizar informações à terceiros e aos órgãos fiscalizadores de forma espontânea”. 

 

Outro aspecto agravante é a relação entre fisco e contribuintes que sempre foi vista como 

conflituosa no Brasil. Embora caiba ao ente estatal a observância das normas objetivas, na prática 

verifica-se a atuação do fisco sendo orientada pela maior arrecadação, utilizando, para isso, a 

aplicação de diversas penalidades16  e a interpretação enviesada das normas postas, o que gera um 

alto grau de discussões e, por consequência, distanciamento entre fisco e contribuintes.  

 

Com esse cenário em mente, cumpre analisar quais seriam os possíveis motivos e os 

benefícios que levariam as empresas a investirem em um programa de governança tributária de 

forma voluntária. 

 

A mudança de postura por parte da administração tributária é o primeiro passo para o 

convencimento das empresas. Estudos econômicos indicavam que a melhor forma de evitar a 

evasão fiscal seria através da imposição de multas pesadas e auditorias rígidas; segundo eles, 

cidadãos racionais somente iriam cumprir com a sua obrigação tributária se o risco de serem pegos 

e multados fosse elevado17, do contrário, haveria o aumento da evasão fiscal. 

 

15 De acordo com relatório do Banco Mundial, as empresas brasileiras gastam em média 1.500 (mil e quinhentas) 

horas por ano para calcular e pagar seus impostos. In: WORLD BANK. Doing Business 2020. Washington, DC: 

World Bank, 2020. Disponível em: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf. Acesso em 02 maio 2022. 
16 Exemplos de penalidades utilizadas pelo fisco como forma de coerção ao cumprimento da obrigação tributária: 

multas, inclusive qualificadas e agravadas que podem chegar a 225% do valor do tributo; responsabilização criminal 

de administradores e sócios; protesto extrajudicial da dívida ativa; inscrição em CADIN – Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados do Setor Público Federal; arrolamento de bens e propositura de ação cautelar fiscal; penhora 

on- line de ativos financeiros; divulgação de listas públicas de devedores. 
17 Trata-se de tradução nossa. O artigo “Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Defence”, dos autores 

Erich Kirchler, Christoph Kogler e Stephan Muehlbacher, analisa o pensamento econômico neoclássico sobre o 
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Diversas formas de cobranças vexatórias para forçar o pagamento de débitos tributários 

podem ser observadas no Brasil. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por exemplo, 

adotou o seguinte: a divulgação da relação de empresas e de pessoas físicas devedoras de impostos 

e contribuições federais inscritos em Dívida Ativa da União18 em 200919; a inclusão do nome dos 

devedores nos bancos de dados de proteção ao crédito no Serasa e no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC)20; a divulgação dos 500 maiores devedores21 em 201522, 23, 24, dentre outras. 

 

Já a Receita Federal do Brasil, órgão responsável pela fiscalização e autuação dos débitos 

tributários federais, apesar de inicialmente ter tido algumas iniciativas tímidas em conjunto com a 

PGFN (como o acompanhamento econômico-tributário diferenciado de pessoas jurídicas, 

 

comportamento tributário dos cidadãos, na íntegra: “De acordo com a abordagem econômica neoclássica, os 

contribuintes são movidos pela maximização do lucro, comparando racionalmente as possíveis opções e escolhendo 

aquela que promete o maior lucro esperado”.In: KIRCHLER, Erich; KOGLER, Christoph; MUEHLBACHER, 

Stephan. Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Defence. Current Directions in Psychological Science, 

v. 23, n. 2, 2014, p. 87-92. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721413516975. Acesso 

em: 06 set. 2022.  
18 FERNANDES, Adriana. Lista de devedores da União será publicada em site. Estadão, 03 abr. 2009. Disponível 

em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lista-de-devedores-da-uniao-sera-publicada-em-site,349264. 

Acesso em: 02 maio 2022. 
19 “A justificativa do objetivo da publicação foi o auxílio às instituições que trabalham com a concessão de créditos 

ou contratos, pois estas poderiam exigir o detalhamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União aos 

contribuintes, aumentando a segurança entre as relações privadas. Quanto ao fundamento legal a permitir a relação 

dos contribuintes, a justificativa foi o inciso II, §3º do artigo 198 do Código Tributário Nacional”. In: VEJA. Lista de 

devedores está na Internet. Abril, 02 jul. 2009. Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/lista-de-devedores-

esta-na-internet/. Acesso em: 02 maio 2022. 
20 Cf. opinião do então Procurador Geral da Fazenda Nacional Luís Inácio Adams, constante em: VEJA. Lista de 

devedores está na Internet. 02 jul. 2009. Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/lista-de-devedores-esta-

na-internet/. Acesso em: 02 maio 2022. 
21  Tradução nossa: “Ao todo, os débitos tributários inscritos na dívida ativa, as multas e os juros devidos pelos 500 

maiores contribuintes inadimplentes ultrapassam BRL 392 bilhões. As pessoas físicas e empresas incluídas na lista 

são mencionadas considerando-se apenas o valor devido, independentemente da natureza de cada débito tributário 

(resultante de sonegação fiscal ou do mero atraso no pagamento). O índice também não distingue os débitos tributários 

em fase de execução judicial (58%) daqueles com execução suspensa por decisão judicial (11,14%), incluídos em 

programas de parcelamento da dívida (26,33%) ou oferecidos em garantia em litígio tributário (4,14%)”. In: 

RUBINSTEIN, Flavio; VETTORI, Gustavo. Closing the Brazilian Tax Gap: Public Shaming, Transparency and 

Mandatory Disclosure as Means of Dealing with Tax Delinquencies, Tax Evasion and Tax Planning. Derivatives & 

Financial Instruments, v. 18, n. 1, 2016, p. 5.  
22 A Procuradoria da Fazenda Nacional publicou a Portaria nº 721, de 11 de outubro de 2012, disciplinando a 

divulgação da lista de devedores no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, norma que viabilizou a 

divulgação dos 500 maiores devedores. Disponível em: 

https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/downloads/portaria-721-11-outubro-2012.pdf. Acesso em: 02 

maio 2022. 
23 G1. Fazenda divulga lista com os 500 maiores devedores da dívida ativa. Globo, 13 out. 2015. Disponível em: 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/10/fazenda-divulga-lista-com-os-500-maiores-devedores-da-divida-

ativa.html. Acesso em: 26 set. 2022.   
24 FOLHA DE SÃO PAULO. Dez empresas respondem por quase 10% da dívida com a União. Portal UOL, 14 

out. 2015. Disponível em: https://m.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1693952-dez-empresas-respondem-por-

quase-10-da-divida-com-a-uniao.shtml. Acesso em: 02 maio 2022.  

https://m.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1693952-dez-empresas-respondem-por-quase-10-da-divida-com-a-uniao.shtml.%20Acesso%20em:%2002%20maio%202022.cessados%20em%2002.05.2022
https://m.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1693952-dez-empresas-respondem-por-quase-10-da-divida-com-a-uniao.shtml.%20Acesso%20em:%2002%20maio%202022.cessados%20em%2002.05.2022
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procedimento antigo de ambos os entes25, bem como a criação das Delegacias Especiais da Receita 

Federal do Brasil de Maiores Contribuintes (Demac) e a alteração da legislação sobre 

acompanhamento econômico-tributário diferenciado de pessoas jurídicas e de pessoas físicas para 

delimitar o controle sobre tais contribuintes26), houve por publicar em 201827,  a relação de 

contribuintes28 objeto de representações fiscais para fins penais29 – medida que gerou muitas 

críticas.30 

 

Além da disponibilização de informações da pessoa física supostamente responsável, a 

lista também traz dados específicos referentes à empresa, como nome e CNPJ, conforme dispõe o 

artigo 1631 da Portaria RFB nº 1.750/2018. No entanto, de acordo com o previsto no ordenamento 

jurídico brasileiro, somente a pessoa física pode ser responsabilizada criminalmente32, inexistindo 

previsão para a responsabilização penal de pessoa jurídica33, à única exceção de crimes de natureza 

 

25 Portaria MF nº 29/1998, Portaria PGFN nº 53/2005, Portaria RFB nº 11.211/2007, Portaria RFB nº 11.213/2007, 

Portaria Conjunta PGFN e RFB nº 11.212/2007 e Portaria PGFN nº 320/2008. 
26 Portaria MF nº 587/2010 e Portaria RFB nº 2356/2010. 
27 A Receita Federal instituiu e disciplinou a divulgação da relação de representação fiscal para fins penais dos 

contribuintes que já tiveram o seu caso encaminhado ao Ministério Público Federal através da Portaria RFB nº 1.750. 
28 A primeira lista disponibilizada, em 13 de dezembro de 2018, era composta por 192 páginas, o que já parecia um 

grande volume de informações, quase dois anos após, consultando a lista de 10 de novembro de 2020, verificasse 

5.937 páginas, ou seja, um crescimento descomunal em quase 2 anos! Dados disponíveis em: 

http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplificacao-tributaria/operacao-deflagrada/rffp-enviadas-

ao-ministerio-publico.pdf e http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplificacao-

tributaria/operacao-deflagrada/rffp-enviadas-ao-ministerio-publico-2020-10.pdf. Acesso em: 02 maio 2022. 
29 A justificativa legal foi o artigo 198 do Código Tributário Nacional, neste caso o inciso I do § 3º, combinado com 

o disposto na Lei de Acesso à Informação e na Lei nº 12.527/2011, e como argumento a importância da transparência 

fiscal entre fisco e contribuinte. 
30 De acordo com o artigo 16 da Portaria RFB nº 1.750/18, a divulgação de informações relativas a representações 

fiscais para fins penais deve ocorrer logo após o encaminhamento destas ao Ministério Público Federal, ou seja, em 

momento em que nem mesmo o procedimento de investigação criminal terá tido início, razão por que se sustenta estar 

a medida a afetar a honra objetiva de pessoas físicas e jurídicas ali nominadas, e sua presunção de inocência – dois 

valores jurídicos fundamentais e protegidos expressamente pela Constituição Federal (artigo 5º, incisos X e LVIII). 

Ainda, cumpre lembrar que, para comprovar a gravidade da autuação e justificar a inclusão do responsável tributário 

na representação, em grande parte dos casos, a simples suspeita de sonegação, fraude ou conluio já é suficiente para 

a imputação da multa qualificada de 150%, conforme dispõe o §1º do artigo 44 da Lei nº 9.430/1996, novamente sem 

qualquer comprovação dos fatos imputados. 
31 Artigo 16 da Portaria RFB nº 1.750/2018: “Art. 16. A RFB divulgará, em seu sítio na Internet, as seguintes 

informações relativas às representações fiscais para fins penais, após o seu encaminhamento ao MPF: [...] III - nome 

e número de inscrição no CNPJ das pessoas jurídicas relacionadas ao ato ou fato que ensejou a representação fiscal 

para fins penais”. 
32 De acordo com o inciso XXXIX do artigo 5º da Constituição Federal, “não há crime sem lei anterior que o defina, 

nem pena sem prévia cominação legal”, redação que se repete no artigo 1º do Código Penal, Decreto-Lei nº 

2.848/1940, que expressa somente a responsabilização criminal da pessoa física, com exceção dos crimes ambientais. 
33 O Projeto de Lei do Senado nº 236 de 2012, de autoria do Senador José Sarney, projeto de novo Código Penal, 

pretende responsabilizar a pessoa jurídica para crimes praticados contra a administração pública, a ordem econômica, 

o sistema financeiro e o meio ambiente, ou seja, não há na legislação atual a previsão de responsabilização da pessoa 

jurídica, exceto no âmbito ambiental, temos apenas uma proposta de projeto de lei que pretende imputar a 

responsabilidade, que ainda não foi aprovada. Artigo 41 do PLS nº 236/2012: “Art. 41. As pessoas jurídicas de direito 

privado serão responsabilizadas penalmente pelos atos praticados contra a administração pública, a ordem econômica, 

http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplificacao-tributaria/operacao-deflagrada/rffp-enviadas-ao-ministerio-publico.pdf
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplificacao-tributaria/operacao-deflagrada/rffp-enviadas-ao-ministerio-publico.pdf
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplificacao-tributaria/operacao-deflagrada/rffp-enviadas-ao-ministerio-publico-2020-10.pdf
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplificacao-tributaria/operacao-deflagrada/rffp-enviadas-ao-ministerio-publico-2020-10.pdf
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ambiental34;  assim, a impossibilidade de pessoas jurídicas serem sequer investigadas pela suposta 

prática de crimes contra a ordem tributária – precisamente a finalidade do encaminhamento da 

representação fiscal para fins penais – parece, mais uma vez, evidenciar a incongruência e 

duvidosa juridicidade da medida.35 

 

Nos anos recentes, a visão punitiva parece dar lugar a um maior equilíbrio entre o poder 

e a confiança nas autoridades fiscais, uma vez que recompensar o bom comportamento pode ser 

mais benéfico (e efetivo) do que punir o comportamento ilegal. Tal entendimento se vislumbra 

principalmente para o contribuinte não sonegador, que analisa diversas variáveis, como a atitude 

das autoridades fiscais, a carga tributária, o sistema político, a justiça distributiva36, dentre outras, 

para decidir o seu comportamento.   

 

Não obstante essa conformidade forçada seguir tendo seu lugar na estratégia de 

arrecadação, tem ficado cada vez mais clara a existência de espaço para uma mudança do 

paradigma de relacionamento, no qual o contribuinte cumpre espontaneamente suas obrigações 

fiscais e tributárias (GRECO, 2008) – sendo inclusive estimulado e premiado para tal. Há diversas 

iniciativas para proteger e incentivar o contribuinte à regularidade fiscal, aproximando a relação 

entre as partes de forma a dar uma maior segurança jurídica para os dois lados. 

 

 

o sistema financeiro e o meio ambiente, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 

legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”. Disponível em: 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3515262&ts=1594009208566&disposition=inline. Acesso 

em: 02 maio 2022. 
34 A única referência à sanção penal da pessoa jurídica na Constituição Federal é o §3º do artigo 225, o qual 

fundamenta a previsão do artigo 3º da Lei nº 9.605/1998. 
35 Tradução nossa: “Provavelmente o aumento significativo de inclusões de responsáveis tributários ocorreu como 

forma de coerção ao pagamento do tributo”. In: TAYLOR, Ed. Owed $526 Billion, Brazil Tries New Tactic on Tax 

Cheats: Shaming. Bloomberg Tax, 30 nov. 2018. Disponível em: https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-

international/owed-526-billion-brazil-tries-new-tactic-on-tax-cheats-shaming. Acesso em: 06 set. 2022. 
36 O artigo “Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Defence”, dos autores Erich Kirchler, Christoph Kogler 

e Stephan Muehlbacher, define justiça distributiva como: “Confirmou-se que a justiça distributiva (carga tributária 

relativa e benefícios de bens públicos), a justiça procedimental e a justiça retributiva têm forte relação com a 

conformidade (vide Kirchler, 2007)”. In: KIRCHLER, Erich; KOGLER, Christoph; MUEHLBACHER, Stephan. 

Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Defence. Current Directions in Psychological Science, v. 23, n. 

2, 2014, p. 87-92. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721413516975. Acesso em: 06 

set. 2022. 
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A melhora na relação entre fisco e contribuinte favorece a cooperação voluntária37, sem 

a necessidade de investimentos em fiscalizações e instrumentos de cobrança, e diversas 

administrações tributárias do Brasil já contam com iniciativas nesse sentido. 

 

Inspirados nas boas práticas e nos resultados de estudos e políticas de incentivos de outros 

países sobre o fortalecimento do relacionamento entre fisco e contribuinte, vários Estados 

aprovaram os seus Códigos de Defesa do Contribuinte, como São Paulo38, Espírito Santo39, Minas 

Gerais40 e Amazonas.41 

 

Um exemplo é o programa do Estado de São Paulo, nomeado “Nos Conformes”, 

instituído pela Lei Complementar nº 1.320 de 201842, o qual possui como objetivo criar condições 

para um ambiente de confiança entre a Secretaria da Fazenda e Planejamento e os contribuintes43, 

e, como incentivo, implementou diversos critérios para a sua classificação. 

 

A Receita Federal do Brasil, também influenciada por políticas de incentivos de outros 

países e estudos de diversas organizações (como a OCDE), abriu a Consulta Pública nº 04, em 

2018, sobre a instituição de Programa de Estímulo à Conformidade Tributária – Pró-

 

37 De acordo com o artigo “Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Defence”, dos autores Erich Kirchler, 

Christoph Kogler e Stephan Muehlbacher: “A estrutura foi formulada para integrar perspectivas econômicas e 

psicológicas, e sugere que tanto o poder das autoridades quanto a confiança dos contribuintes nas autoridades são 

fatores determinantes da conformidade. Essa premissa foi apoiada por estudos empíricos sobre o impacto do poder e 

da confiança sobre a conformidade pretendida e observada no laboratório. As autoridades fiscais devem promover a 

cooperação em vez de se basear exclusivamente nos efeitos dissuasivos das auditorias e multas”. KIRCHLER, Erich; 

KOGLER, Christoph; MUEHLBACHER, Stephan. Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Defence. 

Current Directions in Psychological Science, v. 23, n. 2, 2014, p. 87-92. Disponível em: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/ 

0963721413516975. Acesso em: 06 set. 2022. Páginas 90 e 91 XX, tradução nossa. 
38 Disponível em: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/codecon/Downloads/cartilha_codecon.pdf. Acesso em: 20 

abr. 2022. 
39 Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=355237. Acesso em: 20 abr. 2022.] 
40 Disponível em: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/l13515_2000.html 

#:~:text=Cont%C3%A9m%20o%20C%C3%B3digo%20de%20Defesa%20do%20Contribuinte%20do%20Estado%

20de%20Minas%20Gerais.&text=Dos%20Princ%C3%ADpios-,Art.,ordem%20p%C3%BAblica%20e%20interesse 

%20social. Acesso em: 20 abr. 2022. 
41 Disponível em: https://online.sefaz.am.gov.br/silt/Normas/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Estadual/ 

Lei%20Estadual/Ano%202020/Arquivo/LE%205.267_20.htm. Acesso em: 20 abr. 2022. 
42 Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/norma/185824/. Acesso em: 18 abr. 2022. 
43 O Programa “Nos Conformes” conta com cinco princípios: (i) Simplificação do sistema tributário estadual; (ii) Boa-

fé e previsibilidade de condutas; (iii) Segurança Jurídica pela objetividade e coerência na aplicação da legislação; (iv) 

Publicidade e Transparência na divulgação de dados e informações; e (v) Concorrência Leal entre os agentes 

econômicos. Disponível em: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nosconformes/Paginas/Sobre.aspx. Acesso em: 

18 abr. 2022. 
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Conformidade44 . Sua intenção era receber sugestões sobre o programa de boas práticas que 

pretendia implementar, o qual classificaria os contribuintes de acordo com o grau de risco que 

representassem para a Receita Federal. No entanto, apesar de todos os esforços, o programa restou 

não implementado. 

 

Atualmente a Receita Federal do Brasil vem trabalhando no Programa de Conformidade 

Cooperativa Fiscal (Confia)45, que tem como principal objetivo mudar a sua relação com os 

contribuintes através da cooperação, da transparência e da segurança jurídica. Para isso serão 

consideradas as diretrizes da OCDE, as práticas implementadas com êxito internacionalmente e o 

diálogo com a sociedade. 

 

No que pese a trajetória histórica da tributação brasileira evidencie diversas iniciativas 

que utilizam métodos vexatórios, pode-se observar uma mudança das autoridades fiscais nos 

últimos anos na busca pela composição. Seja por influência das discussões que ocorrem em 

diversas partes do mundo, ou pelos resultados alcançados por alguns países, observa-se uma forte 

tendência de programas que incentivam uma melhora na relação entre fisco e contribuinte. 

 

O aumento da segurança jurídica é outro fator positivo do desenvolvimento da relação 

entre fisco e contribuinte, considerando o cenário atual de grande incerteza, seja no âmbito 

administrativo ou judicial.46 Os diversos fatores que corroboram para a insegurança, como a alta 

litigiosidade, a demora para solução do problema e a imparcialidade do órgão julgador, serão 

mitigados com o relacionamento próximo e cooperativo, o que resultará em soluções mais rápidas 

e eficientes. 

 

 

44  BRASIL. Receita Federal. Consulta Pública RFB nº 04/2018. Disponível em: 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consulta-publica/arquivos-e-image 

ns/consulta-publica-rfb-no-04-2018.pdf. Acesso em: 18 abr. 2022. 
45 O programa Confia conta com cinco etapas: Alinhar, Desenhar, Testar, Implementar e Expandir. A primeira e a 

segunda etapas foram concluídas, a terceira etapa (Testar) teve início com a publicação, em 19 de agosto de 2022, das 

Portarias RFB nºs 209 e 210, as quais, respectivamente, institui o Centro Nacional do Programa de Conformidade 

Cooperativa Fiscal (Centro Confia) para a coordenação e gestão das atividades desenvolvidas no programa e aprova 

a realização do Teste de Procedimento com a cooperação das empresas. In: BRASIL. Receita Federal. Programa 

Confia. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/confia. 

Acesso em: 20 abr. 2022. 
46 LANDI, Roberta Bordini Prado. Medidas alternativas de diminuição do contencioso fiscal: inspiração no direito 

internacional. 2020. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2020. doi:10.11606/T.2.2020.tde-22032021-235511. Acesso em: 07 out. 2022. Página 62. 
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Além da importância do desenvolvimento da relação entre fisco e contribuinte, 

implementar programas eficazes de governança tributária auxilia as empresas com as demais 

partes interessadas, stakeholders, que passaram a avaliar o posicionamento social das empresas e 

os riscos, dentre eles o tributário, antes da decisão de um possível investimento.  

 

No âmbito da interseccionalidade, vale dizer que o recolhimento dos tributos impacta 

diversas áreas das mais distintas naturezas, pois é através dele que o país tem recursos para investir 

de forma adequada nos setores fundamentais, como saúde, educação, segurança e meio ambiente, 

motivo da inclusão do tema tributário em outras agendas. 

 

A título de exemplo, vê-se a utilização dos programas de ESG para análise de questões 

de sustentabilidade, incluindo o tributário, pelos stakeholders. As informações tributárias são 

avaliadas no “G” de Governança (Governance)47, reforçando a relevância do tema e uma nova 

métrica de avaliação para os possíveis riscos de uma empresa. 

 

É provável que os benefícios da implementação de um programa de governança tributária 

sejam percebidos naturalmente, haja visto que a pressão dos agentes externos e a busca por 

melhores resultados serão fatores determinantes para o desenvolvimento de políticas tributárias. 

Desta forma, entendermos do que se trata e qual a sua abrangência são elementos fundamentais 

antes de iniciarmos a análise do que seria um programa eficaz. 

 

Embora muitas vezes os conceitos de conformidade tributária e governança tributária se 

confundam (ou sejam utilizados como sinônimos), governança tributária é mais abrangente do que 

apresentar informações e declarações obrigatórias aos órgãos fiscalizadores, campo da 

conformidade tributária. 

 

 

47  Elidie Palma Bifano entende que a sigla ESG contempla o tema tributário da seguinte forma: 

“ENVIRONMENTAL: voltado à criação de tributos verdes, envolvendo bens e atividades não poluidoras, assim como 

aqueles que combatem o carbono na atmosfera, incluindo incentivos verdes voltados à geração de energia limpa ou 

renovável; SOCIAL: voltado à concessão de benefícios fiscais e previdenciários, contribuição através dos tributos 

pagos e ética tributária; GOVERNANÇA: controle e acompanhamento de estratégias tributárias; relatórios de 

transparência fiscal.” BIFANO, Elidie Palma. ESG – Tributação no Ambiente Brasileiro: a Importante Missão dos 

Órgãos de Administração das Empresas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

INTERNACIONAL, 9., 2022, São Paulo. Anais eletrônicos [...] São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário: 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 348-359. Disponível em: 

https://www.congressoibdt.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anais_IX_Congresso_Internacional_2022.pdf. 

Acesso em: 07 out. 2022. Página 350. 
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A conformidade tributária é fundamental para que a empresa esteja em consonância com 

a legislação. Contudo, não basta a empresa meramente cumprir todas as obrigações legais48.  No 

cenário atual, respeitar a legislação é, por si só, insuficiente: há demanda por uma transparência 

maior da gestão tributária das empresas, inclusive com terceiros, dando abertura para uma nova 

forma de agir e pensar, que entendemos ser a governança tributária. 

 

O compromisso passa entre a relação contribuinte e fisco – onde cada um dos atores 

precisa contribuir para que se estabeleça um sistema de confiança – e alcança demais terceiros, 

com o objetivo de aumentar a credibilidade da empresa quanto às informações fiscais divulgadas. 

 

Como estamos diante de um tema relativamente novo e considerando que governança 

corporativa é gênero de que governança tributária é espécie49, utilizaremos como ponto inicial o 

conceito de governança corporativa 50  para, após, entendermos finalmente do que se trata a 

governança tributária.  

 

No plano internacional, a governança corporativa ganhou novos contornos com a 

aprovação, nos Estados Unidos, da Lei Sarbanes-Oxley51 em 2002, documento responsável por 

aumentar a transparência dos atos praticados pelos gestores em decorrência de escândalos 

 

48 O relatório “Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais” informa a conformidade tributária como “as 

empresas devem cumprir integralmente com as leis e regulamentos fiscais dos países onde operam. Cumprir 

integralmente com a lei significa interpretar e seguir a intenção dos legisladores. Isso não significa que a empresa 

deva realizar um pagamento superior ao montante legalmente exigido nos termos de tal interpretação. O cumprimento 

fiscal inclui medidas como o fornecimento de informações relevantes ou exigidas por lei às autoridades competentes 

em tempo hábil, de modo que seja possível determinar os impostos relativos às suas operações e a conformidade das 

práticas de determinação de preços de transferência com os padrões comerciais”. OCDE. Diretrizes da OCDE para 

Empresas Multinacionais. 2011. Disponível em:  https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/camex/pcn/produtos/outros/Diretrizes.pdf. Acesso em: 01 set. 2022. Página 63. 
49 “Como mais adiante se verá esses três planos ou dimensões da atividade do administrador, em matéria tributária, 

também povoam a governança tributária, espécie do gênero governança corporativa”. In: BIFANO, Elidie Palma. 

Planejamento de Negócios, o bom administrador e a Governança Tributária. Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários. Disponível em: https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2016/03/El%C3%ADdie-Palma-

Bifano.pdf. Acesso em: 22 jun. 2022. Página 04. 
50 A dissertação de Mestrado de Luciana Ibiapina Lira Aguiar, “A Governança Corporativa Tributária como Requisito 

para o Exercício da Atividade Empresarial”, traz linha do tempo sobre Governança Corporativa, na página 50, com a 

referência de “Esquema 3”, o qual foi inspirado na linha do tempo elaborada pelo IBGC. In: AGUIAR, Luciana 

Ibiapina Lira. A governança corporativa tributária como requisito para o exercício da atividade empresarial. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Direito) – Escola de Direito de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São 

Paulo, 2015. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14097. Acesso em: 06 set. 2022. 
51 O texto da Sarbanes-Oxley pode ser consultado no site: https://www.congress.gov/107/plaws/publ204/PLAW-

107publ204.pdf. Acesso em: 26 set. 2022. 
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corporativos ocorridos no início dos anos 200052. Desde então, o impacto da empresa em todos os 

interessados passa a ser relevante, expandindo a visão anterior que considerava valorativa apenas 

a relação da companhia com os seus acionistas. Com o advento da lei, empresas multinacionais 

tiveram que se adaptar e implementar a governança corporativa seguindo as novas regras do texto 

norte-americano.  

 

A partir disso, diversas entidades passaram a estudar e se posicionar sobre o tema, 

expondo os seus pontos de vistas e conceitos. O grupo Financial Markets Integrity – FMI53, 

iniciativa do Banco Mundial que fornece consultoria sobre governança corporativa relacionada ao 

setor financeiro e ao mercado de capitais em países de mercados emergentes, define governança 

corporativa54 como o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas, fazendo com que 

se tornem mais responsáveis, eficientes e transparentes, aumentando assim a confiança em sua 

gestão. Assim, quanto melhor a gestão de uma empresa, menores os riscos em todas as áreas, 

considerando que ineficiências serão detectadas e tratadas mais facilmente. 

 

 

52 O caso Enron impulsiona a Governança Corporativa nas empresas, pois demonstra a fragilidade e a falta de 

credibilidade das informações divulgadas naquela época. In: IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA. 3 lições aos conselhos após 20 anos da falência da Enron. Disponível em: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EU5_IH9jYXYJ:https://www.ibgc.org.br/blog/licoes_con

selhos_20_anos_falencia_eron&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 26 set. 2022. 
53 A responsabilidade do Grupo Financial Market Integrity compreende: “O grupo Financial Market Integrity (FMI) 

está localizado no Finance and Markets Global Practice do Grupo do Banco Mundial. A governança corporativa (GC) 

é parte do mandato do grupo FMI. O grupo CG dentro do FMI se concentra em melhorar a governança corporativa 

em países de mercados emergentes. Ele o faz fornecendo assistência técnica, liderança de pensamento e apoio aos 

programas de serviços de consultoria e operações de financiamento/investimento do Grupo Banco Mundial e através 

de compromissos globais com órgãos normativos, tais como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) e o Comitê da Basiléia sobre Supervisão 

Bancária.” THE WORLD BANK. Corporate Governance. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/corporate-governance. Acesso em: 26 set. 2022. Tradução 

nossa. 
54 Transcrição da definição de Governança Corporativa do Banco Mundial: “A Governança Corporativa (GC) diz 

respeito ao sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas. Trata-se de ter empresas, proprietários e 

reguladores se tornando mais responsáveis, eficientes e transparentes, o que, por sua vez, gera confiança. Empresas 

com boa governança geram menores riscos financeiros e não financeiros e maiores retornos aos acionistas. Elas 

também têm melhor acesso ao financiamento externo e reduzem riscos sistêmicos devido a crises corporativas e 

escândalos financeiros. Relatórios financeiros confiáveis, divulgações oportunas, melhores conselhos de 

administração e uma gestão responsável também proporcionam o desenvolvimento de mercados de capital mais fortes. 

Eles melhoram a capacidade de um país de mobilizar, alocar e monitorar investimentos e ajudam a promover empregos 

e crescimento econômico. Uma melhor supervisão e monitoramento pode detectar ineficiências corporativas e 

minimizar a vulnerabilidade a crises financeiras.” THE WORLD BANK. Corporate Governance. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/corporate-governance. Acesso em: 20 jun. 2022. Tradução 

nossa. 
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A OCDE, no relatório “Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE”, 

informa que governança corporativa55 envolve: i) as relações entre os órgãos de gestão de uma 

empresa, conselho de administração, acionistas e stakeholders; ii) a definição dos objetivos da 

empresa; e iii) a forma para alcançá-los e monitorá-los.  

 

No Brasil, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, elaborado pelo 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, define governança corporativa56 como 

sendo o sistema de gestão componente da empresa, compreendendo o relacionamento entre todas 

as partes interessadas, sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e 

controle e demais interessados, o qual deve conter princípios objetivos para cumprir com sua 

finalidade de melhorar a qualidade de gestão da organização.57 

 

 

55 Importante esclarecer que o relatório traduz Governança Corporativa como “Governo das Sociedades”. In: OCDE. 

Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/9789264259195-pt.pdf?expires=1655757915&id=id&accname=guest&checksum=34BAA74 

AF2D3513C9069132D099F8E86. Acesso em: 21 jun. 2022. Página 09. 
56 Transcrição da definição de Governança Corporativa do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 

- IBGC: “Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas 

e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos 

em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de 

longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da 

organização, sua longevidade e o bem comum.”  IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNÇA 

CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Disponível em: 

https://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/21138/Publicacao-IBGCCodigo-CodigodasMelhor 

esPraticasdeGC-5aEdicao.pdf. Acesso em: 26 set. 2022. Página 20. 
57 O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC traz os princípios básicos de Governança 

Corporativa, os quais também se aplicam à Governança Tributária, como sendo: 

“Transparência: Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu 

interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao 

desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a 

ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da organização. 

Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas 

(stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. 

Prestação de Contas (accountability): Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, 

conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando 

com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. 

Responsabilidade Corporativa: Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das 

organizações, reduzir as externalidades8 negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando 

em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, 

social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos”.  

IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa. Disponível em: 

https://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/21138/Publicacao-IBGCCodigo-CodigodasMelhor 

esPraticasdeGC-5aEdicao.pdf. Acesso em: 26 set. 2022. Página 20. 
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Por sua vez, a governança corporativa pode ser entendida como o conjunto constitutivo 

dos valores fundamentais da gestão de uma empresa e como eles são implementados, 

comportamento que será refletido em todas as áreas, sendo que, quanto mais sólido, eficiente e 

transparente, menor o risco de qualquer problema e maior a confiança das partes interessadas na 

gestão da empresa. 

 

Partindo dos conceitos de governança corporativa, encontramos definições de governança 

tributária. Luciana Ibiapina Lira Aguiar, por exemplo, define em seus estudos Governança 

Tributária como  

 

o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, no 

que tange ao planejamento, organização e cumprimento de obrigações principais 

e acessórias de natureza tributária, incluindo (i) as relações internas (intra-

sociedade ou grupo) e as diretrizes emanadas pelos órgãos de gestão e controle, 

a Diretoria e o Conselho de Administração, bem como (ii) as relações externas 

entre a entidade empresarial e as autoridades competentes e outros stakeholders, 

respeitados os princípios básicos da Governança Corporativa. (AGUIAR, 2015, 

p. 59.) 

 

Já o relatório da Deloitte Tax Governance – “The ultimate compliance solution”, 

esclarece que é fundamental estabelecer uma estrutura de governança tributária eficaz e alinhada 

com a governança corporativa da companhia, o que possibilita identificar e responder rapidamente 

novas exigências, desenvolver controles, cumprir obrigações e alavancar novos parceiros para o 

negócio em questão.58  

 

Como pôde ser observado, a governança corporativa contempla a governança tributária: 

ao passo que a governança corporativa se refere à gestão de todas as áreas da empresa, governança 

tributária toca à gestão apenas da área tributária. 

  

 

58 “É fundamental estabelecer uma estrutura de governança tributária eficaz que seja totalmente integrada e alinhada 

com a estrutura geral de governança. Isto permitirá que a empresa estabeleça uma parceria estratégica com a função 

fiscal para identificar e responder proativamente a novas exigências enquanto desenvolve controles e procedimentos 

de resposta em todas as suas áreas. Tal estrutura incorpora a governança de projetos e transações específicas, bem 

como operações tributárias diárias, permitindo o cumprimento tanto de novas obrigações quanto de exigências 

contínuas. Uma forte estrutura de governança fiscal alavanca a função fiscal tornando-a uma verdadeira parceira 

comercial estratégica, ativamente envolvida na identificação e implementação das exigências e colaborando 

regularmente com equipes de compliance e linhas de negócios afetadas em toda a empresa.” DELOITTE. Tax 

governance: The ultimate compliance solution. Disponível em: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/insights-and-issues/ca-en-insights-issues-tax-

governance.pdf. Acesso em: 08 ago. 2022. 
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Assim, é possível depreender que governança tributária é a gestão tributária da empresa 

como um todo, contemplando: um programa que disponha de modo claro quais são os princípios 

e as recomendações da companhia e um sistema que revise, aponte e corrija as inconsistências 

tributárias, buscando um relacionamento transparente com todas as partes interessadas (ou seja, 

acionistas, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, investidores, empregados 

e consumidores), com o objetivo de aumentar a qualidade e a confiança na gestão tributária da 

companhia. 

 

Finalizada a explanação sobre do que se trata e a abrangência da governança tributária, 

para cumprirmos com o objetivo de avaliarmos o estágio de maturidade das empresas, torna-se 

necessário compreender quais são os requisitos essenciais de um programa de governança 

tributária.  

 

Desta forma, como o objetivo do trabalho é auxiliar as empresas na construção de uma 

governança tributária eficaz – que evidencie a política tributária não apenas para os órgãos 

fiscalizadores, mas para todos os interessados – o trabalho irá considerar os requisitos essenciais 

sob esse enfoque, ou seja, sob o ponto de vista das empresas. 

 

3.2 Relatórios de governança tributária da OCDE e do “The B Team” 

 

Mediante levantamento bibliográfico e referencial, buscou-se materiais que definissem 

de forma mais efetiva as características essenciais de um programa de governança tributária. Para 

tal, a fim de se delimitar um modelo básico para as empresas, pautou-se nos relatórios da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e em diversos instrumentos, 

como programas de diversos países 59 , 60 , relatórios de sustentabilidade, análises de grandes 

auditorias, dentre outros. 

 

59 Cf. LAMADRID, Patricia Bacheschi Gomez de. A mudança do paradigma das relações tributárias entre a 

Receita Federal e os contribuintes. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito) – Escola de Direito de São Paulo, 

Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2020. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29915. Acesso em: 06 set. 2022. Páginas 82-85. 
60 A Administração Tributária da Austrália – ATO (Australian Taxation Office), pioneira na implementação do 

modelo de conformidade, conta com uma orientação para as empresas privadas com base em sete princípios. 

Considerando que atualmente a ATO se baseia nos requisitos da OCDE para a elaboração dos seus princípios, traremos 

os sete princípios apenas como nota, conforme abaixo:  

i. Gestão e supervisão responsáveis: definição das funções e das responsabilidades tributárias é essencial para o 

cumprimento das obrigações fiscais; 
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Grande parte do material nomeia “conformidade tributária” a análise desenvolvida, no 

entanto, quando da avaliação do documento, percebe-se que o escopo em tela é maior, não se 

limitando ao cumprimento das normas, e sim à gestão da área tributária como um todo. 

 

Os relatórios da OCDE – apesar de informar que disciplinam a conformidade tributária – 

vão além, detalham os requisitos essenciais de governança tributária. Diante dessa constatação, 

optou-se pela utilização de 03 (três) relatórios da OCDE como base para construção dos requisitos 

denominados essenciais.  

 

Ainda, além dos relatórios da OCDE, utilizar-se-á o relatório tributário do “The B Team 

Group”, grupo formado por líderes empresariais para discutir o papel do setor privado nos maiores 

problemas do mundo, o qual realiza uma abordagem interessante sobre 07 (sete) princípios 

tributários responsáveis, que também serão considerados como base para a construção dos 

requisitos essenciais. 

 

3.2.1 Relatórios da OCDE 

 

Em julho de 2002 foi criado o Fórum da Administração Tributária (FTA – Forum on Tax 

Administration)61  pelo Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE, grupo composto por mais de 

cinquenta órgãos administrativos de fiscalização, que conta com a participação do setor privado 

em alguns projetos (grupos empresariais, grandes escritórios de advocacia e de contabilidade).  

 

 

ii. Reconhecimento dos riscos fiscais: existência de procedimentos para apoiar no cumprimento das obrigações fiscais 

e para a identificação, avaliação e mitigação dos riscos;  

iii. Buscar aconselhamento: consultar a orientação da ATO caso haja alguma dúvida; 

iv. Integridade nos relatórios: sistemas e controles que garantam relatórios precisos e revisões periódicas; 

v. Relação profissional e produtiva: relação transparente, respeitosa e profissional entre fisco e contribuinte, com o 

objetivo de criar uma relação perfeita para resolver todos os problemas; 

vi. Entregas e pagamentos realizados no prazo: a governança fiscal somente é eficaz quando as entregas e pagamentos 

são realizados no prazo; 

vii. Comportamento ético e responsável: a governança tributária somente é eficaz quando não há manipulação e elisão 

fiscal. 

AUSTRALIAN TAXATION OFFICE. Seven principles of effective tax governance. Disponível em: 

https://www.ato.gov.au/Business/Privately-owned-and-wealthy-groups/Tax-governance/Tax-governance-guide-for-

privately-owned-groups/Corporate-governance-and-tax-governance/Seven-principles-of-effective-tax-governance/. 

Acesso em: 26 jul. 2022. 
61 Para maiores informações sobre o “Forum on Tax Administration”, cf.: OCDE. Forum on Tax Administration. 

Disponível em: https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/. Acesso em: 04 maio 2022. 
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O grupo tem como objetivo influenciar comportamentos que aumentem a justiça fiscal, a 

eficácia, a eficiência da administração tributária e a redução dos custos com a conformidade 

tributária. Desde a sua criação, diversos projetos foram concluídos e o grupo continua trabalhando 

na elaboração de orientações para cumprir com o seu objetivo principal.  

 

Os três relatórios da OCDE62 que serão analisados foram formulados pelo FTA para 

auxiliar as autoridades fiscais no gerenciamento dos contribuintes. Desta forma, como já 

informado previamente, considerando que o presente trabalho tem como finalidade identificar um 

modelo de governança tributária para as empresas, a análise será realizada com esse viés.  

 

3.2.1.1 Study into the Role of Tax Intermediaries (2008) 

 

O primeiro relatório a ser analisado é de 2008, denominado Study into the Role of Tax 

Intermediaries63, o qual trata do papel dos intermediários fiscais – escritórios de contabilidade, 

escritórios de advocacia, empresas de consultoria tributária, instituições financeiras e 

departamentos tributários de grandes empresas – na orientação de planejamentos tributários 

agressivos.64, 65 

 

Embora o relatório de 2008 não analise exatamente o tema governança tributária, como 

já explicado, e não se trate do primeiro documento da OCDE sobre o tema, alguns pontos 

fundamentais foram essenciais para a sua escolha. De forma resumida, o relatório: ressalta a 

importância do gerenciamento dos riscos tributários, principalmente para as empresas listadas em 

bolsa; deixa claro a importância da postura contributiva da administração tributária e dos 

 

62 Patrícia Lamadrid relaciona todos os relatórios da OCDE vinculados ao tema. In: LAMADRID, Patricia Bacheschi 

Gomez de. A mudança do paradigma das relações tributárias entre a Receita Federal e os contribuintes. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Direito) – Escola de Direito de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São 

Paulo, 2020. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29915. Acesso em: 06 set. 2022. 

Páginas 85 à 104. 
63  OCDE. Study into the Role of Tax Intermediaries. OECD Publishing, Paris, 2008. Disponível em: 

https://doi.org/10.1787/9789264041813-en. Acesso em: 04 maio 2022. 
64 Foi na Declaração de Seul em setembro de 2006 que o FAT expôs a preocupação sobre a rápida disseminação dos 

planejamentos tributários agressivos e a ligação entre esses planejamentos e os intermediários fiscais. (OCDE, 2008, 

p. 09). 
65 A concorrência é uma importante reflexão do relatório quanto aos planejamentos tributários agressivos. Mesmo os 

contribuintes que inicialmente não estavam dispostos a praticarem um planejamento tributário amplamente 

comercializado e visto inicialmente como agressivo, se veem compelidos a praticá-lo em face da concorrência e, 

considerando a sua grande aceitação, o planejamento passa a ser percebido como não agressivo. (OCDE, 2008, p. 09-

10). 
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contribuintes, esclarecendo diversos aspectos da postura contributiva; e dá origem aos outros dois 

relatórios da OCDE que serão analisados. 

 

O objetivo do relatório é analisar a relação tripartite entre intermediários fiscais, 

contribuintes e fiscos, considerando a influência dos intermediários fiscais na orientação de 

planejamentos tributários agressivos que impactam os sistemas tributários.  

 

O gerenciamento de riscos tributários é perpassado sob a ótica da administração tributária, 

expondo como as autoridades podem detectar e tratar os riscos fiscais de forma menos onerosa, 

alocando seus recursos de maneira mais eficiente. No entanto, de forma inovadora, o relatório 

ressalta que para alguns contribuintes o gerenciamento de riscos também seria benéfico, pois 

aqueles que se comportarem de forma transparente podem esperar uma abordagem mais 

cooperativa das autoridades fiscais e, em consequência, ter o seu custo fiscal reduzido. Tal 

inovação permite também uma certeza tributária antecipada, considerando o diálogo transparente 

e em tempo real com as autoridades fiscais. 

 

A certeza antecipada das operações igualmente impacta questões de governança 

corporativa e a avaliação dos acionistas, principalmente para as empresas de capital aberto, que 

dependem de capital externo para a sua manutenção.   

 

O relatório moderniza quando propõe um relacionamento mais cooperativo e voluntário 

entre a administração tributária e os contribuintes – chamado de relação aprimorada – cabendo às 

partes demonstrarem o seu interesse na resolução dos problemas.  

 

Os contribuintes querem identificar na administração tributária valores como a 

compreensão do mercado (denominada de consciência comercial pelo documento 
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supramencionado)66, a imparcialidade67, a proporcionalidade68, bem como a abertura através da 

divulgação e da transparência69 e a capacidade de resposta.70 

 

Em contrapartida, os contribuintes também devem proporcionar divulgação voluntária e 

transparente, com o objetivo de desenvolver a confiança mútua entre fisco e contribuinte, base 

para o relacionamento aprimorado.  

 

Sobre divulgação voluntária o relatório informa que se trata de ir além das informações 

que os contribuintes são legalmente obrigados a fornecer, devendo ser compreendido como o ato 

de munir o fisco de todas as informações necessárias para a análise e a compreensão das operações, 

principalmente as que tenham um grau significativo de incerteza71. Já a transparência é o ambiente 

dentro do qual os atos de divulgação devem ocorrer. 

 

Como pode ser observado, o relatório de 2008 traz tópicos importantes e inovadores para 

a construção de uma governança tributária eficaz, principalmente se considerada a profundidade 

da análise quanto à relação colaborativa, motivo pelo qual não se poderia deixar de considerá-lo 

no presente trabalho.  

 

3.2.1.2 Co-operative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative 

Compliance (2013) 

 

 

66 As autoridades fiscais precisam entender o contexto comercial em que os planejamentos tributários são realizados, 

as características do setor industrial em que o contribuinte opera e as características únicas de cada setor. (OCDE, 

2008, p. 34-35). 
67 As decisões e recomendações devem ser emitidas de forma consciente e objetiva, com foco no valor correto do 

tributo a ser recolhido e não ter como meta aumentar o valor a ser arrecadado. (Ibidem, p. 35). 
68 As relações das autoridades fiscais com os contribuintes devem ser razoáveis, equilibradas e proporcionais, ou seja, 

não realizar auditorias especulativas em contribuintes que são transparentes, fazer somente perguntas apropriadas, 

concluir rapidamente as auditorias, incentivar o cumprimento voluntário, ajudar os contribuintes na solução dos 

equívocos e discutir antecipadamente as decisões. (Ibidem, p. 35-36). 
69 Os contribuintes querem maior transparência quanto à posição de cada fisco e como ocorre o gerenciamento de 

risco, mas o relatório informa que a extensão da transparência deve ser decidida por cada país. Outro ponto importante, 

é que os contribuintes sejam ouvidos sobre mudanças políticas e na administração tributária. OCDE, 2008, p. 36-37. 
70 O maior anseio dos contribuintes é ter respostas rápidas, eficientes e profissionais, garantindo mais seguranças as 

suas operações, além de obter a resolução definitiva do caso de forma mais breve. (Ibidem, p. 37). 
71 De acordo com as consultas realizadas, os contribuintes informaram que para fornecer esse nível de informação as 

autoridades fiscais devem apresentar regras detalhadas sobre esses requisitos, mas a equipe que participou do estudo 

diverge dessa posição, entendendo que a relação deve se basear em princípios amplos. (Ibidem, p. 41). 
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Após a discussão do conceito de relação aprimorada no relatório da OCDE de 2008, 

diversos países desenvolveram um relacionamento mais próximo com grandes empresas que 

estavam prontas para atender aos requisitos da divulgação e da transparência. Baseado nessas 

experiências, o relatório de 201372 mantém os itens já identificados em 2008 e dá mais alguns 

passos na relação entre fisco e contribuinte, alterando o conceito de relação aprimorada para 

conformidade cooperativa. 

 

Um dos motivos que levou a alteração do nome de relação aprimorada para conformidade 

cooperativa decorre da preocupação das autoridades fiscais e dos contribuintes com mal-

entendidos quanto ao princípio da igualdade perante a lei. Afinal, levanta-se a questão: se alguns 

contribuintes estão desfrutando de um relacionamento aprimorado, os demais estão sendo 

discriminados? 

 

O relatório demonstra que se trata do processo de avaliação de risco das autoridades 

fiscais e dispõe que apenas os contribuintes preparados, com um programa de controle fiscal 

eficaz, podem acessar os benefícios da conformidade cooperativa.  Ainda, informa que no novo 

termo descreve com mais precisão o conceito pretendido, não abrindo brechas para entendimentos 

discriminatórios. 

 

Adicionalmente aos sete itens do relacionamento aprimorado, a relação entre fisco e 

contribuinte deve se basear em um “Programa de Controle Fiscal” (Tax Control Frameworks – 

TCF), o qual deve conter critérios objetivos somado aos preceitos da confiança justificada. Isto 

posto, os benefícios somente serão observados se contribuintes e fiscos confiarem um no outro73 

e a comunidade confiar que os contribuintes estão pagando a quantia certa de imposto, 

concomitantemente. 

 

O programa de controle fiscal resulta do desenvolvimento de uma estratégia de 

gerenciamento de risco de conformidade, pois somente com uma abordagem conjunta os 

 

72 OCDE. Co-operative Compliance – A Framework: From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance, 

OECD Publishing, Paris, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1787/9789264200852-en. Acesso em: 22 jul. 2022.  
73 O relatório informa que o primeiro passo deve ser dado pelos órgãos da administração tributária, pois “confiança 

gera confiança”. (OCDE, 2013, p. 103). 
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benefícios serão observados pelas partes, tornando a iniciativa uma ferramenta relevante dentro da 

conformidade cooperativa. 

 

Com a aplicação do relatório de 2008 também ficou evidente a importância de sistemas 

de governança corporativa que divulguem as informações fiscais, objeto integrante do conceito de 

conformidade cooperativa. Além da divulgação ser fundamental para demonstrar a disposição do 

contribuinte no cumprimento de sua parte na relação com o fisco. 

 

Outro ponto notado, e não expressamente tratado no relatório de 2008, foi a relevância da 

interpretação de acordo com o espírito da lei tributária, devendo as empresas cumprirem para além 

da letra da lei74. Apesar do conceito trazer preocupações para ambos os lados75, principalmente 

quanto à divergência de opinião sobre qual seria a vontade do legislador, o relatório é expresso na 

possibilidade de discussão do tema pelos tribunais76, 77 quando não for possível chegar a um 

denominador comum. 

 

74 Conceito de “espírito da lei” de acordo com o relatório de 2013: "Em particular, as empresas devem cumprir tanto 

a letra quanto o espírito das leis e regulamentos fiscais dos países em que operam. Cumprir o espírito da lei significa 

discernir e seguir a intenção do legislador. Não exige que uma empresa faça um pagamento superior ao montante 

legalmente exigido de acordo com tal interpretação" e complementa: "Uma empresa cumpre o espírito das leis e 

regulamentos fiscais se tomar as medidas necessárias para detectar a intenção do legislador e interpretar essas normas 

fiscais de forma compatível com essa intenção à luz da linguagem da lei e da respectiva história legislativa 

contemporânea. As transações não devem ser estruturadas de forma que tenham resultados fiscais incompatíveis com 

as consequências econômicas subjacentes à transação, a menos que exista legislação específica destinada a esse 

resultado. Nesse caso, a empresa deve acreditar que a transação é estruturada de forma a produzir um resultado fiscal 

para a empresa que não seja contrário às intenções do legislador.” (OCDE, 2013, p. 48). Tradução nossa. 
75 Importante ressaltar que considerar o “espírito da lei” não pode ser uma vantagem para nenhum dos lados, como 

bem tratado no relatório: "A conformidade cooperativa não deve dar ao órgão arrecadador uma "vantagem" em termos 

de interpretação da lei, pois isso poderia levar ao estabelecimento de "leis brandas" criadas pelo órgão arrecadador 

que substituiria as mudanças legislativas decididas pelo parlamento ou pela jurisprudência decidida pelos tribunais. 

Ao interpretar o que é "o espírito da lei", a diretriz para o órgão de arrecadação deve ser a mesma tanto dentro da 

conformidade cooperativa como em uma auditoria regular. É fundamental deixar claro que não há vantagens nem 

desvantagens nesses aspectos dentro da conformidade cooperativa. Para que isso se alcance, os órgãos arrecadadores 

poderiam considerar tornar públicas a todos os contribuintes decisões e interpretações anônimas sobre questões fiscais 

difíceis.” (OCDE, 2013, p. 49-50). Tradução nossa. 
76 O relatório é claro quanto à possibilidade de discussão nos tribunais das divergências de interpretação: "Se a 

conformidade cooperativa não permitisse tais diferenças de opinião e o acesso aos tribunais para solucionar essas 

diferenças quando necessário, poder-se-ia contrapor que os contribuintes que celebram acordos de conformidade 

cooperativa com órgãos de arrecadação estão efetivamente concordando em aceitar a prevalência do ponto de vista 

do órgão arrecadador. E isso implicaria o pagamento de impostos acima do valor legalmente devido naquelas ocasiões 

em que o ponto de vista do órgão de arrecadação não é apoiado pelos tribunais, ou não teria sido se solicitada sua 

consideração do assunto.” (OCDE, 2013, p. 49). Tradução nossa. 
77 O relatório informa a viabilidade de solução dos conflitos com meios alternativos, como a arbitragem e a mediação: 

"Esta nova forma de trabalho muitas vezes inclui um esforço intensivo para resolver qualquer legado de litígios 

existentes entre o órgão de arrecadação e a grande empresa. Esses litígios podem ser dirimidos por acordo ou por 

processo. Na Parte 1 do Capítulo 2, nos referimos à discussão no Estudo de 2008 sobre técnicas alternativas de 

resolução de litígios (ADR) como um mecanismo que pode auxiliar uma "abordagem imparcial" para a solução de 

litígios. Uma vez estabelecida uma relação de conformidade cooperativa, as técnicas alternativas de resolução de 
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Neste ponto, pode-se concluir: partindo da premissa de que, para a conformidade 

cooperativa, o contribuinte deve ir além da conformidade tributária, contando com controle interno 

amplo (programa de controle fiscal), além de seguir os princípios da boa governança corporativa 

também no âmbito tributário. Desta forma, a conformidade cooperativa proposta pode ser 

entendida como governança tributária – considerando, principalmente, a sua abrangência. 

 

Ainda, o próprio relatório fala dos princípios da boa governança tributária no item sobre 

as “Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais” (OCDE, 2013, p. 57). Informa que a 

governança tributária e a conformidade tributária são elementos importantes do sistema de gestão 

de risco e finaliza ressaltando a importância de o Conselho de Administração de uma empresa ser 

responsável pela concepção, implementação e eficácia de um programa de controle fiscal.  

 

Desta forma, embora o próprio título do relatório nos faça acreditar, inicialmente, que se 

trata apenas de conformidade tributária, a análise do texto retrata o oposto, ampliando a 

abrangência do gerenciamento de risco. Ou seja, estamos diante da implementação da governança 

tributária e não apenas da conformidade tributária.  

  

 

litígios podem representar uma base melhor para a resolução de litígios que surgem no contexto de uma relação 

cooperativa, embora os tribunais ainda estejam disponíveis para resolver litígios pelas razões discutidas na Parte 3 

deste capítulo. As técnicas alternativas de resolução de litígios comumente utilizadas são a mediação e a arbitragem." 

(OCDE, 2013, p. 51). Tradução nossa. 
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3.2.1.3 Co-operative Tax Compliance – Building Better Tax Control Frameworks (2016) 

 

Para dar seguimento às recomendações do relatório Co-operative Compliance: A 

Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance, analisado no item 

anterior, o FTA, em discussão com membros do Comitê Fiscal da BIAC (Business and Industry 

Advisory Committee) e membros de grandes empresas de contabilidade, elaboraram em conjunto 

o relatório de 2016.78 

 

O relatório Co-operative Tax Compliance – Building Better Tax Control Frameworks79 

traz os critérios objetivos do “Programa de Controle Fiscal”80 (Tax Control Frameworks – TCF), 

isto é, sistema de controle interno81 que tem como objetivo garantir a exatidão e a integridade das 

declarações e das informações fiscais divulgadas pelas empresas, elemento essencial para 

programas eficazes de conformidade cooperativa (voluntária).  

 

 

78  Um importante marco entre o relatório de 2013 e o de 2016 foi a publicação, em 16 de julho de 2013, do relatório 

de Combate à Erosão da Base Tributária e à Transferência de Lucros – BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), que 

culminou na publicação de 15 planos de ações, tendo como um dos objetivos conter os planejamentos tributários 

agressivos (ação 12 do BEPS).  Tal fato incentivou ainda mais a gestão dos riscos tributários pelas empresas. OCDE. 

Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris, 2013. Disponível em: 

https://doi.org/10.1787/9789264192744-en. Acesso em: 25 jul. 2022. 
79 OCDE. Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks. OECD Publishing, Paris, 2016. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264253384-en. Acesso em: 31 jan. 2022. 
80 Alguns autores traduzem a expressão “Tax Control Frameworks” de forma diferente. Por exemplo, Lamadrid (2020, 

p. 174) chama de “estrutura de controle fiscal”: “No modelo da conformidade cooperativa da OCDE, a compreensão 

das causas por trás dos comportamentos do contribuinte envolve a análise da governança corporativa tributária, mais 

especificamente, da estrutura de controle fiscal (tax control framework) do contribuinte”. Já Nardelli (2021, p. 31), de 

planos objetivos de controle fiscal, “Sem adentrar necessariamente nos “planos objetivos de controle fiscal” – conjunto 

de processos e procedimentos de controle interno que deve garantir que os riscos fiscais de uma empresa sejam 

conhecidos e controlados, chamado pela OCDE de Tax Control Framework”. 
81 Os programas de Governança Tributária podem ser voluntários, as próprias empresas divulgam de forma espontânea 

e cooperativa suas informações, ou o país possui legislação que prevê a divulgação obrigatória: “[os] compromissos 

das empresas no sentido de divulgarem amplamente as informações costumam ser voluntários e fazem parte de um 

programa de conformidade cooperativa (que existem em países como Austrália, Áustria, Irlanda, Países Baixos, Nova 

Zelândia, Singapura, África do Sul e EUA). Mas em muitos países, como Canadá, Irlanda, África do Sul, Estados 

Unidos e o Reino Unido também existe um regime obrigatório de divulgação. No Reino Unido, o Regime de Gestão 

de Risco de Compliance Tributária (Tax Compliance Risk Management, ou TCRM) e o Código de Práticas de 

Tributação de Bancos se pautam nas penalidades legais aplicáveis ao descumprimento de obrigações que recaem sobre 

o Diretor Contábil (Senior Accounting Officer, ou SAO) e que são inerentes aos Planos de Elisão Fiscal Tributária 

Transparente (Disclosure of Tax Avoidance Schemes, ou DOTAS). Já mencionamos que os EUA e a Austrália contam 

com normas legais específicas que exigem transparência (dever de divulgação) quanto a decisões tributárias incertas. 

De um modo geral, esses regimes de transparência reforçam a necessidade de bons sistemas de controle interno e 

acabam por fornecer às autoridades fiscais a prova de que precisam para verificar a eficácia desses sistemas”.  (OECD, 

2013a)”.  OCDE. Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks. OECD Publishing, Paris, 

2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1787/9789264253384-en. Acesso em: 31 jan. 2022. Tradução nossa. 
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O intuito do relatório é fornecer orientação sobre como elaborar e operar um programa 

de controle fiscal tanto para as empresas como para as administrações tributárias, avançando nas 

orientações iniciadas no relatório de 2008 e de 2013 da OCDE. 

 

Antes de adentrar-se aos requisitos essenciais de um programa de controle fiscal, pontos 

importantes do relatório devem ser esclarecidos. 

 

Tanto as empresas que participam do programa quanto as administrações tributárias dos 

países devem reconhecer a importância e a eficácia do programa de controle fiscal. Desta feita, 

somente partindo dessa premissa o relacionamento cooperativo será bem-sucedido e os benefícios 

poderão ser observados por ambas as partes integrantes da relação.  

 

Para além, o relatório dispõe que não é possível desenvolver um guia único de 

conformidade cooperativa, ou até mesmo um modelo padrão para todas as empresas, já que se 

deve observar as circunstâncias particulares de cada negócio, além das especificidades de cada 

jurisdição. Tratando-se, enfim, apenas de uma orientação geral das características essenciais, que 

pode e deve sofrer alterações conforme a necessidade de cada empresa. 

 

Para que haja uma conformidade cooperativa eficaz, a divulgação e a transparência das 

informações devem ocorrer de forma profunda. Não basta o contribuinte divulgar apenas o que já 

é disponibilizado à administração tributária, a divulgação deve ir além, informando as posições 

assumidas que podem trazer incertezas e controversas questionáveis. Quanto à transparência, o 

contribuinte deve compartilhar informações sobre os controles internos e estar ciente de que todas 

as posições precisam ser divulgadas, utilizando para isso o programa, independentemente da 

obrigatoriedade no país da operação. 

 

No entanto, não basta o esforço de apenas uma parte (contribuinte), o fisco também 

precisa demonstrar uma posição de imparcialidade, independência e profissionalismo 

principalmente com os contribuintes que divulgarem de forma proativa e transparente suas 

informações.  

 

Finalizado os esclarecimentos, passamos aos requisitos que o relatório informa como 

principais para um programa de controle fiscal: 
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i. Definição da Estratégia Tributária  

 

A companhia deve relatar a sua estratégia tributária, a qual deve contemplar: o plano de 

ação operacional; o objetivo do negócio; a gestão da companhia e do departamento tributário; a 

posição em relação às oportunidades tributárias (planejamentos tributários); como as novas 

tecnologias são utilizadas para gerenciar a qualidade e a precisão dos dados empregados na 

elaboração das declarações e das informações; e o reconhecimento formal de sua adequação à 

legislação tributária.  

 

Como pode ser observado, a divulgação da estratégia tributária deve ser abrangente. 

Ainda, reforçando a relevância do tema, deve caber à alta administração, notadamente o Conselho 

Administrativo ou outro órgão com elevadas atribuições administrativas da companhia, a 

responsabilidade pela aprovação da estratégia tributária. 

 

Em continuidade, importante ressaltar dois pontos do relatório:  

 

(i) Segurança do contribuinte quanto à administração tributária 

 

A administração tributária igualmente precisa passar segurança dos seus atos aos 

contribuintes para que haja a confiança justificada de forma recíproca.  

 

Caso se verifique que a companhia tem um programa de controle fiscal efetivo e que sua 

postura é transparente, disponibilizando informações relevantes e expondo os seus riscos fiscais, 

não há razão para que o contribuinte tenha imprevisibilidade quanto aos atos da administração 

tributária, devendo haver o diálogo aberto, sua fiscalização reduzida e outros benefícios, como 

pagamento de valores em discussão ou recolhidos com equívoco sem multa. 
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(ii) Como um contribuinte de alto risco deve ser visto versus a credibilidade do Programa 

de Governança Tributária da companhia? 

 

Primeiramente, distinguem-se os contribuintes de alto risco em razão da complexidade 

de suas operações e/ou do setor de negócios dos em decorrência do seu comportamento, ou 

apetite pelo risco.82 

 

Dentro da categoria contribuinte considerado de alto risco em decorrência de sua 

operação ou negócio é possível ainda que, em razão de sua postura cooperativa e transparente, a 

administração tributária o classifique como de baixo risco, pois o comportamento proativo e 

transparente é indispensável para uma boa relação entre contribuinte e administração tributária, 

gerando a confiança justificada. 

 

Diferentemente é o caso do contribuinte considerado de alto risco em face do seu 

comportamento, que adota posições não conservadoras sem ser proativo quanto as informações 

prestadas à administração tributária e, consequentemente, não manifesta transparência. Esse 

contribuinte dificilmente será elegível para um programa de controle fiscal com a administração 

tributária, já que não se visualizará a confiança justificada na relação entre as partes. 

 

Neste ponto não se trata mais da adoção de posições divergentes da administração 

tributária, o que pode ocorrer, mas sim do contribuinte que adota posição contrária e não a 

comunica à administração tributária.  

 

Resumindo, contribuintes que adotam posições divergentes e as comunicam à 

administração tributária, relatando de forma clara todos os fatos, são essenciais para esclarecer as 

divergências de interpretação da legislação, auxiliando no sistema tributário como um todo. Tais 

 

82 O relatório de 2016 da OCDE traz importante distinção entre contribuintes de alto risco por complexidade de suas 

operações ou setor de negócio e contribuintes de alto risco em decorrência de seu comportamento: “Será que o apetite 

pelo risco é indicativo da solidez dos Programa de Controle Fiscal de uma empresa? Cabe aqui fazer a distinção entre 

contribuintes de alto risco (com riscos inerentes, possivelmente resultantes da complexidade de suas atividades, do 

setor de atuação ou de uma combinação entre os dois) e contribuintes de alto risco em vista de seu comportamento 

(apetite pelo risco). Já se sabe que é possível um contribuinte de alto risco se fazer presente em uma relação de 

compliance cooperativa se seus riscos comportamentais forem baixos. A divulgação (disposição de informar, de 

antemão, as decisões que possam despertar a atenção da autoridade tributante) e a transparência (estar no controle) 

são fundamentais para a manutenção de relacionamentos em situações como essas”. (OCDE, 2016, p. 18. Tradução 

nossa). 
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ações inclusive contribuirão para que a divergência seja resolvida de forma rápida e eficiente83, 

não se confundindo com contribuintes de alto risco em decorrência do seu comportamento. 

 

ii.  Aplicação abrangente 

 

Considerando que todas as transações de uma companhia têm efeitos tributários, o 

programa de controle fiscal deve ser aplicado de forma ampla para todas as operações e, dentro do 

possível, ser observado por todos os gestores da companhia. 

 

O programa de controle fiscal deve orientar sobre todas as políticas, processos e 

procedimentos tributários aplicáveis ao negócio, estabelecendo qual o adequado tratamento 

tributário em cada etapa, bem como divulgar as orientações da administração tributária sobre as 

interpretações e tratamentos tributários controversos, buscando reduzir os potenciais riscos 

tributários por desconhecimento dos gestores. 

 

iii.  Atribuição de responsabilidades 

 

Embora itens como a estratégia tributária, a elaboração do programa de controle fiscal e 

a eficácia sejam de responsabilidade da alta administração, é essencial que a companhia reconheça 

a importância da implementação pelo departamento fiscal, área com conhecimento e experiência. 

Trata-se, assim, de elemento fundamental para o sucesso prático do programa. 

 

iv.  Documentação da governança 

 

A governança tributária84 deve estar alinhada com a estratégia tributária e empresarial, 

refletindo as expectativas dos clientes, funcionários, acionistas e demais partes interessadas. A boa 

 

83 O relatório da OCDE de 2013 dispõe: “Uma discussão produtiva sobre a interpretação da lei só é possível se todos 

os fatos estiverem claramente definidos e forem aceitos por ambas as partes. Em uma relação cooperativa, as partes 

procuram chegar a um entendimento comum sobre todos os fatos e circunstâncias relevantes, para assim acelerar o 

processo e solucionar litígios mais rapidamente”. (OCDE, 2013, p. 52. Tradução nossa). 
84 Neste requisito o relatório fala expressamente em governança tributária: “Um TCF satisfatório deve refletir uma 

boa governança tributária começando com o alinhamento do comitê de risco do Conselho de Administração de uma 

empresa com políticas claras de governança tributária por escrito. Os comitês de risco empresarial são geralmente 

responsáveis pela supervisão de todos os riscos e atividades relacionadas a riscos que não sejam as empreendidas pelo 

Conselho ou outros comitês do Conselho”. OCDE, 2016, p. 18. Tradução nossa. 
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governança reflete a qualidade da administração de uma empresa, e, para isso, é importante que 

todo o programa seja devidamente documentado. 

 

Um programa de controle fiscal satisfatório reflete em uma boa governança tributária, 

que além da aprovação pelo Conselho de Administração, deve realizar constantemente a 

publicação de políticas claras, demonstrando alinhamento e supervisão do Comitê de Risco.85   

 

O envolvimento do Conselho de Administração na elaboração e aprovação do programa 

é relevante para demonstrar, dentre outros motivos, que (i) os controles tributários estão 

funcionando e são eficazes; (ii) o tema é discutido periodicamente, ocorrendo a sua revisão de 

tempos em tempos; (iii) a responsabilidade pelos tributos é mantida na alta administração; e (iv) 

concretizar efetivamente a importância do programa. 

 

Vale ressaltar que a avaliação dos riscos tributários não é importante apenas para a 

governança tributária, sendo de igual valia para a governança corporativa como um todo, pois um 

programa de governança tributária efetivo auxilia a companhia na identificação de outros riscos, 

como o financeiro e o reputacional.86  

 

v.  Testes periódicos de performance 

 

O programa de controle fiscal deve ser monitorado por um sistema que identifique, aponte 

e solucione erros para que eles não se repitam, além de possibilitar alterações decorrentes da 

estratégia do negócio, da legislação tributária e do entendimento da administração tributária. 

 

85 No Brasil o único Comitê obrigatório para as empresas de capital aberto do novo mercado é o Comitê de Auditoria, 

conforme artigo 22 do Regulamento do novo mercado: “Art. 22 A companhia deve instalar comitê de auditoria, 

estatutário ou não estatutário, que deve: [...]”. Desta forma, para as empresas que quiserem implementar o Programa 

de controle fiscal, o Comitê de Auditoria poderá ser utilizado para supervisionar e avaliar os riscos tributários, sem a 

necessidade de criação de um novo Comitê. Cf. B3. Regulamento do Novo Mercado. Disponível em: 

https://www.b3.com.br/data/files/B7/85/E6/99/A5E3861012FFCD76AC094EA8/Regulamento%20do%20Novo%2

0Mercado%20-%2003.10.2017%20%28Sancoes%20pecuniarias%202019%29.pdf. Acesso em: 29 set 2022. Página 

15. 
86  Disciplina o relatório da OECD de 2013: “Governança tributária e conformidade tributária são elementos 

importantes para o sistema mais amplo de gestão de riscos. As empresas deveriam adotar estratégias de gestão de 

risco tributário que garantam que os riscos financeiros, regulatórios e de reputação sejam cabalmente identificados e 

avaliados. O compromisso da empresa no sentido de cooperar, ser transparente e estar tributariamente dentro da lei 

deveria estar refletido em seus sistemas, estruturas e políticas de gestão de risco. Uma estratégia ampla de gestão de 

risco que inclua a área tributária permitirá que a empresa não só exerça sua atividade de forma íntegra, como também 

realize uma gestão de risco tributário de forma eficiente.” (OCDE, 2013, p. 57) 
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Embora não se trate de um sistema desenvolvido para as fiscalizações, a administração 

tributária poderá requerer a realização de testes em tempo real para validar o programa de controle 

fiscal da companhia. 

 

vi.  Segurança às partes 

 

Para compreender-se como um bom programa de controle fiscal, imperioso que ambas as 

partes tenham acesso aberto aos seus dados relevantes e que, consequentemente, as informações 

sejam de boa qualidade. Ou seja, em uma relação de conformidade cooperativa não deve haver 

espaço para questionamentos sobre os fatos. A relação deve ser transparente, o que reduz 

naturalmente a insegurança das partes interessadas, minimiza os pontos de atrito e aumenta a 

confiança, que se desenvolve através da materialização do programa.   

 

3.2.2 Relatório “The B Team” 

 

O “The B Team” foi fundado oficialmente em 2013 com o objetivo de criar um “Plano 

B”87 para as empresas, considerando que o modelo até então existente não era mais uma opção – 

isto é, o “Plano A”, no qual os negócios eram motivados quase que exclusivamente pelo lucro. 

Isto posto, o setor privado deveria redefinir suas responsabilidades buscando o benefício social, 

ambiental e econômico.  

 

 

87 Em 2015, na reunião anual do Fórum Econômico Mundial, o The B Team lançou dez (10) desafios para fornecer a 

estrutura do Plano B: (i) conduzir a transparência total: as empresas precisam ser abertas, transparentes e sem 

corrupção, melhorando os seus negócios através da boa governança e da responsabilização em todos os níveis; (ii) 

fomentar a colaboração: as empresas precisam fazer parcerias com outras empresas, governos, sindicatos e sociedade 

para acelerar as mudanças positivas; (iii) restaurar a natureza: as empresas precisam trabalhar ativamente para reduzir 

o impacto ambiental e planejar o futuro, é hora de agir; (iv) trazer a contabilidade verdadeira: as empresas precisam 

avaliar impactos sociais, ambientais e mostrar os planos de melhoria, a medida lucros e perdas não pode ser a única; 

(v) criar comunidades prosperas: somente com um ambiente seguro os funcionários e a comunidade irão prosperar, 

impactando diretamente no negócio, o bem-estar do funcionário e da sociedade são fundamentais para que o negócio 

também prospere; (vi) novos incentivos de mercado: promover políticas governamentais e sistemas tributários com 

incentivos e subsídios de mercado equitativos promovem um comportamento corporativo saudável; (vii) garantir 

dignidade e justiça: tratar todas as pessoas, funcionários ou não, com dignidade e respeito; (viii) definir novas metas 

de recompensa: incluir metas de desempenho social e ambiental nos sistemas de avaliação e envidar esforços para 

reduzir as diferenças salariais no mundo; (ix) diversidade: lutar pela inclusão social de raça, gênero, orientação sexual 

nos locais de trabalho; e (x) negócios de longo prazo: não há mais espaço para negócios de curto prazo e focados 

apenas no lucro do acionista, planejamento no impacto de longo prazo é a chave para um futuro próspero para todos, 

o setor privado deve trabalhar para desenvolver novas formas de contabilidade e relatórios que atendam a todas as 

partes interessadas. In: THE B TEAM. Our History. Disponível em: https://bteam.org/who-we-are/our-history. 

Acesso em: 03 ago. 2022. Como pode ser observado, além da relevância dos dez (10) desafios para a sociedade como 

um todo, diversos itens demonstram a importância do desenvolvimento da Governança Tributária nas empresas.   
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Com o objetivo de tornar os sistemas tributários mais justos, transparentes e eficazes, 

demonstrando a responsabilidade e o papel das empresas na criação de uma sociedade estável, 

segura e sustentável (ou como o próprio relatório informa, “um mundo mais justo, mais verde e 

mais humano”), tendo como foco principal a recuperação da confiança perante a sociedade (‘Plano 

B’), o The B Team desenvolveu o relatório “Novo método para recolhimento responsável dos 

tributos”88, em fevereiro de 2018, na Conferência Tax & SDG em Nova York. 

 

O relatório conta com 07 (sete) princípios tributários que foram desenvolvidos por um 

grupo de empresas líderes (nove empresas fundadoras)89, em conjunto com a sociedade civil, 

investidores e instituições internacionais, para defender a prática fiscal responsável através da 

construção da confiança. 

 

A intenção do grupo é dar exemplo de boas práticas e capitanear mais empresas, 

cumprindo, assim, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU90, já que os tributos 

também são significativos para a criação de condições estruturantes do investimento responsável 

e do crescimento sustentável.91 

 

Os sete princípios serão detalhados abaixo, mas vale informar que o relatório os divide 

em três áreas: a) gestão tributária (“Responsabilidade e Governança”, “Conformidade” e 

“Estrutura de Negócios”), b) relacionamento com terceiros (“Relação com as Autoridades”, 

“Buscar e aceitar incentivos fiscais” e “Apoio à sistemas tributários eficazes”), e c) reporte às 

partes interessadas (“Transparência”).  

  

 

88 THE B TEAM. A New Bar for Responsible Tax. Disponível em: https://bteam.org/assets/reports/A-New-Bar-for-

Responsible-Tax.pdf. Acesso em: 27 jul. 2022. 
89 As nove empresas fundadoras são: Allianz, BHP, AP Moller, Maersk, Natura Cosméticos, Repsol, Royal Dutch 

Shell Plc, Safaricom, Unilever e Vodafone Group Plc. Cf. THE B TEAM. A New Bar for Responsible Tax. 

Disponível em: https://bteam.org/assets/reports/A-New-Bar-for-Responsible-Tax.pdf. Acesso em: 27 jul. 2022. 
90 Para maiores informações, cf.: ONU. Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável no Brasil. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 27 jul. 2022. 
91 De acordo com o CEO da Safaricom Bob Collymore: "Os impostos não constroem apenas escolas e sistemas de 

transporte. Eles também criam as condições para investimentos responsáveis e crescimento sustentável, que serão 

fundamentais para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Precisamos construir um 

novo consenso empresarial em torno da prática fiscal responsável, e comunicá-lo de forma clara e proativa. Queremos 

liderar de frente e estimular outros a se juntarem a nós – é disso que se trata nestes Princípios.” THE B TEAM. A 

New Bar for Responsible Tax. Disponível em: https://bteam.org/assets/reports/A-New-Bar-for-Responsible-

Tax.pdf. Acesso em: 27 jul. 2022. Página 02. 
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i.  Responsabilidade e Governança 

 

A participação ativa do Conselho de Administração integra a definição de uma estratégia 

tributária, responsável por aprovar os princípios da companhia, além de delegar a gestão dos riscos 

tributários à área com maior expertise, com o intuito de garantir a conscientização e a adesão ao 

programa. No tocante dos riscos tributários, parte de sua responsabilidade também se refere à 

criação de um Comitê de supervisão. 

 

Todas as operações devem ser avaliadas e os riscos tributários reportados pelo menos 

uma vez no ano ao Conselho de Administração. Para que as áreas consigam concluir com êxito as 

avaliações, as orientações e os procedimentos precisam ser claros. 

 

ii.  Conformidade   

 

A legislação dos países em que a empresa opera deve ser cumprida, pagando a quantia 

certa de tributos e no momento correto, sendo aceitável apenas os planejamentos tributários 

baseados em interpretações razoáveis e de acordo com a atividade econômica desenvolvida, não 

sendo permitido a utilização de estruturas em que o único objetivo é o benefício fiscal. 

 

Caso a lei não seja clara e acarrete dúvidas sobre a sua interpretação, importante buscar 

opinião externa no intuito de maior segurança. 

 

iii.  Estrutura de Negócios 

 

Serão utilizadas apenas estruturas de negócios que tenham fundamento comercial, sem 

buscar resultados fiscais através de estruturas artificiais.  

 

A empresa deve informar todas as suas unidades e o pagamento do tributo deve ocorrer 

de acordo com o local onde a riqueza foi criada e, por consequência, não é cabível a utilização de 

“paraísos fiscais”.  
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iv.  Relação com as Autoridades 

 

Importante desenvolver uma relação de cooperação com as autoridades fiscais, a qual 

deve ser baseada no respeito mútuo, transparência e confiança. 

 

Ademais, para a conclusão dessa tarefa, os seguintes itens devem ser observados: i) o 

relacionamento deve ser profissional, seguindo os procedimentos existentes; e ii) o diálogo deve 

ser proativo, construtivo e transparente, divulgando todas as informações importantes sobre o caso 

de forma antecipada.  

 

v.  Buscar e aceitar incentivos fiscais 

 

Os incentivos fiscais poderão ser aceitos, desde que oferecidos por autoridades fiscais, 

em linha com o negócio e estrutura estatutária da empresa, especificados por lei e disponíveis a 

todos os participantes do mercado. Caso identificada qualquer exceção, deve-se buscar a 

publicidade do incentivo com as autoridades fiscais. 

 

Por fim, imprescindível a disponibilização para a avaliação das autoridades fiscais de 

todos os impactos dos incentivos fiscais em tela. 

 

vi.  Apoio a sistemas tributários eficazes 

 

Trata-se da participação através do diálogo construtivo com as entidades nacionais e 

internacionais, grupos empresariais e sociedade civil a fim de se apoiar o desenvolvimento de 

sistemas fiscais, legislação e administração tributária eficazes. 

 

vii.  Transparência 

 

A transparência pode ser compreendida como o conjunto de ações que contempla fornecer 

informações tributárias regularmente – como a estratégia tributária, o programa de governança, 

impostos pagos, benefícios fiscais e estrutura societária a todos os interessados (stakeholders, 

incluindo investidores, formuladores de políticas, funcionários, sociedade, público em geral) – e a 

explicação sobre o motivo das decisões.  
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Analisando os requisitos dos relatórios da OCDE e os princípios do relatório Novo 

método para recolhimento responsável dos tributos do The B Team, é possível identificar tanto 

pontos coincidentes – embora com abordagem distintas – bem como temas que são contemplados 

apenas em um dos relatórios. Tal fato dificulta a comparação e o cumprimento dos requisitos de 

governança tributária pelas empresas das bolsas de valores que serão analisadas, além de não fixar 

quais são os requisitos essenciais. 

 

Desta forma, iniciaremos o item seguinte elencando quais requisitos entendemos como 

essenciais para a implementação de um programa de governança tributária eficaz, a fim de se 

suprir a lacuna demonstrada nos documentos supramencionados. 

 

3.3 Requisitos eleitos como essenciais para um programa de governança tributária 

eficaz 

 

Os relatórios analisados da OECD e do The B Team trazem diversos pontos fundamentais 

de governança tributária, mas não é possível identificar uma uniformidade nos requisitos, o que 

dificulta qualquer forma de comparação. Mesmo havendo alguns requisitos coincidentes no 

conteúdo, a linguagem e a estrutura são divergentes. Assim, utilizá-los como parâmetro para 

análise do que é cumprido pelas empresas das bolsas de valores torna o trabalho contraintuitivo. 

 

Além da dificuldade da uniformidade, compreende-se que os requisitos devem ser 

elaborados considerando tanto as análises já existentes quanto a vivência da presente autora para 

a composição de um programa de governança tributária eficaz. 

 

Assim, passa-se aos requisitos entendidos fundamentais, ressaltando estar-se diante 

apenas de orientações básicas, já que os requisitos devem ser adaptados e complementados de 

acordo com a realidade de cada empresa e do local em que opera:  
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3.3.1 Definição da Estratégia Tributária  

 

Inicialmente é importante que a companhia tenha um programa de governança tributária 

elaborado pelo Conselho de Administração, evidenciando, desde o início, a responsabilidade da 

alta administração pelo tema.  

 

O programa precisa refletir o objetivo, a estratégia tributária, o apetite de risco e o 

cumprimento da legislação dos países em que a empresa opera. Isto é, como informado no relatório 

da OCDE, o programa deve contemplar o plano de ação operacional, o objetivo do negócio, como 

a companhia e o departamento tributário são geridos, sua posição em relação às oportunidades 

tributárias (planejamentos tributários), a forma que as novas tecnologias serão utilizadas para 

gerenciar a qualidade das informações e a precisão dos dados empregados na elaboração das 

declarações, além do reconhecimento formal de sua adequação à legislação tributária.  

 

Ou seja, a companhia deve agir de forma totalmente transparente quanto à posição 

tributária que se encontra, divulgando inclusive questões fiscais com as quais a administração 

tributária possa discordar, bem como a existência de benefícios fiscais.  

 

Embora haja grande discussão sobre a utilização ou não de benefícios fiscais, o 

entendimento é que os mesmos podem ser aceitos – desde que em linha com a legislação do país, 

em consonância com o negócio da companhia e mediante divulgação do ganho fiscal às 

autoridades fiscais.92 

 

3.3.2 Implementação do Programa  

 

O Programa de Governança Tributária deve ser implementado pela área de maior 

expertise da companhia, residindo provavelmente no âmbito fiscal. Não adianta ter um programa 

muito bem escrito se as áreas não o aplicarem, e, para isso, é fundamental que as áreas 

intermediárias entendam todos os aspectos do programa e o momento de buscar a opinião da área 

mais qualificada. 

 

92  No Brasil, os benefícios fiscais são utilizados como um diferencial competitivo, motivo que dificulta a sua 

divulgação de forma voluntária às partes interessadas. No entanto, entendemos que os benefícios são políticas públicas 

e devem ser divulgados. 
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Somente com o treinamento adequado é possível reduzir o descompasso entre o que é 

feito e o que é orientado, pois são as áreas de negócio que irão implementar no dia a dia as 

operações e, consequentemente, o que é tributado.  

 

A área responsável pela implementação do programa tributário deve orientar sobre todas 

as regras e procedimentos tributários aplicáveis ao negócio, bem como divulgar as novas 

instruções da administração tributária, buscando reduzir os potenciais riscos tributários por 

desconhecimento dos gestores, e, ainda, quando necessário, esclarecer dúvidas pontuais sobre a 

tributação. 

 

Para que tudo isso seja possível, os gestores precisam de capacitação para, ao menos, 

saberem minimamente quais normas e leis precisam ser cumpridas e, assim, serem capazes de 

identificar as operações que necessitam de uma análise mais detalhada pela área responsável. Caso 

isso não ocorra, a companhia provavelmente estará exposta a diversos riscos tributários. 

 

A adequada aplicação do programa de governança tributária é relevante para que a 

companhia não tenha surpresas quanto às transações praticadas, como, por exemplo, o recebimento 

inesperado de uma autuação fiscal que transforme uma operação lucrativa em deficitária. 

 

3.3.3 Atribuição de responsabilidades 

 

Para que haja o engajamento de toda a companhia, importante a responsabilização pessoal 

de possíveis erros na aplicação do programa de governança tributária. No entanto, considerando 

os diversos níveis hierárquicos dentro de uma organização, o regramento deve levar em 

consideração a autonomia de decisão de cada cargo. 

 

Ainda, a responsabilização somente pode ocorrer desde que a implementação do 

programa ocorra de forma adequada, com o devido e regular treinamento de todas as áreas, pois o 

funcionário não pode ser responsabilizado por algo que não tem conhecimento ou aptidão técnica. 
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3.3.4 Formalização do Programa  

 

Somente mediante um bom programa de governança tributária a companhia passará a ter 

credibilidade sobre suas informações tributárias perante os interessados. Isto posto, para que seja 

possível, é importante a devida documentação do programa, e que haja o direcionamento dos 

recursos necessários para a sua implementação, bem como a previsão de revisões periódicas. 

 

Conforme já dito, o programa deve ser aprovado pelo Conselho de Administração com 

uma periodicidade definida, no final do ciclo ou anualmente, por exemplo, e, ainda, que seja 

assinada pelo Diretor Financeiro (Chief Financial Officer – CFO) ou pelo Diretor Contábil.  

 

A previsão de orçamento para a implementação do programa também é de relevância 

inquestionável, pois a independência e autonomia deixariam de existir no momento em que há a 

necessidade de aprovação de orçamento para cada projeto. 

 

3.3.5 Avaliação dos Riscos Tributários 

 

O programa tributário deve contar com um sistema que identifique e gerencie os 

potenciais riscos tributários levando em consideração as normas existentes e o entendimento da 

administração tributária. 

 

Em complemento ao sistema, imprescindível que haja um Comitê independente para 

avaliar as conclusões decorrentes do sistema, supervisionar as operações da companhia e tratar os 

riscos identificados.  

 

Vale ressaltar que a avaliação dos riscos tributários não é importante apenas para a 

governança tributária, o risco tributário é matéria valiosa para a governança corporativa como um 

todo, pois um programa de governança tributária efetivo auxilia a companhia na identificação de 

outros riscos, tal qual o financeiro e o reputacional.  
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3.3.6 Testes de performance 

 

O sistema do programa de governança tributária deve estar preparado para testes de 

performance, os quais são fundamentais para identificação de erros, validação do sistema e 

alteração de parâmetro. Isso pode ocorrer, por exemplo, mediante um posicionamento do 

Judiciário que gere a necessidade de alteração de algum parâmetro no sistema, aumentando ou 

reduzindo os valores a serem recolhidos de tributos. 

 

Um ponto importante levantado pelo relatório da OCDE e que pode ser fundamental na 

relação entre contribuinte e fisco, é a companhia possibilitar a realização de testes em tempo real 

pela administração tributária, solidificando a confiança da relação entre fisco e contribuinte. 

 

3.3.7 Segurança às partes 

 

Esse item é fundamental para demonstrar a validade do programa de governança tributária 

e a confiabilidade da companhia. A divulgação proativa e regular das informações tributárias, 

explicando os motivos de cada decisão, demonstra a seriedade da companhia com o tema e o nível 

de confiança para as partes interessadas. O objetivo do programa é tornar as informações fiscais 

transparentes, disponibilizadas em formato de fácil entendimento e sem ocultar pontos relevantes 

para a avaliação de terceiros. 

 

Quando estamos tratando da relação entre fisco e contribuinte, o empenho deve ocorrer 

dos dois lados, cabendo tanto ao contribuinte demonstrar a proatividade e a transparência na 

disponibilidade das informações, como à administração tributária demonstrar que irá agir com 

imparcialidade, proporcionalidade e transparência. Ou seja, o diálogo entre companhia e 

administração tributária é fundamental para o sentimento de que os riscos tributários serão 

adequadamente tratados e que as informações prestadas são confiáveis, emergindo segurança às 

partes. 
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4 MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA DAS 

PRINCIPAIS EMPRESAS DAS BOLSAS DE VALORES DE SÃO PAULO, NOVA 

IORQUE E LONDRES  

 

4.1 Status da governança tributária das empresas analisadas  

 

Após definição dos principais requisitos do programa de governança tributária, o 

comportamento das 05 (cinco) principais empresas das bolsas de valores de São Paulo, Nova 

Iorque e Londres em relação ao cumprimento desses requisitos é um importante parâmetro a fim 

de se verificar a maturidade das empresas sobre o tema e quais pontos precisam de melhorias. 

 

As empresas foram escolhidas de acordo com o seu valor de mercado93,  obtido a partir 

da cotação da ação multiplicado pela quantidade de ações existentes, observando-se as diferentes 

espécies e classes de ação94. O critério escolhido decorre do fato de, teoricamente, as empresas 

mais desenvolvidas possuírem melhores condições e terem maior interesse no desenvolvimento 

de uma governança tributária eficaz. 

 

No entanto, considerando a flutuação diária do valor das ações nos sites oficiais das 

referidas bolsas de valores, não foi possível utilizar tais sites como parâmetro, pois a relação 

disponibilizada na internet das empresas é dinâmica, mudando de acordo com a cotação do dia. 

Em razão disso, buscaram-se matérias e informações das principais empresas de cada bolsa de 

valores com link fixo95 que abordavam as principais empresas de cada uma das referidas bolsas de 

valores.  

 

 

93 A expressão em inglês de valor de mercado, “market capitalization”, pode ser definida, de acordo com o Oxford 

Learner’s Dictionaries, como “the value of a company that is bought and sold on the stock market, calculated by 

multiplying the total number of shares by the present share price” (tradução nossa: “o valor de uma empresa que é 

comprada e vendida na bolsa de valores, calculado pela multiplicação do número total de ações pelo preço atual das 

ações”). OXFORD LEARNER’S DICTIONARIES. Market capitalization. Disponível em: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/market-capitalization?q=market+capitalization. 

Acesso em: 04 ago. 2022. 
94 Definição encontrada no site da B3, disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-

de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/valor-de-mercado-das-empresas-listadas/bolsa-de-valores-diario/. 

Acesso em: 03 ago. 2022. 
95 Como forma de manter o critério para todas as bolsas de valores, a pesquisa foi feita no mesmo dia, 17 de fevereiro 

de 2022. Não foi possível considerar a mesma data para o preço da ação, pois não foram encontradas matérias para as 

três bolsas de valores na época da pesquisa. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stock-market


53 

 

Conforme já mencionado, a divulgação de informações tributárias não é importante 

apenas no âmbito da governança. Pesquisando-se os programas tributários das empresas, 

verificou-se que a área de sustentabilidade, com os programas de ESG, passou a avaliar o tema, 

proporcionando maior publicidade96. Os argumentos utilizados para defender a divulgação no 

âmbito do ESG são coincidentes com os já informados no presente trabalho em diversos pontos, 

como a avaliação dos riscos tributários pelos investidores – já que manobras tributárias arriscadas 

não estão mais sendo aceitas pela sociedade 97 , obrigando que as empresas divulguem suas 

informações fiscais. 

 

Para apoiar as empresas na divulgação dos relatórios de sustentabilidade, a organização 

internacional independente GRI – Global Reporting Initiative98, desenvolveu relatórios padrões, a 

fim de fornecer uma linguagem global para a comunicação dos impactos, sendo as informações 

tributárias disponibilizadas no relatório GRI 20799, 100. Como algumas empresas contam com 

 

96 PAUL, Deborah L; STANGE, T. Eiko. Tax and ESG. Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 

22 fev. 2020. Disponível em: https://corpgov.law.harvard.edu/2020/02/22/tax-and-esg/. Acesso em: 27 set. 2022. 
97 BLOOMBERG LAW. ESG Push for Corporate Tax Disclosures Gaining Momentum in U.S. 6 jul. 2021. 

Disponível em: https://news.bloomberglaw.com/esg/esg-push-for-corporate-tax-disclosures-gaining-momentum-in-

us. Acesso em: 08 ago. 2022. 
98 GRI (Global Reporting Initiative) é uma organização internacional independente, sediada na Holanda, Amsterdã, 

que ajuda empresas e organizações a assumirem a responsabilidade por seus impactos sobre a economia, o meio 

ambiente e a sociedade. Como os valores recolhidos por meio dos tributos são essenciais para os países, o recolhimento 

a menor pode levar à redução de investimentos em infraestrutura e em serviços públicos, como também impactar a 

concorrência, impactando diretamente a economia. Com a publicação, a GRI está contribuindo para que governos, 

empresas e investidores tenham informações sobre os tributos de forma transparente. Para maiores informações, 

consultar o site: https://www.globalreporting.org/about-gri/. Acesso em: 08 ago. 2022. 
99  Modelo de relatório tributário GRI 207 disponível em: https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-

standards/gri-standards-portuguese-translations/. Acesso em: 09 ago. 2022. 
100 As normas GRI foram desenvolvidas para o Relato de Sustentabilidade, ou seja, para se avaliar os impactos do 

negócio na economia, no meio ambiente e na sociedade. Existem três normas universais que se aplicam a todas as 

organizações: GRI 101 – Fundamentos, GRI 102 – Conteúdos Gerais e GRI 103 – Forma de Gestão, além das normas 

específicas que são utilizadas para relatar tópicos materiais. Os tributos são informados na norma GRI 207, tópico 

específico da série 200, que são utilizados para as questões econômicas. O relato tributário deve conter: 

Conteúdo 207-1  

“a. Uma descrição da abordagem tributária, incluindo: 

i. se a organização possui uma estratégia fiscal e, caso possua, um link para essa estratégia quando estiver disponível 

ao público; 

ii. o órgão de governança ou o cargo de nível executivo dentro da organização que formalmente analisa e aprova a 

estratégia fiscal, além da frequência dessa análise; 

iii. a abordagem para conformidade regulatória; 

iv. como a abordagem tributária está vinculada às estratégias de negócios e de desenvolvimento sustentável da 

organização.” 

Conteúdo 207-2 

“a. Uma descrição da estrutura de governança e controle fiscal, incluindo: 

i. o órgão de governança ou o cargo de nível executivo dentro da organização responsável pela conformidade com a 

estratégia fiscal; 

ii. como a abordagem tributária está integrada na organização; 

iii. a abordagem para riscos fiscais, inclusive como os riscos são identificados, geridos e monitorados; 
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programas específicos de governança tributária, a referência ao relatório GRI será realizada nos 

casos em que se tratar do principal documento. 

 

Passando para a análise das empresas, essa ocorrerá por meio de apontamentos, 

informando-se os requisitos encontrados em cada uma delas. Por tratar-se de tema relativamente 

novo, caso a empresa possua referência aos requisitos de forma genérica, não especificamente 

sobre a área tributária, tal fato será informado e se fará uma ressalva. 

  

 

iv. como a conformidade com a estrutura de governança e controle fiscal é avaliada. 

b. Uma descrição dos mecanismos para relato de preocupações com comportamentos antiéticos ou ilícitos e com a 

integridade da organização em relação a tributos. 

c. Uma descrição do processo de verificação de relatos de conteúdos fiscais e, se aplicável, uma referência ao relatório, 

declaração ou parecer da verificação.” 

Conteúdo 207-3 

“A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a. Uma descrição da abordagem para engajamento de stakeholders e gestão de suas preocupações quanto a tributos, 

incluindo: 

i. a abordagem para relacionamento com autoridades fiscais; 

ii. a abordagem para ações de advocacy (incidência política) em políticas públicas referentes a tributos; 

iii. os processos para coletar e avaliar as opiniões e preocupações dos stakeholders, inclusive stakeholders externos.” 

Conteúdo 207-4 

“A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a. Todas as jurisdições fiscais em que as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da 

organização, ou nas informações financeiras registradas em registro público, são consideradas residentes para fins 

tributários. 

b. Para cada jurisdição fiscal relatada no Conteúdo 207-4-a: 

i. Nomes das entidades residentes; 

ii. Atividades primárias da organização; 

iii. Número de empregados e a base de cálculo para esse número; 

iv. Receitas provenientes de vendas por terceiros; 

v. Receitas provenientes de transações intra-grupo com outras jurisdições fiscais; 

vi. Lucros/perdas antes do pagamento de impostos; 

vii. Bens tangíveis que não sejam caixa e equivalentes de caixa; 

viii. Imposto de renda pessoa jurídica pago em regime de caixa; 

ix. Imposto de renda pessoa jurídica incidente sobre lucros/perdas; 

x. Motivos para a diferença entre imposto de renda pessoa jurídica incidente sobre lucros/perdas e o imposto devido 

se a alíquota fixada em lei for aplicada para lucros/perdas antes do pagamento de impostos. 

c. O período de tempo coberto nas informações relatadas no Conteúdo 207-4.” 

GRI. GRI Standards Portuguese Translations. Disponível em: https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-

gri-standards/gri-standards-portuguese-translations/. Acesso em: 29 set. 2022. 
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4.1.1 Das principais empresas da bolsa de valores de São Paulo 

 

Para avaliação dos programas de governança tributária das cinco maiores empresas 

listadas na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão101, serão consideradas as seguintes empresas: Petrobras, 

Vale, Ambev, Itaú Unibanco e Bradesco.102 

 

4.1.1.1 Petrobras 

 

A Petrobras publica anualmente o Relatório Fiscal e o Relatório de Sustentabilidade, que 

tratam do tema. 

 

a. Relatório Fiscal 2021 

 

Já no início, na mensagem da administração, o Relatório Fiscal 2021103  esclarece o 

compromisso da empresa com a transparência, informando a sua contribuição com a economia e 

a sociedade através dos valores pagos de tributos no Brasil e no exterior. 

 

Inicialmente, informa os valores dos tributos pagos por esfera de governo, União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, segregando os tributos próprios dos tributos retidos, e as 

participações governamentais, além de destacar os programas de anistias utilizados pela 

companhia e os valores recolhidos em outros países. 

 

 

101 O site da B3 informa o valor de mercado das empresas listadas de duas formas, diário e mensal, mas a informação 

não fica registrada, sendo alterada diariamente, já que considera a última cotação disponível da ação. Cf. B3. Valor 

de mercado das empresas listadas. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-

dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/valor-de-mercado-das-empresas-listadas/bolsa-de-valores-diario/. 

Acesso em: 17 fev. 2022.  
102 Utilizou-se, como referência, as seguintes matérias: (i) G1. Petrobras começa 2022 como empresa mais valiosa 

da América Latina; veja ranking. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/05/petrobras-

comeca-2022-como-empresa-mais-valiosa-da-america-latina-veja-ranking.ghtml. Acesso em: 27 set. 2022. (ii) 

INVESTIDOR SARDINHA. Maiores empresas do Brasil: quais são elas? Disponível em: 

https://investidorsardinha.r7.com/geral/maiores-empresas-do-brasil/. Acesso em: 27 set. 2022.  (iii) MAIORES 

E MELHORES. Quais as maiores empresas do Brasil em 2022? Disponível em: 

https://www.maioresemelhores.com/maiores-empresas-do-brasil/. Acesso em: 17 fev. 2022.  
103 PETROBRAS. Relatório Fiscal 2021. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-

4608-b7fa-17d60b2de47d/f818f95f-06ff-a078-18ef-c21947fd7faf?origin=1 

. Acesso em: 07 dezembro 2022. 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/f818f95f-06ff-a078-18ef-c21947fd7faf?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/f818f95f-06ff-a078-18ef-c21947fd7faf?origin=1
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Após, adentra aos requisitos do programa tributário seguidos pela companhia no item 

“Conformidade e Gestão de Riscos Tributários". Esclarece que a companhia possui processos 

robustos obtidos com a utilização de forte base tecnológica e de corpo técnico capacitado para 

enfrentar os desafios diários, cumprindo parcialmente o requisito da “Avaliação dos Riscos 

Tributários”.  

 

Cumpre o requisito da “Segurança às partes” quando afirma que mantém um bom 

relacionamento com as autoridades governamentais através da ética e da transparência, baseando-

se na legislação, nas práticas de mercado e nas análises técnicas. 

 

No item “Princípios da Função Tributária”, o relatório traz 10 princípios:  

 

i. Governança: o gerenciamento dos riscos é realizado de forma apropriada, contribuindo 

para o aumento da rentabilidade no país e no exterior. Demonstrando a preocupação da 

companhia com a Governança Tributária; 

ii. Conformidade: o compromisso com o cumprimento da legislação tributária em todos os 

locais em que atua, trazendo parte do requisito da “Definição da Estratégia Tributária”; 

iii. Estrutura dos Negócios: as orientações são alinhadas com as determinações legais, os 

negócios são desenvolvidos apenas quando há substância genuína. A companhia prima 

por pagar o valor correto, no tempo e na forma adequada. Tal afirmação demonstra o 

requisito da “Definição da Estratégia Tributária”; 

iv. Relacionamento com Autoridades Fiscais: busca-se desenvolver relações de cooperação 

com as autoridades fiscais, com respeito, transparência e confiança, requisito da 

“Segurança às partes”; 

v. Utilização de Benefícios e Incentivos Fiscais: garantia de benefícios transparentes e 

consistentes às normas, trazendo novamente parte da “Definição da Estratégia 

Tributária”; 

vi. Sistema Fiscal Eficaz: diálogo com autoridades fiscais, grupos empresariais e sociedade 

civil para gerar legislações fiscais eficazes; 

vii. Responsabilidade Fiscal: divulgação abrangente sobre os tributos às autoridades fiscais, 

parte da “Segurança às partes”; 
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viii. Transparência: divulgação aos investidores, empregados, colaboradores e ao público em 

geral da abordagem da companhia em relação aos tributos, novamente parte da 

“Segurança às partes”; 

ix. Capacitação: a equipe tributária é treinada e preparada para disseminar o conhecimento 

para as demais áreas, requisito da “Implementação do Programa”; e 

x. Responsabilidade Social: os negócios são conduzidos em conformidade com a legislação 

tributária, parte do requisito “Definição da Estratégia Tributária”. 

 

 Apesar de o relatório ser anual, trimestralmente a Petrobras divulga o Relatório Fiscal104 

com a atualização dos valores até a data do referido trimestre.  

 

b. Relatório de Sustentabilidade 2021 

 

O Relatório de Sustentabilidade 2021105 adota as diretrizes do relatório GRI e observa 

indicadores específicos para a indústria de óleo e gás. Logo no início é informado que a 

competência para sua aprovação é da Diretoria Executiva, demonstrando a relevância do tema para 

a companhia. 

 

Embora o principal relatório para o tema seja o Fiscal, esse documento adentra alguns 

temas relevantes que não são tratados no relatório fiscal106. É informado que a empresa possui uma 

gestão de risco tributário com deliberações que observam o limite de competência de cada nível 

hierárquico, sendo a Diretoria Executiva o maior nível de aprovação, requisito da “Atribuição de 

responsabilidades”. 

 

O relatório deixa claro que a companhia cumpre a legislação tributária do Brasil e dos 

demais países em que atua, considerando as melhores práticas do mercado e o espírito da lei, indo 

além do que o simples cumprimento das normas. 

 

104  PETROBRAS. Relatório Fiscal - Janeiro a setembro de 2022 – Regime de Caixa. Disponível em: 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/54226d3c-6011-23e8-72a7-

072018594b2a?origin=1. Acesso em: 07 dezembro 2022. 
105  PETROBRAS. Relatório de Sustentabilidade 2021. Disponível em: 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/7b6ca46f-9e3f-74c6-f67b-

7c8975243532?origin=2. Acesso em: 15 dezembro 2022. 
106  PETROBRAS. Relatório de Sustentabilidade 2021. Disponível em: 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/7b6ca46f-9e3f-74c6-f67b-

7c8975243532?origin=2. Acesso em: 15 dezembro 2022. Página 98. 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/54226d3c-6011-23e8-72a7-072018594b2a?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/54226d3c-6011-23e8-72a7-072018594b2a?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/7b6ca46f-9e3f-74c6-f67b-7c8975243532?origin=2
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/7b6ca46f-9e3f-74c6-f67b-7c8975243532?origin=2
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/7b6ca46f-9e3f-74c6-f67b-7c8975243532?origin=2
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/7b6ca46f-9e3f-74c6-f67b-7c8975243532?origin=2
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Demonstrando o compromisso da companhia, informa o encerramento de algumas 

empresas no exterior, por se tratar de locais considerados com tributação favorecida, e a não 

tolerância com a sonegação de tributos. 

 

 Por fim, reproduz quadro com os mesmos dez princípios do Relatório Fiscal e enfatiza 

que a companhia tem uma Metodologia de Gestão de Riscos Tributários Estruturada, que abrange 

as etapas de identificação, cadastramento, mensuração, deliberação e monitoramento dos 

respectivos riscos107, requisito da Avaliação dos Riscos Tributários. 

 

Conclusão 

 

A Petrobras conta com um programa de governança tributária robusto, que traz grande 

parte dos requisitos que entendemos como necessários, além de grande transparência com relação 

aos valores pagos ao governo.  

  

 

107  PETROBRAS. Relatório de Sustentabilidade 2021. Disponível em: 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/7b6ca46f-9e3f-74c6-f67b-

7c8975243532?origin=2. Acesso em: 15 dezembro 2022. Página 100. 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/7b6ca46f-9e3f-74c6-f67b-7c8975243532?origin=2
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/7b6ca46f-9e3f-74c6-f67b-7c8975243532?origin=2
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4.1.1.2 Vale 

 

A Vale publica o relatório anual108 de Transparência Tributária109, o qual contempla 

grande parte dos requisitos do programa de governança tributária110.  

 

A mensagem inicial do Vice-Presidente Executivo de Jurídico e Tributário diz muito 

sobre o relatório: informa que o compromisso da companhia é com a transparência e que, para 

alcançar esse objetivo, a companhia busca ser a mais aberta possível quanto ao pagamento dos 

tributos, construindo, assim, boas relações com pessoas, comunidades e governos onde opera. 

 

O relatório informa o valor recolhido de tributos por país, por esfera governamental, por 

tipo de tributo e por projeto, para que os interessados tenham uma maior compreensão dos 

negócios e das operações da companhia, reafirmando assim o compromisso da companhia com a 

transparência.  

 

Ademais, consta a informação de que o relatório é revisado pelo Vice-Presidente de 

Departamento Jurídico e Tributário e pelo Diretor Financeiro. Após esse procedimento, ele é 

aprovado pelo Conselho Executivo e pelo Comitê de Auditoria anualmente. Em seguida, passa a 

apresentar a estratégia tributária da companhia.  

 

a. Princípios tributários 

 

A companhia se baseia em cinco princípios fundamentais para definir a estratégia 

tributária: 

 

 

108 É o terceiro ano que a Vale publica o Relatório de Transparência Fiscal. Em 30 de julho de 2020 foi publicado o 

primeiro relatório, referente ao ano de 2019; o segundo, referente ao ano de 2020, foi publicado em 31 de maio de 

2021, e o último, referente ao ano de 2021, foi publicado em 31 de maio de 2022. VALE. Relatórios de 

Transparência Fiscal. Disponível em: http://www.vale.com/brasil/PT/investors/information-market/annual-

reports/relatorio-de-transparencia-fiscal/Paginas/default.aspx. Acesso em: 08 set. 2022. 
109 VALE. Relatório de Transparência Fiscal 2021. Disponível em: http://www.vale.com/PT/investors/information-

market/annual-reports/relatorio-de-transparencia-fiscal/libRTF/Vale_TTR_2021_PT.pdf. Acesso em: 08 set. 2022. 
110 A Vale publica Relato Integrado cumprindo a exigência do GRI, na parte tributária informa o Relatório de 

Transparência Fiscal. Cf. VALE. Relato Integrado 2021. Disponível em: 

http://www.vale.com/PT/sustainability/relato-integrado-2021/SiteAssets/assets/Vale_Relato_Integrado_2021_PT.pd 

f. Acesso em: 02 maio 2022. 
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(i) Transparência: ser transparente quanto aos tributos pagos, demonstrando a contribuição 

da empresa para as economias das jurisdições onde operam, no intuito de construir a 

confiança com os terceiros interessados (stakeholders);  

(ii) Valor a longo prazo: gerar valor de longo prazo para todos que estão envolvidos com a 

companhia (stakeholders);  

(iii) Gestão e controle de riscos: gerenciamento e controle eficaz dos riscos, garantindo o 

correto cumprimento das obrigações tributárias;  

(iv) Compliance: excelência no compliance tributário, respeitando todas as regras e as 

obrigações de declarações; e 

(v) Relacionamento: desenvolver relacionamento aberto e colaborativo com as autoridades 

fiscais. 

 

O relatório informa que o tributo é considerado como parte das operações da empresa, 

sendo que o time tributário presta apoio contínuo ao negócio, respeitando a letra e o espírito da 

legislação tributária.  

 

Considerando este primeiro tópico é possível identificar alguns requisitos da governança 

tributária como parte da “Implementação do Programa”, com a informação de que a gestão dos 

assuntos tributários é realizada pela área competente, e parte da “Definição da Estratégia 

Tributária” quando informa a responsabilidade da alta administração pelo relatório tributário. 

Ademais, a “Segurança às partes” está presente em razão da transparência quantos aos tributos 

pagos, com o aumento da confiança com terceiros interessados e com o relacionamento aberto e 

colaborativo com as autoridades fiscais.  

 

b. Compliance tributário 

 

A companhia conta com profissionais capacitados na tributação de todos os locais em que 

opera, mantendo a qualidade e o controle das obrigações tributárias previstas em lei, demonstrando 

novamente parte da “Definição da Estratégia Tributária”. 
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c. Riscos e Governança tributária 

 

A companhia tem procedimentos robustos de gestão de riscos 111  para gerenciar as 

transações realizadas. Quando incertezas são identificadas, consultores externos fazem a avaliação 

antes que a posição da empresa seja questionada pelo Comitê Executivo de Riscos de Negócios de 

Conformidade, Conselho Executivo ou Conselho de Administração, contemplando parte dos 

requisitos “Testes de performance” e “Atribuição de Responsabilidades”. 

 

d. Planejamento tributário 

 

Mais uma vez, a companhia informa parte de sua “Definição da Estratégia Tributária”, 

esclarecendo que não utiliza estruturas contratuais artificiais, agindo em estrita conformidade com 

a legislação dos países em que opera e que, caso haja alguma dúvida com relação à aplicação da 

norma, uma consultoria externa independente deve ser contratada para análise do caso. 

 

e. Relacionamento com autoridades fiscais e stakeholders 

 

A Vale mantém relacionamento transparente, colaborativo e de boa-fé com as autoridades 

tributárias, sempre em conformidade com a legislação em vigor do país em que atua, demonstrando 

novamente o seu compromisso e o cumprimento do requisito “Segurança às partes”. 

 

A empresa esclarece que a transparência e o diálogo aberto também se aplicam aos 

stakeholders, buscando disponibilizar informações úteis. Informa também o seu apoio a sistemas 

tributários justos, eficazes, competitivos e estáveis – motivo de sua participação em vários fóruns, 

como IBRAM, CNI, ABRACE, ANTF, GETAP e CCiF, para compartilhar experiências e pontos 

de vista. 

 

Além dos itens já informados, a companhia também informa a sua posição tributária 

sobre: (i) qual metodologia é utilizada nas transações com partes relacionadas (preço de 

 

111 Há também uma Política de Gestão de Riscos que estabelece as diretrizes e as orientações dos potenciais riscos da 

companhia como um todo. Cf. VALE. Política de Gestão de Riscos. Disponível em: 

http://www.vale.com/PT/investors/corporate-governance/policies/Documents/docs/POL-0009-G-Politica-de-Gestao 

-de-Riscos_Rev06_P.pdf. Acesso em: 27 set. 2022. 
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transferência); (ii) como se posiciona nas jurisdições de baixa tributação ou subtributação; e (iii) 

quais são os incentivos fiscais utilizados em cada um dos países em que opera, deixando ainda 

mais evidente o nível de detalhamento do relatório. 

 

Conclusão 

 

A análise dos principais itens do Relatório Anual de Transparência Fiscal demonstra a 

disponibilização detalhadas das informações fiscais para todos os interessados, cumprindo grande 

parte dos requisitos essenciais de governança tributária. 

 

4.1.1.3 Ambev 

 

A Ambev possui o Código de Conduta de Negócios112 e a Política de Gestão de Risco113, 

que trazem pontos genéricos aplicáveis à governança tributária. É na área de sustentabilidade, 

relatórios de ESG, que o Relato Anual – ESG 2021114 dispõe sobre a governança tributária. 

 

O relatório, seguindo as regras do GRI 207, informa que a governança tributária é 

composta por diversas áreas, envolvendo desde o Conselho de Administração até as áreas finais, 

como financeira, jurídica e de impostos, demonstrando como ocorre a gestão do tema – 

apresentando assim parte do requisito “Definição da Estratégia Tributária”. Complementa esse 

requisito com a posição da companhia quanto à aplicação das normais, as quais devem ser 

interpretadas de forma razoável e finalística. 

 

Após, passa a responsabilidade de cada uma dessas três áreas, descrevendo o 

cumprimento das obrigações tributárias, os processos de apuração, o atendimento às fiscalizações 

e a validação das práticas tributárias, o que pode ser entendido como parte da “Implementação do 

Programa”. Essas três áreas também são responsáveis pela avaliação dos riscos fiscais, os quais 

 

112 AMBEV. Código de Conduta de Negócios. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/c8182463-

4b7e-408c-9d0f-42797662435e/a08e7db8-7120-497e-ab5d-504c65a7914a?origin=2. Acesso em: 02 maio 2022. 
113 AMBEV. Política de Gestão de Riscos. Disponível em: https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/c8182463-

4b7e-408c-9d0f-42797662435e/9a9d1498-0e29-4c60-86a4-3c92514d5540_politica-de-gestao-de-riscos.pdf. Acesso 

em: 02 maio 2022. 
114 AMBEV. Relatório Anual e ESG 2021. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/c8182463-

4b7e-408c-9d0f-42797662435e/735be995-4658-0bbb-0c66-3be9f0987be0?origin=1. Acesso em: 08 ago. 2022. 



63 

 

são avaliados por um Comitê e pelo Conselho de Administração, preenchendo-se assim, 

parcialmente, os requisitos da “Atribuição de responsabilidades” e da “Avaliação dos Riscos”. 

 

Ainda, ressalta a prioridade da companhia na transparência com as autoridades fiscais, 

fato que motivou a escolha da companhia no programa de conformidade da Receita Federal do 

Brasil (Programa Confia), demonstrando o cumprimento do requisito “Segurança às partes”.  

 

Conclusão 

 

Apesar da Ambev não contar com um programa de governança tributária, o Relatório 

Anual - ESG 2021 contempla parte dos requisitos eleitos como essenciais, devendo ser 

considerado como uma sólida orientação sobre o tema. 

 

4.1.1.4 Itaú 

 

O Itaú conta com uma política específica sobre governança tributária115, denominada 

“Política de Conduta Tributária”116, que contempla parte dos requisitos em apenas quatro tópicos, 

a seguir descritos. 

 

a. Objetivo 

 

Informa que a política estabelece elementos norteadores da conduta tributária a serem 

observados por todas as empresas do grupo e em todas as suas relações (setor público, acionistas, 

investidores, dentre outros), caracterizando-se como parte do requisito “Definição da Estratégia 

Tributária”.  

 

b. Público-Alvo 

 

 

115 O Itaú publica o Relatório ESG 2021 seguindo as orientações do GRI e, embora cite o GRI 207, traz poucos pontos 

fiscais. ITAÚ. Relatório ESG. Disponível em: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/42787847-4cf6-4461-94a5-

40ed237dca33/68d95972-c3bd-db69-e71c-be07cd2df046?origin=2. Acesso em: 08 ago. 2022. 
116  ITAÚ. Política de Conduta Tributária. Disponível em: https://www.itau.com.br/relacoes-com-

investidores/Download.aspx?Arquivo=a8mOViEP308qv6H44g3HaQ==&IdCanal=52MuGxAVGm0eMs/GPF46E

A==&linguagem=pt. Acesso em: 09 mar. 2022. 
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O público-alvo são as empresas do Conglomerado Itaú no Brasil e no exterior, 

demonstrando parte do requisito “Implementação do Programa”. 

 

c. Elementos norteadores da conduta tributária 

 

Informa que a companhia tem como objetivo a transparência e a ética, sendo necessário 

observar os elementos norteadores abaixo a fim de cumpri-los: 

 

i.  cumprir as leis tributárias e regulatórias vigentes; 

ii.  apurar e recolher adequadamente os tributos; 

iii.  oferecer os lucros auferidos por unidades externas à tributação no Brasil, inclusive 

unidades localizadas em paraísos fiscais; 

iv.  cumprir as regras de preço de transferência nas operações entre partes relacionadas; 

v.  manter um relacionamento ético com as entidades públicas, como administração 

tributária. 

 

Complementa informando que os temas tributários são conduzidos por equipes técnicas 

e, caso necessário, devem ser submetidos à comitês formados por membros do Conselho de 

Administração, Diretores e Vice-Presidentes para avaliação de eventuais riscos. 

 

Identifica-se parte do requisito da “Definição da Estratégia Tributária” com a informação 

do cumprimento da legislação e com os esclarecimentos sobre os lucros obtidos fora do Brasil e o 

preço de transferência praticado entre partes relacionadas. Já o item “Segurança às partes” é 

observado com a menção ao relacionamento ético com a administração tributária. 

 

d. Orientações ao cumprimento da política 

 

Neste item, a companhia lista orientações importantes de governança tributária aos seus 

colaboradores117, reforçando os itens informados nos elementos norteadores da conduta tributária. 

 

117 As orientações aos colaboradores são: 

“- Assegurar que as operações realizadas pelo Conglomerado Itaú Unibanco estejam em compliance com as leis 

vigentes nas jurisdições em que estiver presente;  

- Adotar controles que assegurem o adequado recolhimento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias, em 

conformidade com as leis vigentes;  
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Conclusão 

 

Apesar de compacta, parte dos requisitos eleitos como fundamentais ao programa de 

governança tributária constam na Política de Conduta Tributária do Itaú. 

 

4.1.1.5 Bradesco 

 

O Bradesco não tem uma política específica de governança tributária118, mas conta com 

dois instrumentos que norteiam de forma genérica parte do que se espera de um programa 

tributário: o “Código de Conduta Ética” e o “Relatório de Gerenciamento de Riscos”.  

 

a. Código de Conduta Ética da Organização Bradesco 

 

O Código de Conduta Ética119 fixa como um dos valores da instituição a transparência na 

divulgação das informações. Não faz, contudo, referência expressa à área tributária,  apenas 

mencionando-a, de forma genérica, ao aludir a “partes interessadas”. Dessa maneira, pode-se 

entender que a área tributária está contemplada, cumprindo-se parte do requisito “Segurança às 

partes”. Esse requisito também é observado no tópico “Princípio da Transparência”, que esclarece 

que a cooperação com as autoridades fiscais deve ocorrer mesmo que haja declarações inexatas, 

 

- Acompanhar e implementar, em conformidade com as leis vigentes e aplicáveis, os princípios de transparência 

tributária;  

- Monitorar e avaliar os riscos tributários de acordo com as diretrizes de gestão de riscos do Conglomerado Itaú 

Unibanco;  

- Garantir que os temas tributários sejam endereçados de acordo com as regras de governança corporativa e submetidos 

às alçadas competentes;  

- Não fornecer nenhum incentivo ou estímulo a clientes que estejam em desacordo com as leis tributárias ou que visem 

a evasão fiscal; e  

- Denunciar por meio dos canais internos de comunicação disponíveis qualquer conduta que não esteja em 

conformidade com o exposto nesta política.” 

ITAÚ. Política de Conduta Tributária. Disponível em: https://www.itau.com.br/relacoes-com-

investidores/Download.aspx?Arquivo=a8mOViEP308qv6H44g3HaQ==&IdCanal=52MuGxAVGm0eMs/GPF46E

A==&linguagem=pt. Acesso em: 09 mar. 2022. 
118 O Bradesco publica o Relatório Integrado 2021, mas há poucas informações sobre a área fiscal. BRADESCO. 

Relatório Integrado 2021. Disponível em: https://www.bradescori.com.br/wp-

content/uploads/sites/541/2022/06/Relatorio-Integrado-2021.pdf. Acesso em: 08 ago. 2022. 
119  BRADESCO. Código de Conduta Ética da Organização Bradesco. Disponível em: 

https://www.bradescocorretora.com.br/BradescoCorretora/static_files/portal/files/pdf/Normas%20Para%20Operar/C

odigo%20de%20Conduta%20Etica%20da%20Organizacao%20Bradesco.pdf. Acesso em: 15 mar. 2022. 
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sendo que as informações e os controles internos devem ser entregues para a avaliação das 

autoridades. 

 

Complementando, o Princípio do Relacionamento Construtivo dá ênfase ao 

relacionamento com o público interno e externo, que, embora não faça referência expressa à 

administração tributária por ser genérico, abrange todas as áreas da companhia – o que inclui a 

área tributária. Adicionalmente, informa que as condutas com os órgãos governamentais devem 

observar o cumprimento da legislação e das regulações aplicáveis, trazendo parcialmente o 

requisito da “Definição da Estratégia Tributária”. 

 

b. Relatório de Gerenciamento de Riscos 

 

Apesar de ser um relatório120  voltado aos riscos do setor bancário, parte dos temas 

informados são itens relevantes para a governança tributária. 

 

O gerenciamento dos riscos é dividido em três importantes linhas: (i) áreas de negócio e 

de suporte são responsáveis pela avaliação dos riscos do dia a dia e pelos controles, mantendo os 

riscos dentro dos níveis aceitáveis; (ii) áreas de supervisão são responsáveis pelas políticas de 

gerenciamento de riscos e conformidade, citando o departamento Jurídico como uma das áreas 

responsáveis; e (iii) departamento de Auditoria e Inspetoria Geral são responsáveis por avaliar de 

forma independente as duas primeiras linhas e apresentar os resultados ao Conselho de 

Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Alta Administração. 

 

Observando a divisão, pode-se entender que parte do requisito “Atribuição de 

responsabilidades” foi atendido, pois cada área é responsável pela análise de um tema, cabendo à 

alta administração a revisão das análises realizadas pelas áreas. Mesmo tratando-se de uma 

orientação para todas as áreas da companhia, pode-se interpretar que a responsabilização abrange 

a área tributária. Parte desse requisito também se mostra presente no relatório, ainda que de forma 

genérica, pois há um processo de identificação de riscos que é formado pelo Departamento de 

 

120  BRADESCO. Relatório de Gerenciamento de Riscos. Disponível em: 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/2764ecb8-daef-06d4-c9a5-

df87f05680f5?origin=1. Acesso em: 16 mar. 2022. 
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Controle Integrado de Riscos – DCIR 121 , pelo Comitê (Comitê de Riscos) e pela alta 

administração, os quais são responsáveis pela análise dos riscos identificados.  

 

Outro importante ponto é a “Declaração de Apetite a Riscos” (RAS – Risk Appetite 

Statement), aprovada e revisada pelo Conselho de Administração anualmente, que deve observar 

a conformidade com as leis, regulamentos e normas. Mesmo que genericamente, a previsão de 

observância das leis, normas e regulamento e a revisão anual pelo Conselho de Administração 

cumpre parcialmente o requisito de “Definição da Estratégia Tributária”. 

 

c. Política de Governança Corporativa  

 

Além dos dois instrumentos, o Bradesco também conta com a Política de Governança 

Corporativa122, que, apesar de ser enxuta, conta com duas breves referências importantes para a 

governança tributária: (i) a conduta deve ser transparente; e (ii) a garantia de processos efetivos e 

independentes de gestão de riscos, tópicos já tratados nos dois instrumentos anteriores.  

 

Conclusão 

 

Considerando que o Bradesco não possui uma política ou programa específico, foi 

possível identificar o cumprimento parcial de alguns requisitos elencados como essenciais para 

um programa de governança tributária.  

 

4.1.2 Das principais empresas das bolsas de valores de Nova Iorque 

 

As cinco maiores empresas listadas nas bolsas de valores de Nova Iorque, NYSE (New 

York Stock Exchange) e NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated 

 

121 A metodologia utilizada pelo Departamento de Controle Interno de Riscos está alinhada ao Framework emitido 

pelo COSO – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (Internal Control – Integrated 

Framework – 2013) e ao Information Systems Audit and Control Association – ISACA (Control Objectives for 

Information and Related Technology – COBIT 5 – 2012). 
122  BRADESCO. Política de Governança Corporativa da Organização Bradesco. Disponível em: 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/aa74f761-5a93-4fb7-8e54-

f854f12eedde?origin=1. Acesso em: 15 mar. 2022.  
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Quotations)123, são Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon e Tesla124, cujos programas de 

governança tributário serão analisados a seguir.  

 

4.1.2.1 Apple 

 

A Apple publica o Environmental Social Governance Report (ESG Report), o Index ESG 

(Orientações do GRI) e o Proxy Statement 2022125, que tratam de governança como um todo, e 

conta com dois outros documentos fazem pequenas alusões ao tema, Código de Conduta126 e 

Orientações sobre o negócio127. No entanto, embora não tenha uma política tributária geral, edita 

a Política Fiscal do Reino Unido que contempla parte dos requisitos de governança tributária. 

 

a. Index ESG e ESG Report 

 

O relatório Index ESG 128  não traz conteúdo tributário, mas faz referência a outros 

documentos, como o relatório ESG Report129 e a Política Fiscal do Reino Unido, que tratam do 

tema. Considerando que o relatório ESG Report também é da área de sustentabilidade, ele será 

abordado neste tópico. 

 

 

123 NYSE é a maior bolsa de valores e mais antiga do mundo, criada em 1792. Já a NASDAQ é considerada a segunda 

maior bolsa de valores e foi o primeiro mercado eletrônico de ações do mundo, além de ter a maior concentração de 

empresas do setor de tecnologia. Para mais detalhes, cf.: https://www.investopedia.com/ask/answers/09/amex-vs-

nasdaq.asp, https://www.nasdaq.com/about, https://www.nyse.com/history-of-nyse, 

https://blog.nubank.com.br/nasdaq-nyse-bolsa-americana/. Acesso em: 17 fev. 2022. 
124 Como informado, considerando que a classificação das maiores empresas listadas nas bolsas de valores muda 

constantemente, o valor de mercado das empresas foi tomado de acordo com o constante na data da consulta. 

Informações obtidas dos sítios eletrônicos: https://companiesmarketcap.com/usa/largest-companies-in-the-usa-by-

market-cap/; https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-large-cap/; 

https://www.dogsofthedow.com/largest-companies-by-market-cap.htm. Acesso em: 17 fev. 2022. 
125  APPLE. Notice of 2022 Annual Meeting of Shareholders and Proxy Statement. Disponível em: 

https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_financials/2022/ar/Apple-Proxy-Special-BMK222670.pdf#page=21. 

Acesso em: 09 ago. 2022.  
126  APPLE. Channel Member Code of Conduct. Disponível em: 

https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_downloads/gov_docs/Channel_Member_Code_of_Conduct_March_2017

_-_PDF.pdf. Acesso em: 25 mar. 2022. 
127 APPLE. Business Conduct Policy. Disponível em: https://www.apple.com/compliance/pdfs/Business-Conduct-

Policy.pdf. Acesso em: 25 mar. 2022. 
128  APPLE. ESG Index. Disponível em: https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_downloads/Apple-ESG-

Index.pdf. Acesso em: 09 ago. 2022. 
129  APPLE. ESG Report. Disponível em: https://s2.q4cdn.com/470004039/files/doc_downloads/2022/08/ 

2022_Apple_ESG_Report.pdf. Acesso em: 09 ago. 2022. 
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A parte tributária do ESG Report é pequena: informa que a companhia paga seus tributos 

de acordo com a legislação dos países em que opera, o que pode ser entendido como parte do 

requisito “Definição da Estratégia Tributária”, e que as questões tributárias são analisadas 

regularmente pelo Comitê de Auditoria, pela alta administração e pelas áreas fiscais de cada país, 

tendo-se assim parte do requisito “Atribuição de Responsabilidades”. 

 

b. Política Fiscal do Reino Unido 

 

A Política Fiscal do Reino Unido130 conta com diversos pontos de governança tributária, 

pois cumpre o parágrafo 22 do Anexo 19 da Lei de Finanças de 2016 (Finance Act 2016)131 do 

Reino Unido. 

 

O documento traz algumas informações da estratégia tributária, como o pagamento do 

tributo no local onde o lucro é gerado, não compartilha de qualquer comportamento que gere a 

evasão fiscal, não se envolve em operações de alto risco e, em caso de dúvida quanto à legislação, 

solicita aconselhamento especializado, parte do requisito “Definição da Estratégia Tributária”. 

 

Ademais, informa o gerenciamento dos riscos fiscais através do procedimento de 

governança corporativa – ou seja, quando há a identificação de qualquer risco, ele deve ser 

reportado ao sênior imediato do funcionário, parte do requisito “Avaliação dos Riscos 

Tributários”. Por fim, a companhia ressalta o relacionamento construtivo e cooperativo com o 

fisco do Reino Unido para discutir os negócios e as operações – requisito parcial da “Segurança 

às partes”.  

 

Conclusão 

 

Considerando o material analisado, mesmo a Apple publicando relatório que informa o 

cumprimento das regras GRI e a Política Fiscal do Reino Unido, poucos são os requisitos 

efetivamente atendidos entre os elencados para um programa de governança tributária. 

 

130 APPLE. UK Tax Policy. Disponível em: https://www.apple.com/legal/more-resources/docs/uk-tax-policy.pdf. 

Acesso em: 09 ago. 2022.  
131 REINO UNIDO. Finance Act 2016. Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/24/schedule/19. 

Acesso em: 27 set. 2022. 
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4.1.2.2 Microsoft 

 

A Microsoft não tem um documento específico sobre governança tributária132, sendo que 

nem mesmo nas Diretrizes de Governança Corporativa133 há referência sobre o tema. No entanto, 

alguns itens são encontrados nas Normas de Conduta de Negócios, no Código de Conduta 

Profissional e no Estatuto do Comitê Regulatório e de Políticas Públicas. 

 

a. Normas de Conduta de Negócios 

 

Embora haja poucos itens no relatório de Normas de Conduta de Negócios134, alguns, 

mesmo que genéricos, podem ser considerados como um norte para o cumprimento da governança 

tributária. 

 

O item “Como usar as Normas para tomar boas decisões” traz importante reflexão sobre 

como tomar decisões e fazer escolhas éticas, mesmo nos casos em que a norma não diga o que 

fazer, aumentando a confiança entre os funcionários e as pessoas com quem interagem. Nesse 

ponto, é possível encontrar referência genérica ao requisito de “Atribuição de responsabilidades”. 

 

Outro item semelhante, “Confiança com Governos e Comunidades”, também requer o 

questionamento do funcionário sobre se a decisão a ser tomada fomenta a confiança com os 

governos e as comunidades em que opera, explicando que é importante que o governo e a 

sociedade saibam que a companhia cumpre as leis dos países – parte do requisito “Segurança às 

partes”. 

 

 

132 Encontrou-se uma referência genérica sobre o cumprimento da Global Reporting Initiative (GRI), mas não um 

documento específico. MICROSOFT. Reporting governance and approach. Disponível em: 

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/reporting-governance. Acesso em: 09 ago. 2022. 
133  MICROSOFT. Microsoft Corporation Corporate Governance Guidelines. Disponível em: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://c.s-microsoft.com//en-us/CMSFiles/Corporate%20Gover 

nance%20Guidelines.docx?version=7ab72942-2673-1b5d-906e-a7186b9511a1. Acesso em: 28 mar. 2022. 
134 MICROSOFT. Microsoft Trust Code. Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/sbc. 

Acesso em: 29 mar. 2022. 
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Por último, fala da responsabilidade dos funcionários no cumprimento das leis e 

regulamentos que se aplicam ao seu trabalho – o que traz, ainda que de forma genérica, novamente 

o requisito “Atribuição de responsabilidades”. 

 

b. Código de Conduta Profissional 

 

O Código de Conduta Profissional 135  disciplina a conduta esperada de todos os 

funcionários em diversas situações, sendo relevante para a governança tributária: (i) fornecer 

informações precisas aos órgãos públicos (o que gera, mesmo que implicitamente, a confiança 

entre fisco e contribuinte), requisito da “Segurança às partes”; e (ii) cumprimento das leis e 

regulamentos, breve referência à “Definição da Estratégia Tributária” da companhia. 

 

c. Estatuto do Comitê Regulatório e de Políticas Públicas 

 

O Estatuto do Comitê Regulatório e de Políticas Públicas136 é o documento que mais 

contêm referências do tema – sendo importante relembrar que esta é uma interpretação abrangente, 

considerando-se que a companhia não possui um documento específico sobre governança 

tributária. 

 

 O Comitê tem como função auxiliar o Conselho de Administração na supervisão de 

diversos riscos, estando entre eles questões legais, demonstrando assim a preocupação da 

companhia com o gerenciamento dos riscos decorrentes do descumprimento de leis e normas, o 

que cumpre, de forma genérica, parte do requisito “Avaliação dos Riscos Tributários”. 

 

Outro importante apontamento é a independência do Comitê, que conta com recursos para 

cumprir com suas responsabilidades, parte do requisito “Avaliação dos Riscos Tributários”. 

 

Conclusão 

 

135 MICROSOFT. Microsoft Finance Code of Professional Conduct. Disponível em: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://c.s-microsoft.com/en-us/CMSFiles/Microsoft%20Finance 

%20Code%20of%20Conduct.docx?version=5a99d151-58b7-6bdc-a8bb-3c20e6d60e6e. Acesso em: 29 mar. 2022. 
136 MICROSOFT. Microsoft Corporation Regulatory and Public Policy Committee Charter. Disponível em: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://c.s-microsoft.com/en-us/CMSFiles/Regulatory%20and% 

20Public%20Policy%20Committee%20Charter.docx?version=bd327ddd-739f-bc73-99a0-cff70e77075e. Acesso 

em: 29 mar. 2022. 
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A Microsoft conta com referências genéricas em relatórios separados sobre governança 

tributária, o que somente é possível observar com a interpretação extensiva dos documentos 

existentes.  

 

4.1.2.3 Alphabet (Google) 

 

Alphabet (considerando a popularidade do nome, ela será chamada apenas de Google) 

não possui um documento direcionado para a governança tributária, mas conta com algumas 

referências nas Diretrizes de Governança Corporativa e no Código de Conduta. 

 

a. Diretrizes de Governança Corporativa 

 

Poucas passagens do relatório das Diretrizes de Governança Corporativa137 fazem alusão 

ao tema analisado. De forma breve, informa que as diretrizes devem ser interpretadas de acordo 

com as leis aplicáveis, demonstrando a preocupação da companhia com a sua adequação às leis e 

regulamentos existentes, cumprindo genericamente o requisito da “Definição da Estratégia 

Tributária”. 

 

Por último, disciplina que o Conselho de Administração é responsável pela supervisão 

dos riscos, destacando inclusive os riscos com litígios relevantes, trazendo genericamente o 

requisito da “Avaliação dos Riscos Tributários”. 

 

b. Código de Conduta 

 

Reforçando novamente a utilização da interpretação abrangente, já que a companhia não 

possui um documento específico sobre governança tributária, o Código de Conduta138 conta com 

um apontamento. 

 

 

137  ALPHABET. Corporate Governance Guidelines. Disponível em: https://abc.xyz/investor/other/corporate-

governance-guidelines/. Acesso em: 30 mar. 2022. 
138 ALPHABET. Code of Conduct. Disponível em: https://abc.xyz/investor/other/code-of-conduct/. Acesso em: 30 

mar. 2022. 
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De forma mais assertiva, no item sobre “Garantir a integridade e responsabilidade 

financeira”, esclarece que a companhia possui um sistema de controles internos com o objetivo de 

comprovar sua conformidade com os requisitos legais em todos os locais em que opera, o que se 

qualifica como item genérico do requisito “Avaliação dos Riscos Tributários”. 

 

Conclusão 

 

Diante da análise dos dois documentos disponíveis, é possível concluir que a Google 

conta com poucos itens dos requisitos elencados como essenciais de governança tributária.  

 

4.1.2.4 Amazon 

 

A Amazon também não possui um documento específico que discipline a governança 

tributária139. De acordo com os documentos disponíveis, é possível encontrar referências mais 

objetivas no Código de Conduta e Ética Empresarial e no Estatuto do Comitê de Auditoria.  

 

a. Código de Conduta e Ética Empresarial 

 

O Código de Conduta e Ética Empresarial 140  não conta com item específico de 

governança tributária. No entanto, ainda que genericamente, é possível estender a interpretação 

das orientações para a área tributária. 

 

O primeiro item diz respeito ao cumprimento das leis, regras e regulamentos por todos os 

funcionários, complementando que, em caso de dúvida, o departamento jurídico deve ser acionado 

– breve referência genérica sobre a “Atribuição de responsabilidades”.  

 

 

139 No relatório do Encontro Anual de Acionistas de 2022 (Notice of 2022 – Annual Meeting of Shareholders & Proxy 

Statement), há a solicitação dos acionistas para que o Conselho de Administração emita um relatório de transparência 

fiscal no padrão GRI – Global Reporting Initiative. Cf. AMAZON. Notice of 2022 Anual Meeting of Shareholders 

& Proxy Statement. Disponível em: https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2022/ar/Amazon-2022-

Proxy-Statement.pdf. Acesso em: 09 set. 2022. Página 64. 
140  AMAZON. Code of Business Conduct and Ethics. Disponível em: https://ir.aboutamazon.com/corporate-

governance/documents-and-charters/code-of-business-conduct-and-ethics/default.aspx. Acesso em: 31 mar. 2022. 
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Outro item trata dos registros e das demonstrações financeiras, o código informa que 

devem refletir adequadamente as transações, estar em conformidade com as leis e com os sistemas 

de controle internos, demonstrando de forma breve a “Definição da Estratégia Tributária”.  

 

b. Estatuto do Comitê de Auditoria 

 

O Estatuto do Comitê de Auditoria141 também não conta com nenhum item específico, 

mas será analisado considerando a falta de documento sobre governança tributária. 

 

O Comitê de Auditoria é responsável por auxiliar o Conselho de Administração na 

supervisão do cumprimento dos requisitos legais e das demonstrações financeiras, na verificação 

da adequação e eficácia dos controles internos dos relatórios financeiros e das políticas de 

avaliação de risco e gestão de risco142. É possível deduzir de forma genérica o cumprimento de 

parte do requisito “Avaliação dos Riscos Tributários” com a previsão de um Comitê responsável 

pela análise dos riscos. Ainda, o Comitê de Auditoria conta com recursos adequados, o que 

demonstra a sua independência.  

 

Conclusão 

 

Os documentos publicados pela Amazon trazem poucos e genéricos itens dos requisitos 

elencados como essenciais para um programa de governança tributária. 

 

4.1.2.5 Tesla 

 

Tesla também não possui um documento que trata especificamente do tema. Alguns 

apontamentos podem ser observados nas Diretrizes de Governança Corporativa e no Código de 

Ética de Negócios, mas são referências genéricas, como será verificado a seguir. 

 

a. Diretrizes de Governança Corporativa 

 

 

141 AMAZON. Audit Commitee. Disponível em: https://ir.aboutamazon.com/corporate-governance/documents-and-

charters/audit-committee/default.aspx. Acesso em: 31 mar. 2022. 
142 Não foram encontradas as políticas de avaliação de risco e gestão de risco mencionadas no Estatuto do Comitê de 

Auditoria na página da internet da Companhia. 
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As Diretrizes de Governança Corporativa 143  são estabelecidas pelo Conselho de 

Administração para que os diretores e a administração possam conduzir os negócios em linha com 

os objetivos da companhia. 

 

É dever do Conselho de Administração avaliar a estratégia e supervisionar os riscos, em 

alguns casos com o apoio de comitês específicos. Embora de forma simples, é possível considerar 

apontamento genérico sobre a “Avaliação dos Riscos Tributários”. 

 

Outra referência é a independência do Conselho de Administração e dos Comitês para a 

contratação de pareceres de consultores jurídicos externos e consultores especializados, 

demonstrando-se assim atendimento parcial da “Avaliação dos Riscos Tributários”. 

 

b. Código de Ética de Negócios 

 

O Código de Ética de Negócios144 traz alguns pontos que podem ser relacionados ao tema. 

Ele inicia informando que os negócios são realizados em conformidade com todas as leis e 

regulamentos e, em seguida, reafirma que a companhia está empenhada em cumprir as leis locais 

de onde opera. Esses apontamentos demonstram genericamente enquadrar-se como parte da 

“Definição da Estratégia Tributária”.  

 

Não há informação sobre a existência de um sistema que aponte os possíveis erros. No 

entanto, o Código diz que cada funcionário é responsável por manter os registros completos, claros 

e precisos, o que pode ser entendido genericamente como referência ao requisito da “Atribuição 

de responsabilidades”.  

 

Conclusão 

 

 

143  TESLA. Corporate Governance Guide. Disponível em: https://tesla-

cdn.thron.com/static/J3NIZT_Corporate_Governance_Guidelines__website_KMDF6F.pdf?xseo=&response-conte 

nt-disposition=inline%3Bfilename%3D%22Corporate%2BGovernance%2BGuidelines%2B%28website%29.pdf%2 

2. Acesso em: 01 abr. 2022.  
144 TESLA. Code of Business Ethics. Disponível em: https://tesla-cdn.thron.com/static/XT8QBQ_business-code-of-

ethics_SHJXZD.pdf. Acesso em: 01 abr. 2022. 
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Considerando as informações disponíveis, mesmo fazendo uma interpretação extensiva, 

a Tesla cumpre poucos dos requisitos elencados como essenciais para um programa de governança 

tributária. 

 

4.1.3 Das principais empresas da bolsa de valores de Londres  

 

De acordo com os critérios adotados, as cinco maiores empresas listadas na bolsa de 

valores de Londres – e que serão analisadas – são Shell, Toyota, Boeing, HSBC e Unilever.145 

 

4.1.3.1 Shell 

 

A Shell publica voluntariamente, desde 2018, o Relatório de Contribuição Fiscal146, que 

utiliza como parâmetro as regras da OCDE e os elementos obrigatórios do Global Reporting 

Initiative (GRI 207).  

 

O relatório é composto por sete itens: “Introdução”, “Nossa Abordagem”, “Tópicos 

Especiais”, “Advocacia”, “Nossos Negócios”, “Serviços de Apoio” e “Nossos dados tributários”. 

 

a. Introdução 

 

Interessante observar que vários pontos importantes já são tratados na própria 

Introdução147: a mensagem inicial da diretora financeira Jessica Uhi demonstra a consciência 

social da companhia por destacar a importância do correto pagamento tributário para cada país148, 

não prejudicando os demais países. Ainda, informa que o relatório é importante para fornecer uma 

 

145 VALUE TODAY. London Stock Exchange (LSE) Top Companies Listed by Market Cap as on Jan 01st 2022. 

Disponível em: https://www.value.today/uk-top-companies. Acessado em: 17 fev. 2022. 
146 SHELL. Tax Contribution Report 2020. Disponível em: https://reports.shell.com/tax-contribution-report/2020/. 

Acesso em: 04 abr. 2022. 
147  SHELL. Tax Contribution Report. Disponível em: https://reports.shell.com/tax-contribution-

report/2020/_assets/downloads/introduction-shell-tcr20.pdf. Acesso em: 08 abr. 2022. 
148 A Diretora Financeira enfatiza ainda a necessidade de ajudar os países afetados pelo COVID-19 e tornar o sistema 

tributário global mais justo: “À medida que os países buscam reconstruir suas economias prejudicadas pela pandemia 

do COVID-19, a regularidade tributária das empresas se torna mais importante do que nunca. Apoiamos o esforço 

coordenado para tornar o sistema tributário global mais justo e a iniciativa para estabelecer uma tributação corporativa 

global mínima alcançada pelos líderes do G20, juntamente com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico”. SHELL. Tax Contribution Report – Introduction. Disponível em: https://reports.shell.com/tax-

contribution-report/2020/introduction.html. Acesso em: 04 abr. 2022. Tradução nossa. 



77 

 

visão mais clara das atividades aos investidores, governos, organizações não governamentais e 

sociedade em geral. 

 

Outro ponto de destaque é com relação à qualidade das informações fornecidas: a 

companhia altera periodicamente o relatório no intuito de atender a todos os interessados e, ainda, 

para ser transparente, lista todos os pontos alterados no próprio relatório.149 

 

No final da introdução, informa os valores pagos de imposto de renda em todos os países 

em que a companhia opera e o valor dos demais tributos com relação às principais jurisdições, 

demonstrando o cuidado com a transparência, requisito esse do item “Segurança às partes”. 

 

b. Nossa Abordagem 

 

O item Nossa Abordagem150 é um bom exemplo sobre quais requisitos, mesmo que de 

forma breve, uma companhia deve considerar para a governança tributária.  

 

Informa que o objetivo da companhia é cumprir as leis tributárias de todos os países em 

que há presença tributável, respeitando não apenas a letra da lei, mas também o seu espírito – parte 

do requisito “Definição da Estratégia Tributária” –, e faz breve resumo da estratégia tributária da 

companhia como sendo: 

 

• Comprometimento com o cumprimento das obrigações fiscais, com a entrega de 43.000 

declarações anuais e a gestão sustentável dos assuntos fiscais; 

• Transparência com a publicação dos impostos pagos por país, disponibilizando todas as 

informações tributárias; e 

• Diálogo transparente e contributivo das questões tributárias com a sociedade, grupos 

setoriais e organizações. 

 

149  O relatório informa na introdução e no último tópico os pontos alterados em relação ao relatório anterior: 

“Esperamos que esta análise mais acurada destes cinco países proporcione um retrato mais claro de nossas atividades 

e nossa contribuição aos países em que atuamos. Vamos estender essa abordagem a outros países se tivermos uma 

resposta dos investidores, governos, organizações não-governamentais e da sociedade como um todo no sentido de 

que isso os ajudaria a entender melhor a nossa contribuição”. SHELL. Tax Contribution Report – Introduction. 

Disponível em: https://reports.shell.com/tax-contribution-report/2020/introduction.html. Acesso em: 04 abr. 2022. 

Tradução nossa. 
150  SHELL. Shell’s approach to tax. Disponível em: https://www.shell.com/sustainability/transparency-and-

sustainability-reporting/shells-approach-to-tax.html#. Acesso em: 04 abr. 2022. 
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Em complemento à estratégia tributária, o relatório informa que a sua aprovação é 

periódica e de competência do Conselho de Administração, contando, inclusive, com o apoio do 

Comitê de Auditoria para manter um sistema de gerenciamento de risco sólido. 

 

Após, relaciona sete princípios tributários, todos de acordo com o recomendado pela 

OCDE: 

 

i. Responsabilidade e Governança  

 

A questão tributária é parte essencial da governança corporativa e é de responsabilidade 

do Conselho de Administração – sendo requisitos de “Definição da Estratégia Tributária” e parte 

da “Atribuição de Responsabilidades”. 

 

ii. Conformidade  

 

O imposto deve ser pago de acordo com a legislação tributária, considerando inclusive o 

espírito da lei dos países em opera e, em caso de dúvida, a autoridade tributária deve ser 

consultada151 – sendo esse um requisito parcial de “Segurança às partes”. 

 

A Companhia não apoia a evasão fiscal e, para mitigar os riscos, oferece orientações sobre 

os possíveis riscos tributários, acompanha as alterações legislativas, busca apoio externo quando 

necessário e utiliza sistemas tanto para mitigar os riscos como para atender as autoridades 

fiscais152 , buscando aprimorar os sistemas utilizados por meio do uso da tecnologia. Quatro 

 

151 A Conformidade abrange o diálogo cooperativo com as autoridades fiscais. Tal fato resultou em acordos de 

conformidade cooperativa com autoridades fiscais da Áustria, Itália, Holanda, Cingapura e Reino Unido, informação 

constante também no item “Nossa Abordagem”. SHELL. Shell’s approach to tax. Disponível em: 

https://www.shell.com/sustainability/transparency-and-sustainability-reporting/shells-approach-to-tax.html#. Acesso 

em: 04 abr. 2022. 
152 A Shell possui o certificado de Operador Econômico Autorizado (Authorised Economic Operator – AEO) da União 

Europeia. O certificado é concedido apenas às empresas que cumprem voluntariamente diversos critérios, entre eles 

cooperação com as autoridades aduaneiras, relação de transparência entre a empresa e a alfândega, cumprimento da 

legislação aduaneira e de todas as regras fiscais, cumprimento das obrigações tributárias e não ter infrações penais. 

(EUROPEAN COMMISSION. Taxation and Customs Union. What is AEO? Disponível em:  https://taxation-

customs.ec.europa.eu/customs-4/aeo-authorised-economic-operator/what-aeo_en. Acesso em: 28 set. 2022.) 

A Receita Federal do Brasil também tem uma certificação similar, Operador Econômico Autorizado (OEA), que é 

concedido para as empresas que são parceiros estratégicos, após o cumprimento dos requisitos e critérios da IN 1.985, 

de 29 de outubro de 2020 (BRASIL. Instrução Normativa nº 1.985, de 29 de outubro de 2020. Dispõe sobre o 



79 

 

requisitos são observados: “Definição da Estratégia Tributária”, “Implementação do Programa”, 

“Avaliação dos Riscos Tributários” e “Testes de performance”. 

 

iii. Estrutura de Negócios  

 

Somente serão utilizadas estruturas que tiverem um propósito comercial, não sendo 

permitido estruturas com o único objetivo de redução da carga tributária – requisito da “Definição 

da Estratégia Tributária”. 

 

iv. Relacionamento com Autoridades  

 

A relação com as autoridades será sempre de cooperação e confiança – requisito da 

“Segurança às partes”. 

 

v.  Incentivos Fiscais regulares  

 

Somente será permitida a utilização de incentivos fiscais transparentes e em 

conformidade com a legislação – requisito da “Definição da Estratégia Tributária”. 

 

vi.  Apoio à Sistemas Tributários Eficazes  

 

Diálogo construtivo com governos, grupos empresariais e sociedade com o objetivo de 

desenvolver sistemas fiscais eficazes e melhorar a legislação dos países em que opera – requisito 

da “Segurança às partes”. 

 

vii. Transparência153  

 

Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-

normativa-n-1.985-de-29-de-outubro-de-2020-286052957. Acesso em: 08 abr. 2022). Os requisitos da IN são 

genéricos, mas também preveem o cumprimento da legislação aduaneira, a gestão de informações e a solvência 

financeira das empresas. (BRASIL. Receita Federal. Operadores que podem ser OEA. Disponível em: 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/importacao-e-exportacao/oea/quem-

pode-ser-oea. Acesso em: 08 abr. 2022.) 
153 O Vice-presidente Executivo Tributário e Controladoria, Alan McLean, discursou ao Parlamento Europeu em 

setembro de 2021 e falou sobre transparência tributária: “Pretendemos seguir melhorando a transparência e esperamos 

não sermos os únicos... Ao mesmo tempo, é importante que os requisitos de transparência estejam alinhados e 

coerentes para que se garantam tanto a qualidade e comparabilidade dos dados quando levados a debate público como 

a facilidade de sua aplicação pelas empresas”. SHELL. Shell’s approach to tax. Disponível em: 
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O diálogo com todas as partes interessadas, governos, responsáveis por formular 

políticas, empresas e sociedade deve sempre ser transparente, inclusive sobre os tributos. Após, 

finaliza-se o item com linha do tempo do tema de governança tributária, demonstrando que a 

preocupação da companhia é de longa data154 – requisito da Segurança às partes. 

 

c. Tópicos Especiais 

 

De acordo com o próprio nome do item155, este tópico trata de casos especiais ocorridos 

no ano de 2020 (como o impacto do Covid-19), quais são os incentivos fiscais utilizados em cada 

país, bem como em quais jurisdições de baixa carga tributária ou paraísos fiscais a companhia 

opera. Esses elementos demonstram o cuidado em informar os temas tributários sensíveis, 

cumprindo o requisito da “Definição da Estratégia Tributária”. 

 

d. Advocacia 

 

No item Advocacia156, a Shell defende manter um diálogo aberto sobre as questões fiscais 

e um sistema tributário justo, eficaz e estável. Para isso, a companhia participa de debates sobre 

questões tributárias no intuito de contribuir com os entes que formulam as políticas tributárias. 

Esclarece que não se trata de influência negativa, mas de debate construtivo, respeitando os papéis 

e as instituições, em linha com o requisito da “Segurança às partes”. 

 

 

https://www.shell.com/sustainability/transparency-and-sustainability-reporting/shells-approach-to-tax.html#. Acesso 

em: 04 abr. 2022. Tradução nossa. 
154 A linha do tempo se resume em: i) 2003 – a companhia foi uma das empresas que iniciou a Iniciativa de 

Transparência das Indústrias Extrativas (EITI); ii) 2012 – primeira publicação voluntária do valor pago de impostos 

em 14 países e publicação da Abordagem Fiscal da Companhia; iii) 2016 – primeira publicação do pagamento de 

impostos de acordo com a legislação europeia; iv) 2017 – publicação da estratégia fiscal da Companhia, da declaração 

sobre Evasão Fiscal e primeiro relatório país por país apresentada às autoridades fiscais; v) 2018 – programa piloto 

de conformidade tributária e integração do grupo The B Team; vi) 2019 – publicação do primeiro Relatório de 

contribuição fiscal; e vii) 2021 – a Companhia concorda com a abertura de diversos assuntos, inclusive tributário, no 

Fórum Econômico Mundial. SHELL. Our Approach to Taxes. Disponível em: https://reports.shell.com/tax-

contribution-report/2020/our-approach/our-approach-to-taxes.html. Acessado em 29 set. 2022.  
155  SHELL. Special Topics. Disponível em: https://reports.shell.com/tax-contribution-

report/2020/_assets/downloads/special-topics-shell-tcr20.pdf. Acesso em: 08 abr. 2022. 
156  SHELL. Advocacy. Disponível em: https://reports.shell.com/tax-contribution-

report/2020/_assets/downloads/advocacy-shell-tcr20.pdf. Acesso em: 04 abr. 2022. 
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Ainda, fala da importância da transparência tanto para os profissionais da área tributária 

quanto para os profissionais da área de relações governamentais. Também traz alguns casos 

concretos de incentivos fiscais (no relatório analisado, o registro foi sobre os incentivos para 

biocombustíveis) e informa a sua participação como fundadores do Extractive Industries 

Transparency Initiative.157 

 

e. Nosso Negócio 

 

O item Nossos Negócios158 é incluído para explicar todas as áreas de atuação, já que a 

Shell defende ser fundamental a compreensão de todo o negócio para entender exatamente os 

momentos nos quais a tributação ocorre. 

 

Além de explicar todas as atividades desenvolvidas pela companhia, o item traz estudos 

de casos concretos sobre o tratamento tributário de determinadas operações, como, por exemplo, 

o custo de desativação de uma estrutura de exploração de petróleo e gás a depender do país, 

demonstrando que a tributação reflete a atividade e o estágio do negócio. 

 

f. Serviços de apoio 

 

O item Serviços de apoio159 é utilizado para informar que todos os serviços de apoio, 

comunicação, saúde, recursos humanos, tecnologia da informação, serviços jurídicos, imobiliário, 

segurança, dentre outros, são centralizados. 

 

O ponto importante deste item é com relação ao rateio dos serviços de apoio, 

considerando a sua centralização, e a companhia utiliza-o para explicar como é realizado o seu 

rateio. Informa que a cobrança ocorre de forma justa, de acordo com a utilização dos serviços por 

cada unidade, esclarecendo que o preço de transferência também é observado e que não há uma 

 

157 É uma iniciativa para promover a gestão responsável da extração dos recursos naturais (petróleo, gás e minerais) 

por meio do fortalecimento da governança, da prestação de contas públicas e corporativas, fornecer dados para 

políticas e fomentar o diálogo entre as partes interessadas do setor. Cf. EITI. Disponível em: https://eiti.org/. Acesso 

em: 28 set. 2022. 
158  SHELL. Our Business. Disponível em: https://reports.shell.com/tax-contribution-

report/2020/_assets/downloads/our-business-shell-tcr20.pdf. Acesso em: 08 abr. 2022. 
159 SHELL. Tax Contribution Report 2020 – Supporting Services. Disponível em: https://reports.shell.com/tax-

contribution-report/2020/supporting-services.html. Acesso em: 11 abr. 2022. 
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maior alocação dos custos nas jurisdições em que os impostos são mais altos, o que reduziria o 

valor a pagar, considerando a maior dedução no valor do custo do serviço. 

 

Conclui enfatizando que a alocação dos custos dos serviços de apoio ocorre de acordo 

com as orientações da OCDE – um requisito da “Segurança às partes”.   

 

g. Nossos dados tributários 

 

A Shell finaliza o Relatório de contribuição fiscal divulgando os valores pagos de imposto 

de renda país a país (Country-by-country report – CbCR)160 para 99 países e locais com presença 

tributável.161 

 

Mesmo nas localidades em que o relatório Country-by-country report não é obrigatório, 

a companhia informa os valores pagos aos Governos, além de informar outros tributos e trazer 

demais informações relevantes. 

 

Conclusão 

 

Como pode ser observado, o relatório tributário da Shell é extremamente completo, sendo 

o documento que mais cumpre com os requisitos elencados dentre as 15 (quinze) empresas 

analisadas.   

 

160 A OCDE define country-by-country report como: “De acordo com a Ação 13 do BEPS, todas as grandes empresas 

multinacionais (MNEs) devem elaborar um relatório, país por país (CbC), contendo dados agregados sobre a alocação 

global da renda, lucro, impostos pagos e atividade econômica nas jurisdições fiscais em que atuam. Esse relatório 

CbC é compartilhado com as administrações tributárias dessas jurisdições, para uso em avaliações de risco de preços 

de transferência de alto nível e de BEPS.” Disponível em: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/. 

Acesso em: 03 out. 2022. Tradução nossa. 
161 SHELL. Our Tax Data. Disponível em: https://reports.shell.com/tax-contribution-report/2020/our-tax-data.html. 

Acesso em: 11 abr. 2022. 
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4.1.3.2 Toyota 

 

A Toyota possui uma Política Tributária162 que, já no início, demonstra a preocupação 

com a sociedade, informando seu comprometimento com o pagamento adequado dos tributos para 

contribuir com a economia das comunidades em que opera. Após, segrega em cinco os princípios 

tributários: 

 

i. Compliance 

 

A companhia está em conformidade com as leis e os regulamentos dos locais em que 

opera, bem como com as diretrizes da OCDE. Informa que tem baixa tolerância com riscos fiscais, 

estruturando suas operações comerciais de forma conservadora, e não utiliza estruturas que possam 

ser consideradas evasão fiscal – requisito esse da “Definição da Estratégia Tributária”.  

 

ii. Governança 

 

Diversos tópico contemplam os seguintes requisitos: (a) “Atribuição de 

responsabilidades” com a informação de que o cumprimento das obrigações fiscais é de 

responsabilidade do Diretor Financeiro, mas que cada área é responsável por gerenciar os 

procedimentos e as questões tributárias, cabendo ao Conselho Executivo aprovar as questões mais 

relevantes; (b) “Avaliação dos Riscos Tributários” com a informação da política de gestão de risco; 

(c) “Segurança às partes” quando há a menção de que a companhia soluciona seus problemas 

fiscais com a cooperação da administração tributária local e de forma transparente; (d) 

“Implementação do Programa” com o treinamento da política tributária pelos funcionários; e, 

parcialmente, (e) “Testes de Performance” com sistemas de controles rígidos.  

 

iii. Engajamento dos acionistas 

 

Buscando valor ao acionista, incentivos fiscais são utilizados apenas quando em linha 

com a substância comercial da operação e com a permissão da legislação, demonstrando a posição 

 

162  TOYOTA. Our Tax Policy. Disponível em: https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/esg/tax-

policy_en.pdf. Acesso em: 11 abr. 2022. 
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da companhia com relação às oportunidades tributárias – requisito da “Definição da Estratégia 

Tributária”. 

 

iv.  Bom relacionamento com as autoridades fiscais 

 

A companhia age de forma transparente, buscando a confiança e o respeito mútuo, mesmo 

nos casos de divergência de opinião. O trabalho deve ocorrer em colaboração com as autoridades 

fiscais, a fim de se chegar a um acordo – requisito esse do item “Segurança às partes”. Caso não 

seja possível o acordo, pode ser necessário levar a discussão para os procedimentos de resolução 

– por exemplo, no Brasil, para o âmbito administrativo e judicial.  

 

v.  Prevenindo e eliminando a dupla tributação 

 

A companhia aloca suas receitas de forma adequada, a fim de evitar a dupla tributação, 

utiliza o princípio do arm’s length163, conforme definido pela OCDE – o que demonstra, mais uma 

vez, a sua posição em relação às oportunidades tributárias, requisito da “Definição da Estratégia 

Tributária”. 

 

Conclusão 

 

Mesmo com uma política enxuta, a Toyota cumpre com grande parte dos requisitos 

essenciais para um programa de governança tributária eficaz. 

 

4.1.3.3 Boeing 

 

A Boeing tem uma política tributária global chamada Abordagem para os impostos164, 

que traz os requisitos essenciais para a governança tributária em um curto documento. 

 

 

163  A OCDE define arm’s lenght como: “Esse princípio de avaliação é comumente empregado em transações 

comerciais e financeiras entre empresas relacionadas. De acordo com esse princípio, as transações devem ser avaliadas 

como se tivessem sido realizadas entre partes não relacionadas, cada uma agindo no seu melhor interesse.” Disponível 

em: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7245. Acesso em: 04 out. 2022. Tradução nossa. 
164 BOEING. Boeing Global Tax Governance and Compliance. Disponível em: 

https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/general_info/pdf/Boeing_Global_Tax_Governance_and

_Compliance.pdf. Acesso em: 09 ago. 2022. 
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Inicialmente ressalta a importância da transparência com as autoridades fiscais (requisito 

da “Segurança às partes”), dos controles internos robustos para o gerenciamento dos riscos, 

(“Avaliação dos Riscos Tributários”), e da obrigação de cumprir com as leis tributárias 

(“Definição da Estratégia Tributária”). Após, segrega a política em quatro tópicos. 

 

a. Risco fiscal e Governança 

 

De forma breve, informa: i) “Definição da Estratégia Tributária”, afirmando que o 

pagamento do imposto ocorre onde a receita é criada, bem como sua baixa tolerância ao risco 

fiscal; e ii) “Atribuição de responsabilidades”, com a indicação do vice-presidente como 

responsável pela estratégia tributária e o apoio da consultoria tributária interna em conjunto com 

a consultoria tributária externa. 

 

b. Conformidade e Controles 

 

A companhia opera de acordo com a letra e o espírito das leis tributárias (requisito da 

“Definição da Estratégia Tributária”) e mantém rigoroso controle das informações e documentos 

(requisito do “Teste de performance)”, investindo em tecnologia.  

 

c. Substância econômica 

 

Os planejamentos tributários consideram a substância econômica da operação, não 

participando de operações com o único objetivo de reduzir a carga tributária, demonstrando a 

posição da companhia em relação as oportunidades tributárias – requisito esse da “Definição da 

Estratégia Tributária”. 

 

d. Relacionamento com as autoridades fiscais 

 

O relacionamento com as autoridades fiscais deve ser transparente, honesto e proativo, 

fornecendo todas as informações relevantes – requisito da “Segurança às partes”.  

 

A companhia busca evitar a dupla tributação, evidenciando novamente sua posição em 

relação às oportunidades tributárias (requisito da “Definição da Estratégia Tributária”), e se 
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envolve em discussões sobre a legislação, com o objetivo de melhorar os sistemas tributários, 

participando de grupos de trabalho ou entidades de classe (“Segurança às partes”). 

 

Conclusão 

 

Grande parte dos requisitos são identificados no relatório tributário da Boeing, 

demonstrando a preocupação da companhia com o tema. 

 

4.1.3.4 HSBC 

 

HSBC conta com uma política tributária enxuta (uma página) denominada “Abordagem 

tributária do HSBC”165 para tratar do tema. 

 

Inicia com a informação de que a companhia busca cumprir a letra e o espírito da lei – 

importante esclarecimento, pois, além de informar o cumprimento da lei, demonstra sua posição 

quanto às oportunidades tributárias, requisito da “Definição da Estratégia Tributária”.  

 

Após, considerando análise interna sobre o apetite para riscos, define os cinco principais 

riscos tributários como: 

 

i. Falha no cumprimento das obrigações sobre Preço de Transferência; 

ii. Falha no atendimento do relatório de impostos solicitado pelos clientes; 

iii. Falha no cumprimento das obrigações tributárias, tanto a entrega de declarações como o 

pagamento efetivo dos tributos; 

iv. Não auferir vantagem tributária em desacordo com a letra ou espírito da legislação 

tributária; e 

v. Vantagem tributária em desacordo com a letra ou espírito da legislação tributária de um 

cliente. 

 

 

165  HSBC. HSBC approach to tax – 2021. Disponível em:  https://www.hsbc.com/investors/results-and-

announcements/all-reporting/group?page=1&take=20. Acesso em: 13 abr. 2022. 
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Os pontos levantados podem trazer riscos tributários para qualquer companhia. No 

entanto, interessante observar a forma como o HSBC aborda o tema: ao invés de trazer 

inicialmente os princípios que devem observados, a companhia ressalta os cinco riscos tributários. 

 

Em seguida, é explanada a forma como os cinco riscos são gerenciados: inicialmente, os 

riscos são identificados, e, após, são criadas políticas e diretrizes para seu gerenciamento e, ainda, 

há o controle posterior para verificar se foram mitigados – requisito da “Avaliação dos Riscos”.  

 

Os funcionários recebem apoio e capacitação para aplicação das políticas e diretrizes, 

além do apoio de equipe interna qualificada para lidar com os riscos, que pode contratar 

consultores externos caso seja necessário – requisito de “Implementação do Programa”. 

 

Ainda, com relação a posição da companhia sobre as oportunidades tributárias, é 

informado que os planejamentos tributários são utilizados apenas com operações comerciais que 

tenham substância econômica, não utilizando de estruturas agressivas e não apoiando os clientes 

que tenham o intuito de reduzir a carga tributária de forma inadequada (requisito da “Definição da 

Estratégia Tributária”). Na mesma linha, informa que somente utiliza benefício fiscal quando 

alinhado com os objetivos do governo e em linha com os negócios da companhia. 

 

Finaliza informando que tem como objetivo manter uma relação aberta e transparente 

com as autoridades fiscais, divulgando todas as informações de forma proativa, respondendo todos 

os questionamentos e participando de reuniões para manter um bom relacionamento, preenchendo 

o requisito da “Segurança às partes”. 

 

 Conclusão 

 

A política tributária existente cumpre com quase todos os requisitos essenciais para um 

programa de governança tributária, mesmo se tratando de um documento enxuto. 
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4.1.3.5 Unilever 

 

A Unilever possui um relatório específico sobre governança tributária, denominado “A 

responsabilidade do contribuinte”166, que contém grande parte dos elementos essenciais do tema. 

 

O relatório informa inicialmente o compromisso econômico e social da companhia com 

o adequado pagamento dos impostos, fator essencial para o desenvolvimento dos países em que 

atua, cumprindo a letra e o espírito da lei e a importância de construir um relacionamento de 

confiança167 com todas as partes interessadas, autoridades fiscais, sociedade e acionistas, dentre 

outros, por meio da transparência, cumprindo os requisitos da “Definição da Estratégia Tributária” 

e da “Segurança às partes”. 

 

Em seguida, enfatiza que a companhia tem como objetivo: (i) pagar a quantia certa de 

imposto sobre o lucro certo e nos países em que esse lucro é gerado, sendo, para isso, essencial 

respeitar as leis fiscais; (ii) efetuar o pagamento adequado referente a transações entre empresas 

do grupo (preço de transferência); (iii) preparar e arquivar corretamente todas as declarações 

fiscais; e (iv) responder corretamente todas as autoridades fiscais  – de maneira que cumpra com 

os requisitos da “Definição da Estratégia Tributária”. 

 

De forma objetiva, transcreve os nove princípios tributários da companhia: 

 

i. Conformidade 

 

Todos os atos devem ocorrer de acordo com as leis aplicáveis e seguindo os padrões 

internacionais, como as Diretrizes da OCDE, considerando-se também a letra e o espírito da lei – 

requisitos esses da “Definição da Estratégia Tributária”. 

  

 

166  UNILEVER. A Responsible Taxpayer. Disponível em: https://www.unilever.com/planet-and-

society/responsible-business/responsible-taxpayer/. Acesso em: 14 abr. 2022. 
167 O CFO da Unilever entende que a reconstrução da confiança entre empresa é sociedade é fundamental: “A 

retomada da confiança no sistema tributário corporativo global é imprescindível. Quando o público perde a confiança 

nesse sistema, as relações entre as empresas e a sociedade fica comprometida, o que não é bom para ninguém”. 

(UNILEVER. A Responsible Taxpayer. Disponível em: https://www.unilever.com/planet-and-society/responsible-

business/responsible-taxpayer/. Acesso em: 14 abr. 2022. Tradução nossa.) 
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ii. Transparência 

 

A companhia é transparente com toda a comunicação tributária, informando a sua política 

e os valores pagos de imposto, requisito da “Segurança às partes”.  

 

iii. Preços de Transferência 

 

Como as operações são centralizadas (com o intuito de eficiência e ganho de escala), a 

companhia tem grande preocupação com os critérios para os Preços de Transferência e utiliza 

sempre o princípio arm’s length – caracterizando, mais uma vez, parte do requisito “Definição da 

Estratégia Tributária”. 

 

Embora tenha como objetivo pagar a quantia apropriada no local onde a receita foi gerada, 

também é importante não pagar duas vezes sobre o mesmo lucro, fazendo com que a companhia 

celebre acordo com as autoridades fiscais sobre os Preços de Transferência, para que não haja 

discussão sobre os critérios utilizados. 

  

iv.  Estrutura 

 

Não são utilizadas estruturas artificiais com o objetivo de redução de tributos: todas as 

estruturas devem ter substância econômica, não tendo qualquer risco de elisão fiscal – revelando-

se, novamente, o requisito da “Definição da Estratégia Tributária”. 

 

v.  Paraísos Fiscais 

 

A companhia considera a definição de paraíso fiscal da OCDE e não admite a sua 

utilização com o intuito de redução de impostos, sendo aceitável nos casos operacionais. Todas as 

empresas em Paraíso Fiscal são informadas no relatório, demonstrando transparência em todos os 

casos – requisito da “Definição da Estratégia Tributária”. 
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vi.  Decisões fiscais (tax ruling) 

 

Nos casos em que há dúvida quanto ao tratamento fiscal, a companhia busca a posição da 

autoridade fiscal confirmando o entendimento, sendo esse um requisito da “Definição da 

Estratégia Tributária”. 

 

iv. Relações com governos 

 

A companhia respeita a estrutura tributária de todos os Governos, cumprindo as regras 

existentes, requisito da “Definição da Estratégia Tributária”. 

 

v. Relações com autoridades fiscais  

 

A relação com as autoridades fiscais deve ser de respeito mútuo, transparência e 

confiança, apoiando o desenvolvimento da estrutura tributárias dos países que necessitam, 

caracterizando-se o requisito de “Segurança às partes”. 

 

O relatório traz informações concretas sobre os trabalhos desenvolvidos em alguns países 

com as autoridades tributárias, como Holanda, Reino Unido e Austrália, e ressalta a dificuldade 

de desenvolver a relação em países em desenvolvimento.  

 

vi. Responsabilidade e Governança  

 

Para que os princípios acima sejam aplicados, a companhia investe em treinamento e 

capacitação dos funcionários, além de levar ao Conselho de Administração o relatório sobre a 

adesão aos princípios tributários, o que demonstra o cumprimento do requisito da “Implementação 

do Programa”. 

 

A estratégia tributária e as alterações das legislações são acompanhadas pelo Comitê de 

Auditoria, além de acompanhar todas as questões fiscais importantes do grupo – parte do requisito 

de “Avaliação dos Riscos Tributários”. 
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Todas as transações são analisadas do ponto de vista tributário, podendo não ser 

autorizada caso represente um elevado risco (há uma tabela de desempenho com pontuação), 

requisito esse de “Avaliação dos Riscos Tributários”. Ainda, há uma equipe fiscal capacitada e 

responsável pelas políticas, estratégias e processos tributários. 

 

A companhia mantém a orientação de risco zero para qualquer tipo de operação fiscal, 

principalmente atos com risco criminal, adotando uma estrutura de acompanhamento dos riscos 

tributários por meio de ferramentas eletrônicas, facilitando a revisão das declarações e 

recolhimento de impostos, bem como tabulando os riscos e as possíveis ações para mitigá-los –

requisitos esses do “Teste de performance”. 

 

Para finalizar, informa a quantidade de imposto pago em cada jurisdição, o percentual 

efetivo de imposto no ano e os incentivos fiscais utilizados, mostrando mais uma vez a posição da 

companhia com relação aos assuntos tributários (“Definição da Estratégia Tributária”).  

 

Conclusão 

 

Como é possível observar, a Unilever se preocupa com a divulgação dos seus dados 

tributários e, consequentemente, conta com um bom instrumento para disciplinar, acompanhar e 

informar todos os efeitos. 

 

4.2 Tabulação dos itens constantes nos programas de Governança Tributária  

 

Pensando na melhor forma de visualizar os requisitos essenciais atendidos e o estágio de 

desenvolvimento, elaborou-se quadro comparativo das empresas, analisando-se se cada uma 

possui ou não programa de governança tributária e quais requisitos são cumpridos, considerando 

quatro critérios objetivos desenvolvidos para melhor comparação. 

 

O primeiro item, ter ou não programa de governança tributária, é avaliado considerando-

se qualquer tipo de documento, programa, política ou comunicado, como o GRI, que a empresa 

tenha relacionado especificamente à área tributária. O fato de se considerar qualquer documento 

que fale sobre o tema decorre da observação de que algumas empresas incluem em seus 

comunicados de sustentabilidade informações relevantes de governança tributária. 
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Quanto à avaliação, para facilitar a verificação, serão considerados apenas quatro 

critérios:  

 

(i) Atende Integralmente (AI): o requisito é cumprido integralmente e há referência 

expressa da aplicação na área tributária, não bastando a menção genérica do requisito, 

independentemente de ter ou não um programa, uma política ou um comunicado 

específico para área tributária; 

(ii) Atende Parcialmente (AP): o requisito é cumprido parcialmente, ocorrendo o 

cumprimento somente de alguns elementos, e há referência expressa da aplicação na área 

tributária, não bastando a menção genérica do requisito, independentemente de ter ou não 

um programa, uma política ou um comunicado específico para área tributária; 

(iii) Referência Genérica (RG): a menção do requisito é realizada de forma genérica, não 

especificando a área tributária, e não há um programa, uma política ou um comunicado 

específico para área tributária; e 

(iv) Não Atende (NA): não há qualquer menção ao requisito, independentemente de ter ou 

não um programa, uma política ou um comunicado específico para área tributária. 

 

a) Das principais empresas da bolsa de valores de São Paulo 

 

Gráfico 1 – Atendimento aos requisitos do programa tributário nas principais empresas da bolsa 

de valores de São Paulo 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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b) Das principais empresas das bolsas de valores de Nova Iorque 

 

Gráfico 2 – Atendimento aos requisitos do programa tributário nas principais empresas da bolsa 

de valores de Nova Iorque 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

c) Das principais empresas da bolsa de valores de Londres 

 

Gráfico 3 – Atendimento aos requisitos do Programa Tributário nas principais empresas da bolsa 

de valores de Londres 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 Análise crítica dos programas de governança tributária das empresas selecionadas 

 

A análise descritiva de cada empresa é fundamental para se identificar quais requisitos 

são cumpridos e a sua abrangência (se parcial ou total), adentrando nos programas existentes e 

apontando de forma detalhada as especificações de cada requisito. No entanto, é com a exibição 

gráfica que as diferenças ficam evidentes, como pode ser observado nos gráficos anteriores. A 
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partir dessa constatação, considerando a identificação visual de diversos pontos, inicia-se 

comentando os pontos mais notáveis dos gráficos das empresas selecionadas.  

 

Enquanto todas as empresas da bolsa de valores de Londres possuem programas de 

governança tributária, apenas uma das empresas das bolsas de valores de Nova Iorque conta com 

dois instrumentos, que atendem poucos requisitos. Na bolsa de valores de São Paulo, quatro das 

cinco empresas possuem programas de governança tributária. Analisando todas as empresas, um 

terço não possuírem qualquer documento relacionado diretamente à governança tributária. 

 

Quando comparamos as cores das três tabelas; verifica-se que, nas empresas da bolsa de 

valores de Londres uma tabela toda verde; de forma oposta, estão as empresas das bolsas de valores 

de Nova Iorque, predominantemente com as cores vermelha e amarela e, entre os dois extremos, 

as empresas da bolsa de valores de São Paulo, com a cor azul de forma predominante. Ou seja, as 

cores demonstram facilmente o grupo de empresas que melhor cumpre os requisitos – empresas 

da bolsa de valores de Londres.  

 

Olhando novamente para as cores com foco nos requisitos, fica evidente que o “Teste de 

Performance” é o menos cumprido, provavelmente pela dificuldade de disponibilização dos 

sistemas das empresas para a validação das autoridades fiscais. Esse requisito é seguido pelo de 

“Implementação do Programa”, que necessita da responsabilização da área de maior expertise pela 

implementação efetiva do programa, com a menção de treinamento periódicos e a previsão de 

esclarecimento das dúvidas tributárias.  

 

Por outro lado, identifica-se a “Definição da Estratégia Tributária” como o requisito de 

maior aderência: mesmo que de forma genérica, grande parte das empresas informa a sua estratégia 

e os limites aceitáveis de risco no âmbito tributário. Em segundo lugar em questão de aderência 

vem o requisito da “Segurança às partes”, observado principalmente pela preocupação da 

transparência: mesmo sem um documento específico sobre governança tributária que faça 

referência expressa a transparência na área tributária, grande parte das empresas traz a 

transparência como um dos princípios.   

 

Passando-se para a parte descritiva, dentre as empresas brasileiras, pode-se verificar que 

a Petrobras é a companhia que atende o maior número de requisitos de um programa de governança 
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tributária, afirmando o compromisso com a transparência na divulgação dos valores pagos de 

tributos. 

 

A Vale também conta com um bom programa de governança tributária, demonstrando o 

seu compromisso com todas as partes interessadas (stakeholders), não apenas com as autoridades 

fiscais, que é a abordagem mais comum. A referência aos stakeholders demonstra a singularidade 

do programa, considerando que a preocupação com todas as partes interessadas é um tema mais 

recente do que a relação de transparência apenas com as autoridades fiscais, e a Vale traz em seu 

relatório de forma muito clara. 

 

O relatório da Vale ainda conta com importantes informações sobre a posição tributária 

da companhia, divulgando, inclusive, incentivos fiscais por jurisdição168, exemplo de estudo da 

parte tributária de um novo produto169 e impacto nas sociedades em que atua. Embora três dos sete 

requisitos (“Implementação do Programa”, “Atribuição de Responsabilidades” e “Teste de 

Performance”) não atendam integralmente ao que foi elencado como fundamental, sendo 

atendidos apenas parcialmente, o relatório é completo mesmo quando comparado com as empresas 

da bolsa de valores de Londres, que contam com os melhores relatórios dentre as empresas 

selecionadas. 

 

As outras duas empresas brasileiras que contam com algum tipo de programa de 

governança tributária, Ambev e Itaú, definem a estratégia tributária e fazem referência aos demais 

requisitos, exceto no que se refere ao “Teste de performance”, cumprindo parcialmente os 

requisitos essenciais. 

 

 

168  A Vale publica os seguintes incentivos fiscais no Brasil: Superintendência de Investimentos na Amazônia 

(SUDAM), Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (RECAP), Regime 

Especial de Incentivos ao Desenvolvimento de Infraestrutura (REIDI), Pesquisa e desenvolvimento (Lei do Bem) e 

Patrocínios e Doações. Não se identificou informação de incentivos estaduais no Brasil, que são os mais questionáveis 

tanto pela legalidade quanto pela viabilidade de sua publicação. (VALE. Relatório de Transparência Fiscal. 

Disponível em: http://www.vale.com/PT/investors/information-market/annual-reports/relatorio-de-transparencia-

fiscal/libRTF/Vale_TTR_2021_PT.pdf. Acesso em: 09 set. 2022. Páginas 20-21.) 
169 O novo produto, Briquete Verde, está em desenvolvimento há quase 20 anos e tem como objetivo reduzir em 10% 

a emissão de gases de efeito estuda que são gerados pelos clientes da Vale no processo produtivo do aço. A inclusão 

do tema de sustentabilidade reforça a importância e a relação do tema tributário com diversas outras áreas. (VALE. 

Relatório de Transparência Fiscal. Disponível em: http://www.vale.com/PT/investors/information-market/annual-

reports/relatorio-de-transparencia-fiscal/libRTF/Vale_TTR_2021_PT.pdf. Acesso em: 09 set. 2022. Página 14.) 
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Dentre as empresas da bolsa de valores de Londres, a Shell conta com o relatório mais 

completo. Traz, inclusive, dois requisitos que são pouco tratados pelas demais empresas: 

“Implementação do Programa”, quando informa no item “Conformidade” que oferece orientação 

sobre os possíveis riscos tributários, e “Teste de Performance”, também no item “Conformidade”, 

ressaltando que utiliza sistemas para atender as autoridades fiscais. 

 

O único requisito que a Shell cumpre parcialmente é “Atribuição de Responsabilidades”, 

pois, embora informe que a alta administração é responsável pelo relatório e pelo gerenciamento 

do risco fiscal, não faz referência à responsabilização das demais áreas da empresa. 

 

Já a Toyota, mesmo com um relatório enxuto e que não traz os valores de tributos 

recolhidos por jurisdição, divulga documento que cumpre praticamente todos os requisitos, 

atendendo parcialmente apenas o “Teste de Performance”. 

 

As três demais empresas, Boeing, HSBC e Unilever, também publicam relatórios que 

contemplam grande parte dos requisitos entendidos como essenciais para qualquer programa de 

governança tributária, demonstrando que as empresas da bolsa de valores de Londres contam com 

os relatórios mais completos. 

 

As empresas das bolsas de valores de Nova Iorque, como informado, praticamente não 

tratam do tema – com exceção da Apple, que publica relatório de sustentabilidade com o objetivo 

de cumprir as indicações do GRI e a Política Fiscal do Reino Unido, atendendo parcialmente cinco 

dos sete requisitos.  

 

Concluída essa análise crítica, algumas questões devem ser alvo de reflexão. Por 

exemplo, o fato de todas as empresas da bolsa de valores de Londres publicarem programas de 

governança tributária170, contando com relatórios mais completos, e as empresas das bolsas de 

valores de Nova Iorque, maior potência mundial, não possuírem programas que deem visibilidade 

e transparência da gestão tributária. 

 

170 VBDO (Dutch Association of Investors for Sustainnable Development). Tax Transparency Benchmark 2021 – 

A comparative study of 77 Dutch listed companies. Disponível em: https://www.vbdo.nl/wp-

content/uploads/2021/12/VBDO-Tax-Transparency-Benchmark-2021.pdf. Acesso em: 07 out. 2022. 

 

https://www.vbdo.nl/wp-content/uploads/2021/12/VBDO-Tax-Transparency-Benchmark-2021.pdf
https://www.vbdo.nl/wp-content/uploads/2021/12/VBDO-Tax-Transparency-Benchmark-2021.pdf
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No Brasil, interesse questionar-se sobre a expressiva publicação de programas de 

governança tributária. Esse fato talvez decorra da crise ocasionada pela chamada ‘operação Lava-

Jato’, já que a identificação sistêmica de corrupção pode ter incentivado o desenvolvimento de 

programas de governança nas empresas. Outra possibilidade é fato de o Brasil contar com uma 

grande incerteza tributária, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento de áreas tributárias 

extremamente qualificadas.  

 

Ainda, o fato da maioria das empresas analisadas da bolsa de valores de São Paulo 

publicarem de forma espontânea algum programa de governança tributária, mesmo não havendo 

qualquer obrigatoriedade por parte das autoridades fiscais e com o sistema tributário complexo 

brasileiro, demonstra a maturidade tributária das empresas que atuam nesse mercado. 

 

Nesse sentido, mesmo a análise tendo considerado as cinco principais empresas de quatro 

bolsas de valores, pode-se concluir que há grande divergência nas informações divulgadas: ao 

mesmo tempo que empresas da bolsa de valores de Londres, Petrobras e a Vale publicam relatórios 

completos, as empresas americanas praticamente não tratam o tema. 

 

A evidência demonstra a necessidade de maior publicidade do tema, reforçando a 

importância e os benefícios para as empresas da divulgação de seus dados fiscais, além da 

parametrização dos requisitos essenciais para que os programas de governança tributária sejam 

comparáveis, como será visto no próximo tópico. 

 

4.4 Recomendações práticas para a implementação de programas de governança 

tributária para as empresas brasileiras 

 

Partindo da amostra das empresas analisadas, embora alguns dos requisitos elencados 

como essenciais constem em grande parte dos casos, mesmo que de forma genérica, como da 

“Definição da Estratégia Tributária” e da “Segurança às partes”, o fato de não haver um 

regramento para a forma e para os dados que precisam ser divulgados dificulta a análise da gestão 

tributária e a identificação dos riscos das empresas. 
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A dificuldade é maximizada quando se pensa na quantidade de interlocutores, 

stakeholders, que necessitam compreender as informações divulgadas, o que só reforça a 

importância da elaboração de regras sobre como e qual conteúdo as empresas devem incluir em 

seus programas de governança tributária.  

 

Por exemplo, um investidor que pretende analisar os riscos tributários de algumas 

empresas antes de optar pelo melhor investimento financeiro não encontrará informações 

simétricas nem mesmo nas empresas que divulgam algum tipo de relatório tributário, o que 

dificultará a sua análise e poderá inviabilizar conclusões seguras. 

 

Cada vez mais os investidores – partes interessadas de modo geral – preocupam-se com 

todos os possíveis riscos de uma empresa, o que, por óbvio, engloba os riscos tributários, já que a 

saúde financeira também pode ser afetada por fatos decorrentes da área tributária, como a perda 

de uma discussão relevante ou a não aquisição de um produto em protesto ao não pagamento 

adequado de tributos decorrente de uma crise reputacional.  

 

A dificuldade também é sentida pelas empresas que pretendem ser transparentes e não 

sabem quais as informações, o formato e o nível de detalhe devem aplicar nos programa de 

governança tributária. A dificuldade é ainda maior nos mercados em que grande parte das 

empresas não contam com programas de governança tributária, sendo certo que a insegurança é 

agravada pelo receio da concorrência quando da divulgação de informações sensíveis de formação 

de preço, como é o caso dos benefícios fiscais.   

 

O presente trabalho buscou demonstrar quais são, ou devem ser, os principais requisitos 

para que uma companhia cumpra com o objetivo de divulgar suas informações fiscais através de 

um programa estruturado de governança tributária. Após a eleição dos requisitos, para que fosse 

possível visualizar a sua aplicação na prática, avaliou-se a governança tributária de quinze 

empresas, apontando o cumprimento de cada requisito, se e quando existente.   

 

Nesse sentido, a recomendação inicial é a elaboração de requisitos essenciais mínimos 

que facilitem a comparação e a análise das empresas, trazendo orientações de quais informações 

devem constar e o formato a ser seguido – ou seja, a elaboração de um manual para as empresas 

que tenham interesse na implementação de um programa de governança tributária. 
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Considerando a dificuldade da eleição dos requisitos diretamente pelas empresas ou 

através de uma entidade, uma solução pode ser a criação de grupo formado por profissionais e 

entidades com reconhecido conhecimento e competência, com a supervisão de alguma área ou 

órgão do governo, para o desenvolvimento de orientação em que conste os requisitos essenciais 

para programas de governança tributária.171  

 

Outra sugestão é a elaboração dos requisitos, pela própria Receita Federal do Brasil, no 

formato de recomendações, considerando as orientações já existentes da OCDE, de diversos países 

e de outras entidades, como The B Team. Para que o projeto alcance o objetivo pretendido, 

observando a parcialidade entre fisco e contribuinte, a Receita Federal poderá formatar programa 

semelhante ao Confia, contando com o apoio das empresas e demais entidades para o 

desenvolvimento e a elaboração dos requisitos essenciais.   

 

É nossa compreensão que a obrigatoriedade do cumprimento das informações pelos 

contribuintes não é necessária. O objetivo que se deve buscar é a cooperação voluntária e não uma 

nova norma cogente, bastando que a autoridade fiscal publique manual com os requisitos 

essenciais que devem constar nos relatórios de governança tributária. Destarte, o cumprimento 

tende a ocorrer gradualmente, de acordo com a pressão das partes interessadas e da observância 

dos benefícios pela própria empresa. Ou seja, a mudança deverá ocorrer através dos impactos 

econômicos e sociais observados pelas próprias empresas, sem a necessidade de uma norma 

cogente.  

 

 

171 Podemos utilizar o modelo das comunidades epistêmicas, que, de acordo com Peter Haas, são: “Uma comunidade 

epistêmica consiste em uma rede de profissionais com reconhecida especialização e competência em determinado 

domínio, com autoridade legitimada sobre conhecimentos relevantes para a formulação de políticas relacionadas a 

esse domínio ou tema. Ainda que uma comunidade epistêmica possa ser formada por profissionais de diversas 

disciplinas e formações, eles apresentam (1) um conjunto compartilhado de crenças normativas e princípios que 

fornecem uma lógica baseada em valores para a ação social dos membros da comunidade; (2) crenças causais 

compartilhadas que são derivadas da análise de práticas que levam a ou contribuem para um conjunto central de 

problemas em seu domínio, e que servem de base para elucidar as múltiplas ligações entre possíveis ações políticas e 

resultados desejados; (3) noções comuns de validade, ou seja, critérios intersubjetivos, internamente definidos, para 

pesagem e validação dos conhecimentos no domínio da sua competência; e (4) um empreendimento político comum, 

ou seja, um conjunto de práticas comuns associadas a um conjunto de problemas ao qual sua competência profissional 

é dirigida, presumivelmente a partir da convicção de que o bem-estar humano será aprimorado como consequência.” 

(HAAS, Peter. Introduction: epistemic communities and international policy coordination.  International 

Organization, v. 46, n. 1, 1992. Disponível em: https://fbaum.unc.edu/teaching/articles/IO-1992-Haas.pdf. Acesso 

em: 20 set. 2022. Página 02.) 
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Para que seja possível a comparação entre os programas de governança tributária, é 

importante que as recomendações contemplem requisitos concretos e não apenas princípios 

norteadores, minimizando o risco da divulgação de informações vagas e não comparáveis. 

 

Caso não haja uma orientação formal, como sugerido acima, para as empresas brasileiras, 

é possível basear-se nos sete requisitos elencados no presente trabalho: “Definição da Estratégia 

Tributária”, “Implementação do Programa”, “Atribuição de Responsabilidades”, “Formalização 

do Programa”, “Avaliação dos Riscos Tributários”, “Teste de Performance” e “Segurança às 

partes”. 

 

De forma concisa, as empresas precisam agir de forma transparente, contando com 

programas fiscais que divulguem a estratégia, o apetite para riscos e os benefícios fiscais 

aproveitados. Ainda, é importante que conste como ocorre a divulgação e implementação do 

programa tributário, as áreas responsáveis pelo cumprimento dos requisitos, os sistemas e as áreas 

que avaliam e tratam os riscos, além do desenvolvimento do relacionamento com as autoridades 

fiscais e terceiros interessados. Por fim, o programa deve ser validado periodicamente pela alta 

administração – por exemplo, pelo Conselho de Administração –, evidenciando tanto a relevância 

do tema internamente como a seriedade com que o assunto é tratado pela empresa. 

 

Os requisitos essenciais elencados no presente trabalho é um bom roteiro para a 

implementação de programa de governança tributária eficaz. Como informado, trata-se de 

orientações básicas para o desenvolvimento de um programa que contenha minimamente as 

informações sobre a gestão tributária e os possíveis riscos da empresa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da constatação de que um terço das empresas analisadas não publicam qualquer 

documento relacionado à governança tributária, o primeiro ponto a ser trabalhado é demonstrar a 

importância e os benefícios da divulgação voluntária dos dados fiscais para as empresas.  

 

Sabe-se da dificuldade na implementação de programas de governança tributária. O fato 

de o lucro ser o principal objetivo das empresas torna o convencimento uma meta ainda mais 

árdua: os dirigentes são cobrados e avaliados justamente pelo lucro, sendo a redução dos tributos 

uma das formas mais fáceis de medir e obter um resultado positivo imediato, principalmente no 

Brasil.  

 

Utiliza-se a palavra ‘imediato’ justamente para destacar que o resultado positivo no 

momento pode se transformar em um grande prejuízo no futuro, ou até mesmo em um ato 

tipificado como crime, como acima visto, caso a decisão de economia tributária não esteja 

fundamentada em argumentos sólidos. Na hipótese de o fisco entender como ilícita eventual 

operação, isso poderá prejudicar até mesmo a continuidade da sociedade empresária, indo na 

contramão da essencialidade de qualquer empresa: a sua sobrevivência.  

 

Geralmente os dirigentes são bonificados pela economia tributária gerada durante o ano, 

não aguardando a validação da operação realizada pelo fisco. Este é um exemplo de resultado que 

pode se transformar em um prejuízo futuro. Desta forma, a economia temporária obtida por meio 

do risco tributário não pode ser bonificada, principal incentivo dos planejamentos agressivos, a 

fim de que efeitos negativos não impactem futuramente o resultado empresarial. 

 

O aumento do lucro pode ser obtido com o aumento do controle tributário por meio de 

um programa eficiente de governança tributária, pois, quanto maior o controle, menor o risco de 

pagamento indevido e maior o conhecimento tributário das operações praticadas. Tais medidas 

trazem, consequentemente, maior eficiência no recolhimento dos tributos e a redução dos valores 

pagos. A afirmação de que maior controle resulta em maior lucro é mais evidente no cenário 

brasileiro, no qual o sistema tributário é tão complexo que até mesmo grandes empresas, que 

contam com departamentos jurídico e fiscal bem estruturados, desconhecem pontos importantes 
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da legislação e cometem diversos erros, como de cálculo ou na tomada de créditos, por exemplo – 

fatos esses que elevam os valores recolhidos de tributos.  

 

A implementação de um programa de governança tributária facilita o controle e o 

acompanhamento de todos os tributos recolhidos, disseminando o conhecimento e a 

responsabilidade tributária para várias áreas, fato anteriormente impensado e de responsabilidade 

apenas das áreas envolvidas diretamente com os tributos, geralmente área fiscal e jurídico 

tributário.  

 

Além disso, a empresa passa a poder contar com um maior apoio das autoridades fiscais 

na solução de dúvidas e possíveis equívocos, pois, com a observação dos princípios da 

transparência, da proatividade e da boa-fé na divulgação das informações fiscais, o relacionamento 

entre a empresa e o fisco torna-se mais amigável, reduzindo o custo fiscal com a análise prévia das 

operações e a maior segurança jurídica.  

 

Os stakeholders, de forma geral, principalmente os investidores, têm estabelecido 

condições cada vez mais rigorosas para a decisão de aplicação ou não de seus recursos, incluindo 

as questões tributárias, que podem impactar financeiramente as empresas, principalmente a longo 

prazo, por uma operação ocorrida há vários anos. Nesse contexto, o aumento dos controles 

tributários através de programa de governança tributária também minimiza o risco de uma crise 

reputacional em decorrência de alguma operação, aumentando a confiança e a credibilidade da 

empresa para todos os interessados.  

 

Desta forma, a imprevisibilidade, maior risco de qualquer investidor, estará mitigada com 

a implementação de um programa de governança tributária eficaz: quanto maior a segurança, 

menor o risco e maior a possibilidade de investimento a um custo menor. Assim, tem-se claro que 

a segurança de uma gestão tributária eficiente beneficiará as empresas inclusive no custo de 

capitação de investimentos. 

 

Ademais, as empresas precisam entender o seu papel na sociedade atual: não é mais 

aceitável visar apenas ao lucro, sendo imperativo reconhecer a responsabilidade social que deve 

ser respeitada, e que é cobrada inclusive pelos consumidores, partes interessadas. Como pagar ou 

não pagar um tributo relaciona-se com as políticas de responsabilidade social de uma companhia, 



103 

 

os impactos tributários são acompanhados por outras áreas, como a sustentabilidade, que tem como 

um dos objetivos a divulgação da gestão tributária das empresas.  

 

Importante ressaltar que a sustentabilidade encontra a mesma dificuldade da governança 

tributária quanto ao convencimento das empresas para o seu cumprimento, e a pressão das partes 

interessadas impacta na divulgação ou não das informações. Considerável parte dos investidores, 

e com cada vez maior frequência, avaliam os critérios de ESG na hora de decidir em qual empresa 

investir172, fazendo que as empresas invistam nas adaptações necessárias para o cumprimento das 

exigências.  

 

Outro ponto que impacta na decisão de divulgar ou não as informações fiscais é o impacto 

da tributação na concorrência, já que benefícios fiscais são utilizados pelas empresas para reduzir 

o valor das operações e se tornarem mais competitivas. Nesse caso, as empresas podem não 

concordar com a divulgação das informações tributárias justamente com receio de não terem mais 

essa vantagem competitiva. No entanto, os benefícios fiscais devem ser vistos e tratados como 

políticas públicas e não para beneficiar uma empresa em detrimento de uma concorrente. 

Compreende-se a relevância dos benefícios fiscais e não se é contrário à sua utilização – desde que 

ocorra de acordo com as normas e com a devida publicidade – para que os interessados tenham 

acesso e conheçam os possíveis riscos envolvidos. 

 

Após o convencimento das empresas quanto aos benefícios, importante dar publicidade 

aos requisitos essenciais, já que a falta de padronização pode ser um obstáculo tanto para quem 

elabora quanto para quem analisa o relatório. A divulgação dos requisitos essenciais irá facilitar e 

incentivar a implementação de programa de governança tributária eficaz e comparável pelas 

empresas que pretendem dar maior transparência de sua gestão tributária. A implementação dos 

 

172 “As consequências econômicas e sociais são relevantes. O ESG Tax se traduzirá em impactos que vão desde um 

maior escrutínio por parte dos consumidores e da sociedade até a motivação e o propósito da equipe. Além disso, as 

empresas que estiverem buscando investimentos precisarão levar em conta a questão do ESG Tax ao tentarem atrair 

investimentos. Recentemente, a Reuters noticiou a estratégia do fundo soberano da Noruega de evitar investimentos 

em empresas que não dispõem de práticas tributárias básicas: “Pela primeira vez, o fundo soberano da Noruega exclui 

empresas por falta de transparência fiscal.” OLIVEIRA, Fabio Luiz Gomes Gaspar de. ESG Tax: a Herald of Change 

in International Tax Policy? A Perspective on Tax Morale, Soft Law, Hard Law, ESG, SCR and How Those Concepts 

can be Converging in the New International Tax Order. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO 

TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL, 9., 2022, São Paulo. Anais eletrônicos [...] São Paulo: Instituto Brasileiro de 

Direito Tributário: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 338-347. Disponível em: 

https://www.congressoibdt.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anais_IX_Congresso_Internacional_2022.pdf. 

Acesso em: 07 out. 2022. Página 344, tradução nossa. 
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programas pode ocorrer por meio da imposição das autoridades fiscais, como já ocorre em alguns 

países; no entanto, a divulgação voluntária, ou a cooperação voluntária, reforça o 

comprometimento da companhia tanto com as autoridades fiscais quanto as partes interessadas, 

demonstrando a sua preocupação fiscal com a sociedade. 

 

Normas punitivas e aplicação de penalidades agressivas aumentam a polaridade entre 

fisco e contribuinte, sendo certo que a empresa necessita de proteção do Estado e não de mais 

normas repressivas. Assim, entende-se que a observação dos benefícios e a pressão das partes 

interessadas, como está ocorrendo com a implementação do ESG, facilitará o convencimento e a 

adesão voluntária das empresas.  

 

Com as mudanças ocorridas nas últimas décadas, dificilmente as partes interessadas irão 

manter a posição atual, pois, cada vez mais as empresas serão cobradas por uma postura social 

ativa. Ademais, os fiscos também irão observar um aumento na arrecadação com a melhora na 

relação com os contribuintes.  

 

Assim, o modelo de transparência da gestão tributária com a implementação de 

programas de governança tributária ocorrerá naturalmente, e os benefícios dessa mudança 

impactarão positivamente toda a sociedade. 
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