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Tributação dos Pagamentos 
Pela Locação de Bens Móveis 

nos Tratados Tributários 
Celebrados pelo Brasil

1. Introdução

Um dos grandes equívocos do estudo do Direi-
to Internacional Tributário no Brasil, que ecoa na 
literatura, nas decisões administrativas – soluções 
de consulta e decisões do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (CARF) –, e nas decisões judi-
ciais, é a propalada inspiração dos tratados tributá-
rios celebrados pelo Brasil na Convenção Modelo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

Com efeito, a leitura detida das convenções bra-
sileiras indica uma clara preponderância, nos tra-
tados brasileiros, do padrão tributário presente na 
Convenção Modelo Tributária entre Países Desen-
volvidos e em Desenvolvimento, da Organização 
das Nações Unidas (ONU).1 Este modelo, embora 
tenha ficado aquém da expectativa dos países em 

1 Ver: ROCHA, Sergio André. El Proyecto Beps de la OCDE y el 
Derecho Fiscal Internacional em Brasil. Revista Direito Tributário 
Atual, São Paulo, n. 35, 2016, p. 388-389.
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desenvolvimento,2 assegura maiores poderes tributá-
rios para países em desenvolvimento – tipicamente 
importadores líquidos de capitais, tendência clara-
mente presente nas chamadas regras distributivas, 
que determinam qual dos Estados contratantes po-
derá tributar determinados tipos de rendimentos.

O artigo 12, que cuida da tributação dos royalties, 
é um dos grandes exemplos do que afirmamos acima.

Sabe-se que o artigo 12, na Convenção Modelo 
da OCDE, estabelece a tributação exclusiva pelo 
país de residência do beneficiário no caso de paga-
mentos de royalties.3

De outro lado, a Convenção Modelo da ONU 
prevê, em seu artigo 12, a possibilidade de tributação 
de royalties também pelo país de fonte dos mesmos.4 
Embora o Modelo da OCDE seja predominante no 
contexto internacional, observa Pasquale Pistone 
que o mesmo não ocorre em relação ao artigo 12. 
Em suas palavras, “tratados bilaterais ao redor do 
mundo induvidosamente mostram que a influência 

2 Ver: DORNELLES, Francisco. O Modelo da ONU para Eliminar 
a Dupla Tributação da Renda e os Países em Desenvolvimento. 
In: TAVOLARO, Agostinho Toffoli et. al. (Coords.). Princípios 
Tributários no Direito Brasileiro: Estudos em Homenagem a Gilberto 
de Ulhôa Canto. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 196-197; 
DORNELLES, Francisco. A Dupla Tributação Internacional da 
Renda. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1979. 
p. 49-52.

3 Ver: OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital. 
Paris: OECD, 2014. p. 224.

4 UNITED NATIONS. Model Double Tax Convention Between 
Developed and Developing Countries. New York: United Nations, 
2011. p. 18-19.
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da cláusula de royalties do Modelo da OCDE é mais 
a exceção do que a regra. Ao contrário, a cláusula 
de royalties das ONU é o maior ponto de referência 
para cláusulas de royalties de tratados bilaterais, as 
quais normalmente são acompanhadas por dispositi-
vos específicos adicionais”.5

Uma outra diferença relevante entre os dois Mo-
delos se apresenta em relação à tributação dos paga-
mentos de alugueis.

Não há nenhum artigo, seja no Modelo da OCDE, 
seja no Modelo da ONU, dedicado exclusivamente à 
tributação de alugueis. 

No que tange aos pagamentos decorrentes da lo-
cação de bens imóveis, a sua tributação está prevista 
no artigo 6º das Convenções Modelo, que cuida dos 
“Rendimentos Imobiliários”. 

A Convenção Modelo da OCDE atual não possui 
nenhum dispositivo sobre a tributação de rendimen-
tos decorrentes da locação de bens móveis. Portanto, 
na ausência de uma disposição específica, tais rendi-
mentos incluem-se no escopo do artigo 7º do Modelo 
(“Lucros das Empresas”).

O Modelo na ONU também não tem um dis-
positivo que cuide, especialmente, da tributação de 
rendimentos do aluguel de bens móveis. Nada obs-
tante, diferentemente do que ocorre com o Modelo 
da OCDE, a Convenção Modelo da ONU tem uma 
regra, em seu artigo 12 (3), que inclui no conceito 

5 PISTONE, Pasquale. General Report. In: LANG, Michel et. al. 
(Coords.). The Impact of the OECD and UN Model Conventions 
on Bilateral Tax Treaties. Cambridge: Cambridge University Press, 
2012. p. 21. 
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de royalties os rendimentos decorrentes do uso de, 
ou direito de uso, de equipamentos industriais, co-
merciais ou científicos.

Até sua versão de 1992, o Modelo da OCDE 
também incluía tais pagamentos na definição de 
royalties. Entretanto, em 1992 a referência a esses 
tipos de pagamento foi excluída.6 O argumento para 
tal exclusão foi o de que “dada a natureza dos ren-
dimentos decorrentes da locação de equipamentos 
industriais, comerciais ou científicos, incluindo o 
aluguem de containers, o Comitê de Assuntos Fis-
cais decidiu excluir rendimentos decorrentes de tais 
locações da definição de royalties e, consequen-
temente, removê-los da aplicação do artigo 12, de 
maneira a assegurar que os mesmos estarão sob as 
regras de tributação de lucros das empresas, confor-
me definidas nos artigos 5 e 7”.7

As convenções celebradas pelo Brasil seguem o 
Modelo da ONU. Com efeito, dos trinta e dois tra-
tados brasileiros, apenas aquele celebrado com a 
Finlândia não possui dispositivo incluindo os rendi-
mentos decorrente do uso de, ou do direito de uso 
de equipamentos industriais, comerciais ou científi-
cos na definição de royalties. O País possui, inclusi-
ve, uma reserva ao artigo 12 da Convenção Modelo 
da OCDE, no sentido de que continuará a “incluir, 
na definição de royalties, rendimentos derivados do 

6 Ver: METHA, Amar. International Taxation of Cross-Border 
Leasing. The Netherlands: IBFD, 2005. p. 133-134. 

7 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital. Paris: 
OECD, 2014. p. 136.
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aluguel de equipamentos industriais, comerciais ou 
científicos e de contêineres, conforme estabelecido 
no parágrafo 2 do artigo 12 da Convenção Modelo 
sobre Dupla Tributação de 1977”.8

Em resumo, temos a seguinte situação:

• Na Convenção Modelo da OCDE, os rendi-
mentos decorrentes de alugueis de bens imóveis 
são tributados segundo as disposições do artigo 
6º (“Rendimentos Imobiliários”). A seu turno, 
os rendimentos decorrentes de alugueis de bens 
móveis estão incluídos no escopo do artigo 7º 
(“Lucros das Empresas”) deste Modelo. 

• Na Convenção Modelo da ONU, os rendimen-
tos decorrentes de alugueis de bens imóveis são 
tributados segundo as disposições do artigo 6º 
(“Rendimentos Imobiliários”). A seu turno, os 
rendimentos decorrentes de alugueis de equi-
pamentos industriais, comerciais ou científicos 
estão incluídos no escopo do artigo 12 deste 
Modelo (“Royalties”). A locação de outros bens 
móveis, não caracterizáveis como equipamen-
tos industriais, comerciais ou científicos deve-
ria ser tributada conforme o artigo 7º.

De acordo com a legislação doméstica brasileira, 
os pagamentos, créditos, empregos, entregas e remes-

8 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital. Paris: 
OECD, 2014. p. 476.
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sas9 de alugueis para não residentes estão sujeitos à 
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(IRRF) à alíquota de 15%.10

No caso de pagamentos pela locação de bens imó-
veis feitos para residentes em países que celebraram 
tratado tributário com o Brasil, os mesmos são tribu-
táveis no Brasil, conforme previsto no artigo 6º de 
tais convenções (“Rendimentos Imobiliários”).

A questão se torna um pouco mais complexa nos 
casos de pagamentos referentes à locação de bens 
móveis. Como vimos, a locação de equipamentos in-
dustriais, comerciais ou científicos está incluída na 
definição de royalties – exceto no caso da Convenção 
com a Finlândia – e, portanto, pode ser tributada 
na fonte. Contudo, resta indagar a respeito do tra-
tamento a ser dispensado a outros tipos de alugueis 
de bens móveis, e, principalmente, como se definem 
equipamentos industriais, comerciais ou científicos. 
Este é o objeto deste breve estudo.

2. Equipamentos Industriais, 
Comerciais ou Científicos

Para podermos avançar na análise proposta neste 
artigo, precisamos, inicialmente, apresentar alguns 

9 Para fins de simplificação, neste texto faremos referência a 
pagamento em sentido lato, sem deixar de reconhecer que o fato 
gerador do IRRF é o pagamento, crédito, emprego, entrega ou 
remessa dos rendimentos em benefício de um residente no exterior.

10 Artigo 685, I, do Regulamento do Imposto de Renda.
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comentários a respeito do conceito de equipamentos 
industriais, comerciais.

A Convenção Modelo da OCDE, em sua reda-
ção até 1992, não continha nenhuma definição de 
equipamentos industriais, comerciais ou científi-
cos. Da mesma forma, os Comentários da OCDE 
ao seu Modelo, em sua versão anterior a 1992, 
também não trazia maiores detalhes a respeito 
desses conceitos. 

Não temos melhor sorte quando analisamos a 
questão à luz da Convenção Modelo da ONU. Mes-
mo mantendo a remuneração pelo uso ou direito de 
uso de equipamentos industriais, comerciais ou cien-
tíficos no escopo do artigo 12, tal convenção não traz 
qualquer definição do que seriam tais equipamentos. 
De igual maneira, são silentes sobre o tema os Co-
mentários da ONU ao seu Modelo.

Como mencionamos, os tratados celebrados pelo 
Brasil se alinham ao Modelo da ONU em relação 
a este dispositivo. Também não encontramos, nessas 
convenções, detalhamento a respeito do que seriam 
considerados equipamentos industriais, comerciais 
ou científicos. 

Percebe-se, portanto, que ao perquirirmos a res-
peito da abrangência deste conceito devemos come-
çar pela palavra “equipamento”.

Ao analisar esta questão, Kevin Holmes, par-
tindo de trabalhos da OCDE, traz comentário no 
sentido de que a palavra “equipamento” refere-se 
à propriedade que é instrumental a alguma ativi-
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dade, neste caso específico, à atividade industrial, 
comercial ou científica.11

Dessa maneira, “equipamento industrial” seria o 
bem móvel instrumental para a atividade industrial; 
“equipamento comercial” seria o bem móvel instru-
mental para a atividade comercial; e “equipamento 
científico” seria o bem móvel instrumental para a 
atividade científica.

Esta primeira resposta nos apresenta uma segun-
da pergunta: o que seriam atividades industriais, co-
merciais ou científicas?

Parece mais simples começar pelo fim. Atividades 
científicas são todas aquelas relacionadas à pesquisa, 
em qualquer ramo do conhecimento. A amplitude 
do conceito de “atividades comerciais” é tema mais 
complexo, dadas as mudanças advindas da “intanbi-
bilização” da economia. De toda maneira, entendo 
que “atividades comerciais” seriam aquelas relaciona-
das à compra e venda de mercadorias – tangíveis ou 
intangíveis. Por fim, “atividades industriais” seriam 
aquelas modifiquem “a natureza, o funcionamento, o 
acabamento, a apresentação ou a finalidade do pro-
duto, ou o aperfeiçoe para consumo”.12

11 HOLMES, Kevin. International Tax Aspects of Income Derived 
from the Supply of Intellectual Property: Royalties vs. Business 
Profits. In: LYMER, Andrew; HASSELDINE, John (Coords.). The 
International Taxation System. New York: Springer, 2002. p. 193.

12 Estamos utilizando aqui o caput do artigo 4º do Regulamento do 
IPI. Somos defensores do reenvio ao direito doméstico dos Estados 
contratantes nos casos em que uma definição não seja encontrada 
nem no texto, nem no contexto da convenção (Cf. ROCHA, 
Sergio André. Interpretação dos Tratados para Evitar a Dupla 
Tributação da Renda. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 216-
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Partindo desses conceitos, é possível estabelecer 
a premissa de que o conceito de “equipamentos in-
dustriais, comerciais ou científicos” não inclui todas 
as situações em que alugueis são pagos a um não 
residente. Imagine-se, por exemplo, equipamentos 
que venham a ser alugados para a utilização em 
funções administrativas de uma empresa ou equi-
pamentos usados em atividades de prestação de ser-
viços, ou mesmo equipamentos alugados para serem 
objeto de sublocação. Parece-me que o aluguel de 
tais bens não seria caraterizado como royalties para 
fins dos tratados brasileiros. 

Apresentados esses delineamentos gerais sobre o 
que se entende por “equipamentos industriais, co-
merciais ou científicos”, comentaremos, a seguir, so-
bre a aplicação das convenções celebradas pelo Brasil 
em relação aos pagamentos pela locação desse tipo 
de equipamentos, e no que tange ao aluguel daqueles 
que não se enquadrem nesta categoria.

217). Entretanto, neste caso específico estamos nos referindo ao 
Regulamento do IPI apenas por nos parecer que o mesmo traz uma 
elucidação geral e abrangente do que seria atividade industrial.
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3. A Qualificação do Pagamento de 
Alugueis no Tratados Brasileiros

3.1. Pagamentos de Aluguel pela 
Locação de Bens Móveis  
para a Finlândia

O tratado celebrado entre Brasil e Finlândia me-
rece uma análise em apartado, uma vez que, diferen-
temente dos outros trinta e um assinados pelo Brasil, 
aquela convenção não possui, em seu artigo 12, a in-
clusão de pagamentos pelo uso e o direito de uso de 
equipamentos industriais, comerciais ou científicos 
na definição de royalties.

Nesse caso, portanto, não há no acordo interna-
cional qualquer dispositivo que trate da tributação de 
pagamentos pela locação de bens móveis. 

Na ausência de regra sobre o tema, há que se 
concluir que tais pagamentos deverão ser incluídos 
no artigo 7º do tratado, que cuida da tributação dos 
“Lucros das Empresas”. 

O racional por trás do artigo 7º dos Modelos da 
OCDE e da ONU é o mesmo: o resultado decorrente 
de atividades desenvolvidas diretamente pelo residen-
te de um Estado contratante no território do outro 
Estado contratante – ou seja, sem a intermediação de 
um estabelecimento permanente – somente ser tribu-
tado no primeiro Estado contratante – de residência.13

13 Ver: ROCHA, Sergio André. Tributação Internacional. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013. p. 281-282.
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Pode-se referir ao artigo 7º dos aludidos Mode-
los como uma regra de “outros” para rendimentos 
decorrentes de atividades empresariais. Em outras 
palavras, há artigos nos Modelos que cuidam da 
tributação de rendimentos específicos e, os ren-
dimentos decorrentes de atividades empresariais 
que não são tratados em nenhum artigo, enqua-
dram-se na regra prevista no artigo que cuida dos 
Lucros das Empresas.

Não se pode confundir, portanto, o artigo 7º 
com o artigo 21 das Convenções Modelo da OCDE 
e da ONU, que cuida dos “Outros Rendimentos”. 
Com efeito, aquele dispositivo seria uma regra de 
“outros” para rendimentos empresariais; enquanto 
o artigo 21 seria uma regra sobre a tributação de 
“outros” para rendimentos que não são decorrentes 
de atividades empresariais.14

No Modelo da OCDE, desde 1992, a regra geral 
é que os rendimentos de aluguel são qualificados no 
artigo 7º em todos os casos, caracterizando-se como 
“Lucros das Empresas”. Segundo os Comentários da 
OCDE à sua Convenção Modelo:

“Embora a definição do termo ‘royalties’ nas 
Convenções Modelo de 1963 e 1977 inclu-
ísse os pagamentos ‘pelo uso de, ou o direi-
to de uso de equipamentos industriais, co-
merciais ou científicos’, a referência a esses 

14 Ver: REIMER, Ekkehart. Article 7. Business Profits. In: REIMER, 
Ekkehart; RUST, Alexander (Coords). Klaus Vogel on Double 
Taxation Conventions. 4 ed. The Netherlands: Kluwer Law 
International, 2015. v. I. p. 510.
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pagamentos foi subsequentemente excluída 
da definição. Dada a natureza dos rendi-
mentos do aluguel de equipamentos indus-
triais, comerciais ou científicos, incluindo 
o aluguel de contêineres, o Comitê de As-
suntos Fiscais decidiu excluir rendimentos 
de tais alugueis da definição de royalties e, 
consequentemente, removê-los da aplica-
ção do artigo 12 de modo a deixar claro 
que os mesmos cairiam sob as regras para 
tributação de lucros das empresas, confor-
me definidas nos artigos 5º e 7º.”15 

Como a Convenção Modelo da ONU diverge do 
Modelo da OCDE em relação a esta matéria, a aná-
lise dos seus Comentários não se mostra relevante 
para os fins deste estudo. 

Desta maneira, é possível concluir este item no 
sentido de que os pagamentos de alugueis para a Fin-
lândia enquadram-se no artigo 7º deste tratado e, 
desta maneira, a não ser que a atividade de locação 
seja realizada com a intermediação de um estabele-
cimento permanente no Brasil, tais rendimentos so-
mente serão tributáveis na Finlândia. 

Vale observar, a esta altura, que a posição firmada 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Pa-
recer nº 2.363/13, no que se refere à tributação de pa-
gamentos pela contratação de serviços técnicos, que se 
refletiu no Ato Declaratório Interpretativo nº 5/14, ao 
cuidar do mesmo tema, corroboram esta interpretação. 

15 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital. Paris: 
OECD, 2014. p. 228-229.
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Com efeito, nesses dois atos administrativos reco-
nheceu-se que o artigo que cuida da tributação dos 
Lucros das Empresas – artigo 7º – é aplicável aos re-
sultados empresariais auferidos diretamente por um 
não residente, sem a interveniência de um estabe-
lecimento permanente localizado no Brasil. Ora, tal 
posição não se restringe aos pagamentos de serviços 
técnicos sem transferência de tecnologia, mas sim se 
aplica a qualquer rendimento empresariais que não 
tenha tratamento específico previsto em nenhum 
outro dispositivo convencional.

Da mesma maneira, pode-se argumentar que as 
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça 
no Recurso Especial nº 1.161.467 (“Caso COPESUL”) 
e no Recurso Especial nº 1.272.897 (“Caso Iberdro-
la”) – que também trataram da questão da tributação 
na importação de serviços e seu afastamento pelo ar-
tigo 7º das convenções brasileiras, nos casos em que 
o não residente não possui estabelecimento perma-
nente no Brasil – são aplicáveis neste caso.

Considerando esses comentários, resta uma ques-
tão a ser analisada: em quais situações dever-se-á 
reconhecer a existência de um estabelecimento per-
manente do locador no Brasil?

3.1.1. Existência de um  
Estabelecimento Permanente

Como se sabe, a legislação brasileira não tem 
um conceito de “estabelecimento permanente” – 
embora haja dispositivos que cuidem de situações 
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onde rendimentos auferidos por um não residente 
se tornam tributáveis no Brasil.16 A única lei do-
méstica que faz referência a tal expressão é a Lei nº 
12.350/10, que trouxe as medidas tributárias refe-
rentes à realização da Copa das Confederações de 
2013 e da Copa do Mundo de 2014 – Cf. o disposto 
no § 4º de seu artigo 7º.

Dessa maneira, o conceito de “estabelecimento 
permanente” é essencialmente um conceito con-
vencional, encontrando-se no artigo 5 (1) das Con-
venções Modelo da OCDE e da ONU e, da mesma 
forma, nos artigos 5 (1) dos tratados celebrados pelo 
Brasil.17 O ponto de partida da definição de “estabe-
lecimento permanente” é que este é uma “instala-
ção fixa de negócios mediante a qual uma empresa 
exerça toda ou parte de sua atividade”. Como pontua 
Alberto Xavier, “são pois, características do estabele-
cimento permanente a existência de uma instalação 
material, com caráter de permanência, que esteja à 
disposição da empresa, a qual deve exercer sua ativi-
dade nesta instalação ou por meio desta instalação”.18

No caso das atividades de locação, o não residen-
te terá um “estabelecimento permanente” no Brasil 
caso tenha, no território do País, uma instalação fixa 
por intermédio da qual realize sua atividade empre-
sarial – ou seja, a locação de equipamentos. Assim 

16 Ver: ROCHA, Sergio André. Tributação Internacional. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013. p. 175-189.

17 É o artigo 4 (1) no tratado celebrado com o Japão.

18 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 8 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 632.
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sendo, o fato de o equipamento locado estar tempo-
rariamente localizado no Brasil não configura um 
“estabelecimento permanente”. Esta interpretação 
é corroborada pelos Comentários da OCDE19 e da 
ONU20 às suas respectivas Convenções Modelo, que 
se posicionam no sentido de que um “estabelecimen-
to permanente”, no caso de atividades de locação, 
faz-se presente quando essas atividades são realizadas 
por intermédio de uma unidade fixa de negócios no 
outro Estado contratante.

3.2. Pagamentos de Alugueis 
de Equipamentos Industriais, 
Comerciais ou Científicos – Exceto 
para a Finlândia

Como vimos, faz parte da política brasileira de 
celebração de tratados a inclusão, na definição de 
royalties, de pagamentos pelo uso de, ou o direito de 
uso de equipamentos industriais, comerciais ou cien-
tíficos. Dessa maneira, tais pagamentos serão trata-
dos como royalties para fins convencionais. 

Aqui é relevante observarmos que as algumas 
convenções celebradas pelo Brasil estabelecem 
uma alíquota limite de 10% – regra geral – para a 

19 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital. Paris: 
OECD, 2014. p. 98-99.

20 UNITED NATIONS. Model Double Tax Convention Between 
Developed and Developing Countries. New York: United Nations, 
2011. p. 102-103.
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tributação de royalties. Este é o caso dos tratados 
firmados com a África do Sul, a Coréia do Sul, a 
Espanha, Israel o México e a Turquia.21 Nesses ca-
sos, a tributação de pagamentos de aluguel deverá 
seguir a alíquota reduzida prevista nos tratados para 
o pagamento de royalties.

Ademais, uma vez que os pagamentos em ques-
tão são qualificados como royalties nas convenções 
brasileiras, os mesmos enquadram-se nas regras de 
tax sparing, nos tratados que as possuam, de modo 
que o crédito a ser apropriado no país de residên-
cia do locador poderá ser superior ao montante 
retido no Brasil.

3.3. Pagamentos de Alugueis de 
Outros Bens Móveis – Que não 
Equipamentos Industriais,  
Comerciais ou Científicos

Pelos comentários apresentados acima, podemos 
apresentar uma ponderação inicial, no sentido de 
que, segundo entendemos, nem todos os equipa-
mentos alugados enquadram-se como equipamentos 
industriais, comerciais ou científicos. Dessa manei-
ra, há bens móveis cuja locação não se enquadraria 
na definição de royalties prevista no artigo 12 dos 
tratados brasileiros. 

21 Note-se que, em alguns casos, a alíquota foi reduzida para 10% em 
razão da aplicação de cláusula da nação mais favorecida. 
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Para esses casos, a solução deve ser exatamente a 
mesma descrita no item 3.1 acima. Em outras pala-
vras, será aplicável o artigo 7º dos tratados de modo 
que, na falta de um estabelecimento permanente, 
tais rendimentos somente seriam tributáveis no país 
de residência. Rememos, portanto, o leitor aos co-
mentários apresentados no item 3.1.

4. Conclusão

Diante dos comentários acima, é possível con-
cluir este breve estudo nos seguintes termos:

• Regra geral, os pagamentos pela locação de 
bens móveis devem ser qualificados no ar-
tigo 7º dos tratados tributários celebrados 
pelo Brasil.

• No caso do tratado celebrado entre o Brasil e 
a Finlândia, que não possui nenhum disposi-
tivo tratando da locação de bens móveis, pa-
gamentos de alugueis de bens dessa natureza 
serão tributados na forma prevista no artigo 
7º deste tratado. 

• Nos demais tratados brasileiros, os pagamen-
tos de alugueis pelo uso de, ou o direito de 
uso de equipamentos industriais, comerciais 
ou científicos serão qualificados no artigo 12, 
que trata da tributação de royalties. Quando 
aplicável este dispositivo, a tributação de pa-
gamentos de aluguel deverá seguir a alíquota 
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reduzida prevista nos tratados para o paga-
mento de royalties.

• Nesses mesmos casos, os pagamentos de alu-
gueis pela locação de bens móveis que não 
sejam equipamentos industriais, comerciais 
ou científicos, não serão qualificados como 
royalties, devendo ser tributados seguindo o 
disposto no artigo 7º dos respectivos tratados, 
de modo que, na ausência de um estabeleci-
mento permanente, a tributação será exclusiva 
pelo país de residência.
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Planejamento Tributário 
Abusivo Estatal: o 

Caso do Brasil

1. Contexto Atual do Controle do 
Planejamento Tributário

Nas últmas décadas, testemunhamos uma 
transformação nos sistemas fiscais nacionais. 
Abordagens do tipo “substância sobre a forma” 
na análise dos atos praticados pelos contribuintes, 
que outrora eram apontadas como uma exceção, 
tornaram-se a regra geral.

Até o final de 1990, a abordagem do planejamen-
to fiscal no Brasil seguia uma interpretação estrita-
mente formalista.22 Consequentemente, qualquer 
estrutura ou modelo de negócio destinado a evitar 
ou reduzir a tributação era considerado um planeja-
mento tributário legítimo, desde que as condutas do 
agente fossem legais e executadas antes da ocorrên-
cia do fato gerador, seguindo o modelo defendido por 
Sampaio Dória ainda na década de 70.23

22 Sobre o formalismo no Direito Tributário ver: ROCHA, Sergio 
André. Estudos de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2015. p. 5-18.

23 Ver: DÓRIA, Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2 ed. São Paulo: 
Bushatsky, 1977. 
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No século XXI, o modelo de controle do plane-
jamento tributário no Brasil mudou cento e oiten-
ta graus. Depois de décadas de formalismo, o Brasil 
passou a seguir em outra direção, adotando nova 
postura, a qual passou a examinar a substância dos 
atos praticados à luz dos tipos legais e da própria te-
leologia da norma tributária. 

Atualmente, as autoridades fiscais desafiam as 
reestruturações societárias e os modelos de negócio 
que não tenham propósito negocial ou justificativas 
não tributários. Ou seja, qualquer estrutura ou mo-
delo que seja justificado apenas pela economia tribu-
tária proporcionada tende a ser desconsiderado pelas 
autoridades fiscais.  

Debates sobre o chamado planejamento fiscal 
abusivo não estão limitados ao Sistema Tributário 
Nacional. A luta contra o mesmo é justamente o nú-
cleo do projeto de combate à erosão da base tribu-
tável e à transferência de lucros para jurisdições de 
baixa tributação da OCDE/G-20 (Base Erosion and 
Profit Shifting - BEPS).24

Embora fale-se constantemente na aplicação de 
critérios de substância sobre a forma, pelo menos 
no caso do Brasil parece-nos que o lema do Poder 
Público é substância aplicada ao contribuinte e preva-

24 No âmbito do BEPS é comum falar-se em planejamento 
tributário agressivo. Neste texto continuaremos utilizando a 
expressão planejamento tributário abusivo. Parece-nos que o 
conceito de planejamento tributário agressivo é mais abrangente 
que o de planejamento tributário abusivo no contexto da 
tributação internacional, já que aquele inclui situações onde se 
exploram assimetrias naturais entre as legislações dos países sem 
que, necessariamente, esteja presente a figura do abuso.
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lência da forma quando mais benéfica à Administra-
ção Fazendária. 

Por exemplo, a União Federal tem levado a cabo 
formas de planejamento tributário abusivo, com 
base em uma abordagem formalista, para escapar de 
obrigações assumidas no âmbito de tratados inter-
nacionais. De um ponto de vista formal, nenhuma 
violação direta ao tratado pode ser apontada. Porém, 
quando examinadas de uma perspectiva de prevalên-
cia da substância sobre a forma jurídica, as condutas 
do Poder Público podem definitivamente ser consi-
deradas uma forma de planejamento fiscal abusivo.

Este artigo examina o tema proposto acima, ten-
do como pano de fundo o caso da CIDE-Remessas, 
contribuição de intervenção no domínio econômico 
criada em 2000 com a evidente finalidade de evitar 
as limitações à tributação na fonte previstas nos tra-
tados internacionais tributários celebrados pelo Bra-
sil. Concluiremos que esta forma de descumprimento 
de compromissos internacionais não pode ser igno-
rada, de modo que, tanto os países com os quais o 
Brasil celebrou tais convenções internacionais, como 
o Poder Judiciário Brasileiro, deveriam se posicionar 
contra esse tipo de comportamento.

2. Tratados Tributários Brasileiros

O Brasil tem hoje trinta e dois tratados fiscais 
em vigor.25 De um modo geral, a política fiscal in-

25 Neste texto usaremos as palavras tratado, convenção e acordo 
como sinônimas. Nos referimos a tratados tributários para fazer 
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ternacional brasileira busca uma maior atração de 
competências tributárias para o país de fonte do 
rendimento. Dessa forma, não é surpresa que as 
regras distributivas nas convenções celebradas pelo 
Brasil sejam muito mais próximas da Conveção Mo-
delo da Organização da Nações Unidas (“Modelo 
ONU”) do que do Modelo da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“Mo-
delo OCDE”).26 Em muitos casos, os tratados do 
Brasil são ainda mais favoráveis ao país de fonte do 
que no Modelo da ONU. 

Além de ter uma das mais favoráveis políticas 
para tributação na fonte,27 o Brasil também tem bus-
cado expandir seus direitos de tributação, criando 
novas contribuições que, ao menos partindo de uma 
abordagem essencialmente formal, estariam fora do 
escopo objetivo dos tratados, como estabelecido 
pelo seu artigo 2.

referência às usualmente chamadas Convenções para Evitar a 
Dupla Tributação da Renda.

26 Ver: ROCHA, Sergio André. El Proyecto BEPS de la OCDE y el 
Derecho Fiscal Internacional en Brasil. Revista Direito Tributário 
Atual, São Paulo, n. 35, 2016, p. 388-389.

27 Como apontado por Luís Eduardo Schoueri, “o Brasil pode 
ser considerado um país que foi bem sucedido na defesa de 
sua política de acordos de bitributação” (SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Contribuição à História dos Acordos de Bitributação: a 
Experiência Brasileira. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, 
n. 22, 2008, p. 280).
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3. O Caso da CIDE-Remessas28

Até 1999, os pagamentos de royalties a não resi-
dentes estavam sujeitos à tributação na fonte no Bra-
sil a uma alíquota de 25%.29 O artigo 12 dos tratados 
do País, que segue o Modelo da ONU, permite ao 
Brasil a tributação dos royalties na fonte. Entretanto, 
na maioria dos casos o limite de tributação de tais 
royalties é de 15% – em alguns poucos casos a alíquo-
ta geral aplicada é de 10%, como nos tratados com a 
África do Sul, a Coreia do Sul, Espanha e Israel. O 
tratado assinado com o Japão estabelece uma alíquo-
ta de 12,5%.

Portanto, é simples matemática que, até 1999, o 
Brasil perdia pelo menos 10% da tributação na fonte 
sobre royalties pagos para não residentes, localizados 
em países que haviam assinado convenções tributá-
rias com o Brasil.

Artigo 3º da Medida Provisória nº 1.749-35/99 
reduziu para 15% a alíquota do Imposto de Renda 
Retido na Fonte sobre os pagamentos, créditos, en-
tregas, empregos e remessas30 de royalties para não 
residentes. A mesma disposição é encontrada no ar-
tigo 710 do Regulamento do Imposto de Renda.

28 Vamos utilizar neste texto a expressão CIDE-Remessas, que vem 
sendo usada pela COSIT em Soluções de Consulta. Ver, por 
exemplo, a Solução de Consulta nº 4/2016).

29 Artigo 33 da Lei nº 7.713/88.

30 Para fins de simplificação, neste texto faremos referência apenas 
a “pagamentos”, para nos referirmos aos pagamentos, créditos, 
entregas, empregos ou remessas.
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Consequentemente, depois de 1999, a alíquota 
do Imposto de Renda Retido na Fonte passou a ser 
igual à estabelecida pela maioria dos tratados as-
sinados pelo Brasil. Observe-se que, apenas depois 
de 2005, os tratados do Brasil com a Coréia do Sul, 
a Espanha e Israel estabeleceram o limite de 10% 
para a tributação de royalties na fonte.31 O tratado 
com a África do Sul, por outro lado, foi aprovado 
em 2006. Portanto, quando da edição da Medida 
Provisória nº 1.749-35/99 a alíquota interna brasi-
leira equivalia ao limite geral previsto nas conven-
ções assinadas pelo País,32 com exceção apenas do 
tratado celebrado com o Japão. 

Em 30 de dezembro de 2000, a Lei nº 10.168/00 
foi publicada. Esta lei criou a CIDE-Remessas, que é 
uma Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico, nos termos do artigo 149 da Constituição 
Federal. Esta contribuição incide sobre pagamentos 
de royalties a não residentes à alíquota de 10%. O 
contribuinte é a empresa brasileira que paga os royal-
ties ao não residente. CIDE-Remessas entrou em vi-
gor em 1º de janeiro de 2001.33

31 O tratado com Israel estabeleceu 10% de taxa. Como consequência 
das cláusulas de nação mais favorecida, a redução do tratado com 
Israel também provocou uma redução nas taxas referentes aos 
tratados com a Coréia do Sul e Espanha.

32 Algumas convenções têm alíquotas diferenciadas para alguns 
tipos específicos de royalties.

33 Em 20 de dezembro de 2001, a lei nº 10.332 foi promulgada. Esta 
lei estabeleceu que a CIDE Tecnologia também incidiria sobre 
serviços técnicos, assistência técnica de serviços, e serviços de 
assistência administrativa. A Lei nº 10.332 entrou em vigor em 01 
de janeiro de 2002. 
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Com a criação da CIDE-Remessas, o Brasil en-
controu um caminho para retornar à tributação de 
pagamentos de royalties a não residentes ao percen-
tual de 25%. Todavia, desta vez, seus tratados não 
restringiram a tributação de fonte brasileira além 
dos 15% permitidos – pelo menos a partir de uma 
abordagem estritamente formal para a aplicação do 
acordo internacional.

4. Inclusão da CIDE-Remessas no 
Escopo dos Tratados Brasileiros

Todos os tratados brasileiros têm, em seu artigo 
2º, regra que prevê os tributos que são alcançados 
pela convenção internacional. Normalmente tais 
tratados só fazem referência ao Imposto de Renda. O 
artigo 2 também traz comando no sentido de que se-
rão incluídos no escopo dos tratados impostos cria-
dos após a celebração da convenção, desde que sejam 
substancialmente semelhantes aos expressamente 
incluídos no tratado internacional.

As convenções brasileiras utilizaram a palavra im-
postos como tradução para “taxes”, que é a palavra 
usada nas Convenções Modelo da OCDE e da ONU.

A possibilidade de inclusão de contribuições no 
escopo objetivo dos tratados foi reconhecida, recen-
temente, pelo legislador. De fato, segundo o artigo 
11 da Lei nº 13.202/16, “para efeito de interpretação, 
os acordos e convenções internacionais celebrados 
pelo Governo da República Federativa do Brasil para 
evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL”.
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Ora, temos aqui uma regra expressamente inter-
pretativa, segundo a qual a CSLL inclui-se no esco-
po objetivo dos tratados brasileiros. Portanto, parece 
haver pouca dúvida de que a palavra impostos, pre-
vista no artigo 2º, deve ser interpretada como tribu-
tos, alcançando, portanto, as contribuições.

De outra parte, não se pode perder de vista a 
acertada crítica de Ricardo Lobo Torres, que aponta 
o caráter exótico da instituição de certas contribui-
ções pelo Estado Brasileiro, indicando que, em natu-
reza, as mesmas configuram verdadeiros impostos 
travestidos de contribuições, ou, nas palavras do 
Mestre, “impostos com destinação especial”.34

Considerando a posição adotada acima, a CIDE-
-Remessas deveria ser incluída no escopo objetivo das 
convenções celebradas antes de sua criação, a saber: 
África do Sul, Chile, Israel, México, Peru, Portugal, 
Trinidad e Tobago, Turquia, Ucrânia e Venezuela.

5. Posição das Autoridades  
Fiscais Brasileiras 

Como mencionado acima, a criação da CIDE-Re-
messas foi um caminho para restabelecer no Brasil a 
alíquota de 25% sobre o pagamento de royalties sem a 
aplicação das limitações dos tratados dos países.

A posição do Brasil está baseada em dois pressupostos.

34 TORRES, Ricardo Lobo. Aspectos Fundamentais e Finalísticos 
do Tributo. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). O 
Tributo: Reflexão Multidisciplinar sobre sua Natureza. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007. p. 46-47.
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O primeiro pressuposto é o de que os tratados 
fiscais se destinam apenas a evitar a bitributação 
jurídica da renda. Por conseguinte, eles não seriam 
aplicados nos casos onde a bitributação econômi-
ca é identificada.35 Na introdução de seu modelo de 
convenção, a OCDE afirma que este modelo “for-
nece um meio para resolver de forma uniforme os 
problemas mais comuns que surgem no campo da 
bitributação jurídica internacional”.36

Os Comentários das Nações Unidas sobre a sua 
Convenção Modelo partem da mesma premissa. De 
acordo com os Comentários ao artigo 23 do Modelo: 

“1. Estes artigos tratam da chamada dupla 
tributação jurídica em que a mesma renda 
ou capital é tributada nas mãos de uma 
mesma pessoa por mais de um Estado.

2. Este caso se distingue especialmente 
da chamada bitributação econômica, por 
exemplo, onde duas diferentes pessoas 
são tributadas em relação à mesma renda 
ou capital. Se dois Estados desejam re-
solver os problemas de dupla tributação 
econômica, eles devem fazê-lo em nego-
ciações bilaterais.”37

35 Ver: ROCHA, Sergio André. Interpretação dos Tratados para 
Evitar a Bitributação da Renda. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2013. p. 25-26.

36 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital. Paris: 
OECD, 2014. p. 7.

37 UNITED NATIONS. Model Double Taxation Convention Between 
Developed and Developing Countries. New York: United Nations, 
2011. p. 312.
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Partindo desse pressuposto, a legislação definiu 
o contratante brasileiro, que paga os royalties, como 
sendo o contribuinte da CIDE-Remessas, gerando, 
dessa forma, uma situação de bitributação econô-
mica ao invés de jurídica, visando excluir a presente 
situação do âmbito objetivo dos tratados.

Outro argumento usado pelas autoridades fiscais 
brasileiras para alegar que os tratados não se aplicam 
à CIDE-Remessas – mesmo para tratados assinados 
antes de dezembro de 2000 – é que o artigo 2 (2) 
desses tratados não incluem contribuições como a 
CIDE-Remessas.

A transferência de receitas do Imposto de Ren-
da Retido na Fonte para a CIDE-Remessas tem um 
duplo objetivo: destinar os recursos decorrentes da 
arrecadação exclusivamente para a União Federal e 
afastar a aplicação das convenções internacionais. 

Com efeito, orientada por uma espécie de plane-
jamento financeiro, a União Federal vem transferin-
do a receita que normalmente viria da arrecadação 
de impostos para a cobrança de contribuições.

O principal fator para este tipo de planejamento 
arrecadatório é que a receita de impostos cobrados 
regularmente pela União Federal é compartilhada 
com Estados e Municípios. Por outro lado, as recei-
tas das contribuições pertencem exclusivamente à 
União Federal.38

Portanto, o que a União Federal tem feito é mudar 
as receitas fiscais de um tributo para outro, matando 
dois pássaros com uma mesma pedra. Primeiro, ela 

38 Ver Artigos 157, 158 e 159 da Constituição Federal do Brasil.
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gerencia as receitas fiscais de modo a não as com-
partilhar com os Estados e Municípios. Em segun-
do lugar, neste caso específico da CIDE-Remessas, 
o País ignora seus tratados através da imposição de 
uma alíquota efetiva de imposto sobre os pagamentos 
de royalties superior a 15%.

A cobrança da CIDE-Remessas equivale à mesma 
coisa que a retenção na fonte do imposto de renda. 
Os fatos geradores são os mesmos. A única rele-
vante diferença entre os dois tributos – além da alí-
quota – é que o contratante brasileiro que paga os 
royalties é o contribuinte da contribuição.

A criação dessa contribuição tem sido apontada 
como um meio de burlar as prescrições dos tratados 
assinados pelo Brasil.39 O país encontrou um cami-
nho para arrecadar com o pagamento dos royalties o 
percentual de 25%, mesmo quando o limite estabe-
lecido nas convenções é geralmente fixado em 15%. 

6. Extensão além dos Royalties

Em 20 de dezembro de 2001, a Lei nº 10.332 foi 
promulgada. Desde 1º de janeiro de 2002, a CIDE-
-Remessas passou a incidir sobre a importação de 
serviços técnicos, de assistência técnica e serviços de 
assistência administrativa. Assim, desde 1º de janei-
ro de 2002, Brasil tem cobrado a CIDE-Remessas, à 

39 Ver: ALVES, Raquel de Andrade Vieira; OLIVEIRA, Gustavo da 
Gama Vital de. A CIDE-Royalties e os Tratados Internacionais 
contra a Bitributação. Revista de Direito Internacional Econômico e 
Tributário, Brasília, v. 10 (1), 2015, p. 78-124.
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alíquota de 10%, sobre as importações de serviços, 
independentemente da presença de um estabeleci-
mento permanente no Brasil.

Mais uma vez, o fato de a empresa brasileira ser 
o contribuinte da contribuição foi usado como argu-
mento para fundamentar a posição do país, segundo 
a qual não está agindo, de forma alguma, contra os 
pressupostos estipulados nos tratados fiscais de que 
é signatário – afinal, o Brasil só está tributando seus 
próprios residentes.

A posição brasileira a respeito da tributação de 
serviços técnicos, sem a presença de um estabeleci-
mento permanente no Brasil, por si só, gera grandes 
debates. Como este tema não é o objeto deste breve 
estudo, não nos aprofundaremos em seu estudo.40 O 
que é importante registrar aqui é que o planejamento 
fiscal brasileiro vai além da tributação do pagamento 
de royalties para o exterior, incluindo a importação 
de serviços técnicos, de assistência técnica e de assis-
tência administrativa.41

40 ROCHA, Sergio André. Caso COPESUL. In: CASTRO, 
Leonardo Freitas de Moraes e. Tributação Internacional: Análise 
de Casos - Volume 3. São Paulo: MP Editora, 2015. p. 211-238.

41 Ver: ROTHMANN, Gerd Willi. Tributação de Serviços 
Importados na Legislação Doméstica e Internacional do Brasil. In: 
PARISI, Fernanda Drumond et. al. (Coords.). Estudos de Direito 
Tributário em Homenagem ao Professor Roque Antonio Carrazza. 
São Paulo: Malheiros, 2014. P. 79-104.
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7. O Teste da Substância Sobre a Forma

Não é fácil definir planejamento fiscal abusivo ou 
agressivo. Este é definitivamente um dos maiores de-
safios do BEPS: desenhar a linha entre planejamen-
tos tributários legítimos e ilegítimos.

Várias ações do BEPS tratam do conceito de pla-
nejamento tributário agressivo. Entretanto, nenhuma 
delas é mais próxima do tema que a ação 12, a qual 
versa sobre a declaração obrigatória de planejamen-
tos tributários agressivos. De acordo com o Plano de 
Ação do Projeto BEPS, o principal objetivo da ação 
12 é “desenvolver orientações relativas à definição 
de regras de declaração obrigatória para operações 
agressivas ou abusivas, arranjos ou estruturas, levan-
do em consideração os custos administrativos para 
a administração fiscal e para as empresas e também 
nas experiências do crescente número de países que 
têm adotado essas regras”.42

Entretanto, apesar de o conceito de planejamento 
tributário agressivo ser um tema central do Projeto 
BEPS, nem o Plano de ação do BEPS, nem o relató-
rio final de nenhuma de suas ações – inclusive o da 
Ação 12 – são capazes de apresentar uma definição 
de planejamento tributário agressivo.43

42 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 22 
(OECD: Paris 2013).

43 Para uma análise do desenvolvimento do conceito de planejamento 
tributário agressivo no contexto da OCDE, ver: CALDAS, Marta. 
O Conceito de Planejamento Fiscal Agressivo: Novos Limites ao 
Planejamento Fiscal? Lisboa: Almedina, 2015. p. 67-76.
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A OCDE, em seu relatório de 2008 sobre o papel 
dos intermediários fiscais, apresentou uma definição 
um pouco mais clara de planejamento fiscal agressi-
vo. Em textual:

“Planejamento Tributário Agressivo: dois 
pontos se destacam no tocante à preocupa-
ção dos agentes fiscais: 

(1) Planejamento envolvendo uma po-
sição fiscal que é sustentável, mas 
que gera consequências imprevistas 
e inesperadas nas receitas fiscais. As 
preocupações dos Agentes Fiscais refe-
rem-se ao risco de se interpretar a legis-
lação tributária de modo a alcançar re-
sultados não previstos pela vontade do 
legislador. Isso é agravado pelo período 
muitas vezes moroso entre o tempo de 
criação dos esquemas (planejamentos), 
sua venda (pelos consultores) e o tempo 
que os agentes fiscais os descobrem (fis-
calização) e, posteriormente, a promul-
gação da legislação reparadora (lei que 
impede o planejamento adotado ou cria 
a obrigação de pagar um tributo numa 
data situação em que a lacuna da lei 
não previa a tributação).

(2) Adotando uma posição fiscal que é fa-
vorável ao contribuinte sem haja uma 
aberta declaração de que há incerteza 
quanto ao significado da lei e os da-
dos declarados.  As preocupações das 
autoridades fiscais se relacionam com 
o fato de que os contribuintes não irão 
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divulgar seus pontos de vista ou o fato 
de assumirem o risco de adotar posições 
situadas na zona cinzenta da lei (por ve-
zes, as autoridades nem sequer concor-
dam que há alguma dúvida acerca da 
interpretação ou aplicação da lei).”44 

Essa definição foi criticada por Philip Baker, que 
argumentou que ela “sugere que o foco da preocupa-
ção da OCDE com o planejamento tributário agres-
sivo refere-se aos esquemas ou arranjos que permitam 
atingir um resultado não previsto pelo legislador, ou 
que dependem de uma posição fiscal incerta. Fran-
camente, esta não é uma abordagem particularmente 
útil para identificação de planejamento fiscal agres-
sivo. A primeira parte depende de uma compreen-
são do que foi ou não foi previsto pelo legislador: em 
todos os casos, o legislador não tem a menor ideia 
sobre o que deseja alcançar pela legislação tributária, 
nem deixa, de nenhum modo, essa intenção clara de 
forma a dar orientação útil aos contribuintes. A se-
gunda parte da definição não deu clara indicação do 
grau de incerteza na posição fiscal”.45

A crítica de Philip Baker – à definição acima de 
planejamento fiscal agressivo – vai direto ao ponto. 
Parece razoável afirmar que a OCDE não tem uma 
clara definição de planejamento fiscal agressivo.

44 OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris: OECE, 
2008. p. 87.

45 BAKER, Philip. The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax 
Planning Schemes. Intertax, Amsterdam, n. 43(1), p. 86.
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A legislação tributária brasileira, da mesma for-
ma, não fornece uma definição de planejamento 
fiscal abusivo. Como já mencionado, durante as úl-
timas décadas, a jurisprudência – notadamente das 
decisões do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais – país evoluiu para ser orientada pela subs-
tancia do ato e não pela sua forma, como outrora. A 
maior parte das decisões deste período fazem refe-
rência à ausencia de propósito negocial (motivos que 
não sejam a economia fiscal) relevante para a estru-
tura ou modelo de negócio do contribuinte.

Mais recentemente, o Brasil promulgou a Medi-
da Provisória nº 685/15, que estabeleceu regras de 
declaração obrigatória de alguns atos e transações 
realizados pelos contribuintes.46 Embora esta medida 
provisória não tenha feito nenhuma referência direta 
a planejamento tributário abusivo ou agressivo, trou-
xe alguns critérios que poderiam ser utilizados para 
identifica-lo. Veja-se, nesse sentido, o artigo 7o da 
Medida Provisória nº 685/15:

“Art. 7º O conjunto de operações realiza-
das no ano-calendário anterior que envol-
va atos ou negócios jurídicos que acarretem 
supressão, redução ou diferimento de tribu-
to deverá ser declarado pelo sujeito passivo 
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
até 30 de setembro de cada ano, quando:

46 Depois de meses de debates, a Câmara dos Deputados rejeitou as 
regras de divulgação obrigatória da Medida Provisória nº . 685. 
No entanto, ainda é relevante considerá-la como uma indicação 
da posição futura do País sobre esta questão.
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I - os atos ou negócios jurídicos praticados não 
possuírem razões extratributárias relevantes;

II - a forma adotada não for usual, utilizar-
-se de negócio jurídico indireto ou contiver 
cláusula que desnature, ainda que parcial-
mente, os efeitos de um contrato típico; ou

III - tratar de atos ou negócios jurídicos es-
pecíficos previstos em ato da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único.  O sujeito passivo apresen-
tará uma declaração para cada conjunto de 
operações executadas de forma interligada, 
nos termos da regulamentação.”

Mesmo que o conceito de planejamento tributá-
rio abusivo ou agressivo ainda esteja um pouco ne-
buloso, parece que um dos elementos para se fixar 
um critério para a sua identificação é a existência de 
um modelo de negócios baseado no fim puramente 
fiscal, ou seja, cujo objetivo seria exclusivamente a 
economia fiscal, evitando a tributação. Em outras 
palavras, uma estrutura de planejamento tributário 
abusivo ocorre quando o contribuinte evita as obri-
gações fiscais utilizando-se de “esquemas” contra-
tuais artificiais, que impedem a ocorrência do fato 
gerador ou reduzem o quantum do dever tributário, 
conforme estabelecido na lei de regência.  

Considerando as ações do Brasil para evitar as 
obrigações convencionadas nos tratados tributários 
celebrados pelo País, acredito que está claro que tais 
ações são um exemplo de planejamento tributário 
agressivo executado pelo Estado.
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Uma posição inicial, em oposição a esta inter-
pretação, poderia ser a de que o Brasil não fez nada 
ilegal ou inconstitucional, ou literalmente contra as 
convenções tributárias internacionais. Entretanto, 
essa é a mesma contestação que qualquer contribuin-
te poderia fazer para sustentar a viabilidade de um 
planejamento tributário abusivo.

8. O Princípio da Moralidade

A Constituição Federal Brasileira inclui o princí-
pio da moralidade entre os princípios constitucionais 
que regem a Administração Pública.47 De acordo 
com Humberto Ávila, “o princípio da moralidade 
exige a realização ou preservação de um estado de coi-
sas exteriorizado pela lealdade, seriedade, zelo, pos-
tura exemplar, boa-fé, sinceridade e motivação. Para 
a realização desse estado ideal de coisas, são necessá-
rios alguns comportamentos. Para efetivação de um 
estado de lealdade e boa-fé é preciso cumprir aquilo 
que foi prometido. Para realizar um estado de serie-
dade é essencial agir por motivos sérios. Para tornar 
real uma situação de zelo é fundamental colaborar 
com o administrado e informá-lo de seus direitos e 
da forma como protegê-los. Para concretizar um es-
tado em que predomine a sinceridade é indispensável 
falar a verdade. Para garantir a motivação é necessá-
rio expressar por que se age. Enfim, sem esses com-
portamentos não se contribui para a existência de o 

47 Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil.
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estado de coisas posto como ideal pela norma e, por 
consequência, não se atinge o fim. Não se concretiza, 
portanto, o princípio”.48 

O princípio da moralidade não é um padrão ético 
opcional. Ele é um princípio constitucional do qual 
podem ser extraídas consequências jurídicas con-
cretas.  É um comando às autoridades públicas para 
sempre se comportarem de uma maneira transparen-
te, de forma coerente com as obrigações constitucio-
nais, legais e internacionais assumidas. 

Assim sendo, não há dúvidas de que o planeja-
mento tributário do Brasil acerca dos tratados é in-
compatível com o princípio da moralidade.

Por outro lado, pode-se argumentar que o prin-
cípio da moralidade somente seria aplicado às situa-
ções domésticas e não às ações do Brasil no cenário 
internacional. Tal argumento seria certamente equi-
vocado. Além disso, o Direito Internacional Público 
tem a sua própria versão do Princípio da Moralidade, 
que se reflete o Princípio da Boa-Fé49.

9. O Princípio da Boa-Fé

Uma das principais características do Direito In-
ternacional Público é que, em geral, não há terceiro 
imparcial para resolver litígios que venham a surgir 

48 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 15 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 103. 

49 Ver: ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações 
para Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 69.
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entre os Estados.50 Por isso, em grande parte, a eficá-
cia do Direito Internacional depende da boa-fé dos 
Estados Contratantes em respeitar as obrigações as-
sumidas no âmbito de um tratado internacional.

A integridade do Direito Internacional Público 
reside em dois pilares fundamentais: o pacta sunt ser-
vanda e o princípio da boa-fé. Ambos os princípios 
aparecem no preâmbulo da Convenção de Viena so-
bre o Direito dos Tratados (“Convenção de Viena”), 
no qual se estabelece que “os princípios do livre con-
sentimento e da boa fé e a regra pacta sunt servanda 
são universalmente reconhecidos». 

A regra do pacta sunt servanda está prevista no 
artigo 26 da Convenção de Viena, de acordo com o 
qual “todo tratado em vigor obriga as partes e deve 
ser cumprido por elas de boa fé”.

Esta previsão deixa claro a relação entre a regra 
do pacta sunt servanda e o princípio da boa-fé.51 Em 
outras palavras, a natureza vinculativa de um trata-
do internacional é justamente a de que a regra nele 
estabelecida deve ser respeitada pelas partes signatá-
rias com boa-fé – sem buscar esquemas que violem as 
obrigações neles estabelecidas.

O artigo 31 (1) da Convenção de Viena estabe-
lece ainda que “um tratado deve ser interpretado 
de boa fé segundo o sentido comum atribuível aos 

50 Ver: ROCHA, Sergio André. Interpretation of Double Tax 
Conventions. The Netherlands: Kluwer 2009. p. 143.

51 ROCHA, Sergio André. Interpretation of Double Tax Conventions. 
The Netherlands: Kluwer 2009. p. 95.
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termos do tratado em seu contexto e à luz de seu 
objetivo e finalidade”. 

Este artigo realça a óbvia conexão entre a inter-
pretação do tratado e o princípio da boa fé. Os países 
não devem desconsiderar as obrigações dos tratados, 
manipulando intencionalmente a interpretação de 
seus termos, ou editando regras domésticas em sen-
tido contrário ao pactuado internacionalmente. Nas 
palavras de Edwin Van Der Bruggen:

“Um dos deveres do Estado que está as-
sociado com a interpretação de boa fé é 
derivado da proibição de abuso de direito, 
que é, portanto, uma aplicação do princí-
pio da boa-fé. O Direito internacional não 
é imposto por uma ‘ordem superior’, mas é 
criado por seus sujeitos. Na mesma linha, 
os Estados também devem interpretar os 
tratados (“auto-interpretação”). Desta for-
ma, neste processo torna-se crucial que 
os Estados o façam sem tirar proveito do 
fato de que eles, geralmente, têm que in-
terpretar suas próprias obrigações. Redu-
zir as obrigações de um contrato de forma 
intencional, fazendo, para tal, uma inter-
pretação de forma mais restritiva, é uma 
violação da boa fé”.52 

52 BRUGEN, Edwin van der. Unless the Vienna Convention 
Otherwise Requires: Notes on the Relationship Between Article 
3(2) of the OECD Model Tax Convention and Articles 31 and 
32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. European 
Taxation, Amsterdam, n. 43 (5), 2003, p. 145.
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A opinião de Frank Engelen vai na mesma dire-
ção, quando afirma que, “boa fé na interpretação dos 
tratados significa que um tratado deve ser interpre-
tado honesta, justa e razoavelmente e de acordo com 
a intenção comum das partes, tal como expresso nos 
termos do tratado. Nesse sentido, a boa-fé é um “pa-
drão de comportamento”.53 

Assim sendo, está claro que o princípio da 
boa fé exige dos países signatários dos tratados 
se abstenham de tomar medidas unilaterais para 
esquivar-se de suas obrigações. Como acontece 
com o princípio da moralidade – que está previsto 
na Constituição do Brasil – o princípio da boa-fé 
não é apenas um padrão moral do Direito Interna-
cional Público. A sua inclusão na Convenção de 
Viena – que está em vigor no Brasil54 – atribui ao 
princípio natureza vinculativa legal que reforça o 
seu papel como direito internacional.

10. Análise do Caso da CIDE-Remessas

Se planejamento tributário agressivo é qual-
quer arranjo artificial – com nenhuma justificação 
não fiscal – que utiliza formas jurídicas para além 
do seu objetivo, para evitar a incidência da regra 

53 ENGELEN, Frank. Interpretation of Tax Treaties under International 
Law. The Netherlands: IBFD 2004. p. 131. Sobre o tema, ver: 
ROCHA, Sergio André. Interpretação dos Tratados para Evitar a 
Bitributação da Renda. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 
221-225. 

54 Veja o Decreto nº 7.030/09.
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tributária, parece claro que a criação da CIDE-Re-
messas cumpre os requisitos para ser caracterizada 
como um planejamento tributário agressivo feito 
pelo Estado Brasileiro.

Trata-se, evidentemente, de um esquema unilate-
ral para alcançar um objetivo que contradiz ou viola 
a intenção de um tratado internacional. Já que os 
tratados do Brasil, em geral, estabelecem um limite 
de 15% para a tributação de royalties na fonte, qual-
quer medida unilateral para alcançar uma tributação 
a uma alíquota maior, constitui um planejamento 
tributário abusivo.

O fato do Brasil ter criado uma contribuição, 
que é essencialmente similar ao Imposto de Renda 
Retido na Fonte, para alcançar tal intento mostra 
que o País utilizou uma forma jurídica, fora do seu 
âmbito constitucional, com o único objetivo de dei-
xar de cumprir as obrigações assumidas nos trata-
dos que celebrou. Portanto, isso não é apenas um 
planejamento tributário estatal, mas um planeja-
mento tributário estatal abusivo.

Tal conduta adotada pelo Brasil definitivamen-
te viola o princípio da moralidade, na medida em 
que não alcança um estado de coisas que induz le-
aldade, seriedade, zelo, comportamento ético, boa-
-fé, sinceridade e justificação, como apregoado por 
Humberto Ávila.

Além disso, a partir do momento em que o 
Brasil encontrou um caminho para tributar royal-
ties sem respeitar seus tratados, definitivamente 
também violou o princípio da boa-fé e a regra do 
pacta sunt servanda.
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11. Consequências para o Brasil?

Uma questão óbvia é: por que o Brasil conseguiu 
evitar a aplicação dos tratados internacionais sem 
maiores consequências? 

Parece-nos que a forma mais efetiva de impedir 
que os países atuem em desacordo com as suas obri-
gações internacionais é uma forte reação interna-
cional. Portanto, os países que celebraram tratados 
com o Brasil não deveriam aceitar este tipo de pla-
nejamento tributário abusivo. Tais países deveriam 
comunicar ao Brasil que não estão de acordo com 
a utilização desses métodos para se desviar de obri-
gações convencionais e requerer que contribuições 
como a CIDE-Remessas sejam revogadas -- ou, ao 
menos, que não sejam aplicadas nos casos em que 
houver um tratado assinado.

A recusa do Brasil em revogar – ou não aplicar a 
países com os quais tem tratado – a CIDE-Remessas 
poderia levar à denúncia do tratado. De acordo com 
o artigo 60 da Convenção de Viena de Direito dos 
Tratados, “uma violação substancial de um tratado 
bilateral por uma das partes autoriza a outra parte a 
invocar a violação como causa de extinção ou sus-
pensão da execução de tratado, no todo ou em parte”.

Portanto, o comportamento do Estado Brasilei-
ro poderia ser considerado uma quebra do tratado, a 
qual poderia fundamentar a denúncia da convenção 
pelo outro Estado Contratante.

Na ausência de pressão internacional nesse 
sentido, caberia aos contribuintes questionar a 
posição brasileira. Tal questionamento poderia ser 
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formalizado através de um procedimento amigá-
vel55 ou levando-se a questão à apreciação do Po-
der Judiciário nacional. 

O Brasil não tem tradição no uso do procedimen-
to amigável. Portanto, é difícil imaginar que este seja 
o caminho apropriado para o questionamento da 
CIDE-Remessas nos casos em que a sua exigência 
se mostra contrária aos dispositivos constantes em 
acordos internacionais.

A alternativa, então, seria levar a questão à aná-
lise das cortes judiciais nacionais. Uma vez que o 
Brasil não possui um Poder Judiciário especializado 
em matéria fiscal, parece-nos que os juízes não es-
tão preparados para examinar casos como este.56 A 
maioria dos juízes não tem familiaridade com temas 
tributários e muitas vezes não tem qualquer conheci-
mento prévio no campo da tributação internacional. 

Neste cenário, a pressão internacional dos países 
que possuem tratados celebrados com o Brasil seria a 
forma mais eficaz para se evitar a utilização de esque-
mas de planejamento tributário abusivo por parte do 
Estado Brasileiro. 

55 Ver: ROCHA, Sergio André. Interpretação dos Tratados para 
Evitar a Bitributação da Renda. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2013. p. 261-282.

56 Ver: ROCHA, Sergio André. Desafios Presentes e Futuros do 
Processo Administrativo Fiscal. In: ROCHA, Valdir de Oliveira 
(Coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário: 19o 
Volume. São Paulo: Dialética, 2015. p. 428-432.
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12. Tributação como uma Rua  
de Mão Dupla

Os debates tributários recentes ressuscitaram as 
discussões sobre a relação entre tributação e moral. 
Esses debates não são completamente novos. Eles são 
parte da reação contra o positivismo jurídico que se 
consolidou na segunda metade do Século XX. Con-
tudo, parece que a crise financeira e o empobreci-
mento das nações na última década jogaram nova luz 
sobre a discussão.

Transparência e o dever moral de pagar tributos 
tornaram-se lemas da maioria das Administrações 
Fiscais no mundo contemporâneo. Entretanto, os 
próprios países nem sempre praticam o que pregam.

É justo afirmar que os países e suas autoridades 
têm um dever maior de agir de forma ética e transpa-
rente do que empresas e indivíduos, uma vez que eles 
são os criadores e aplicadores oficiais da legislação.

Os países e suas autoridades estabelecem o pa-
drão. Se um país realiza esquemas de planejamento 
tributário abusivo – inclusive por meio de alterações 
artificiais em sua legislação para evitar deveres assu-
midos em tratados internacionais – é natural que os 
contribuintes acreditem que podem fazer o mesmo. 

Portanto, princípios tributários como o da trans-
parência devem ser vistos como uma rua de mão du-
pla. As autoridades fiscais não deveriam criticar tão 
ferozmente os contribuintes quando o Estado age da 
mesma forma, e usa os mesmos argumentos formais 
para suportar suas ações. 
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13. Conclusão

É fácil culpar os contribuintes, em especial as 
grandes multinacionais, por tudo que vai mal na tri-
butação internacional contemporânea. Entretanto, 
não se pode esquecer que a competição fiscal preju-
dicial (“harmful tax competition”) é uma das fontes 
mais importantes do planejamento fiscal internacio-
nal. Os países estão dispostos a conceder todos os 
tipos de benefícios tributários para atrair investimen-
tos e capital ao seu território. 

Não estamos argumentando que grandes multi-
nacionais não realizam práticas tributárias que de-
vem ser monitoradas e controladas. Também não 
estamos nos olvidando de que a arrecadação tri-
butária é essencial para que o Estado cumpra suas 
funções constitucionais.

Nada obstante, é por vezes frustrante ver gover-
nantes e suas autoridades apontando para os contri-
buintes como se os primeiros fossem representantes 
de tudo que é moral e justo no mundo. No final, atrás 
dos governos e das empresas encontramos o mesmo 
material: pessoas, com suas fantásticas qualidades e 
grandes falhas. 

Portanto, não é exatamente uma surpresa que 
as práticas dos governos não sejam essencialmente 
distintas daquelas dos contribuintes. Assim sen-
do, da mesma maneira que são necessários meca-
nismos para controlar o planejamento tributários 
abusivo feito pelos contribuintes é essencial que 
tenhamos instrumentos para fazer o mesmo em re-
lação aos Estados.
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A criação da CIDE-Remessas pela União Federal 
foi claramente uma tentativa de afastar a aplicação 
dos tratados internacionais celebrados pelo Brasil. 
Ações como esta não podem passar sem reações da 
parte dos países que assinaram tais convenções com 
o País. Da mesma forma, os contribuintes afetados 
não podem deixar de questionar esta tributação, seja 
pelo canal do procedimento amigável, seja pela via 
judicial doméstica. 



47

O Sigilo Bancário está “Morto”: 
STF Alinha o Brasil ao Padrão 

Global de Transparência

A pós-modernidade trouxe grandes desafios ao 
direito. Uma das características mais marcantes da 
sociedade industrial era a crença na capacidade do 
legislador de intervir na sociedade, sempre criando 
regras capazes de evitar ou solucionar conflitos de 
interesses surgidos no âmbito do convívio social. Esta 
crença é posta em xeque com a emergência da socie-
dade de risco, a qual “designa uma fase no desen-
volvimento da sociedade moderna, em que os riscos 
sociais, políticos, econômicos e individuais tendem 
cada vez mais a escapar das instituições para o con-
trole e a proteção da sociedade industrial”.57

Na sociedade de risco, os riscos coletivos trans-
cendem a competência controladora do legislador, 
ao mesmo tempo em que inviabilizam a difusão de 
seus custos por todos os indivíduos mediante con-
trato de seguro.

Está-se aqui diante do risco nuclear, do risco de 
uma depredação irreversível do meio-ambiente, do 

57 Cf. BECK, Ulrich. A Reinvenção da Política: Rumo a uma Teoria 
da Modernização Reflexiva. In: GIDDENS, Anthony; BECK, 
Ulrich; LASH, Scott. Modernização Reflexiva: Política, Tradição e 
Estética na Ordem Social Moderna. Tradução Magda Lopes. São 
Paulo: Editora UNESP, 1997. p. 15.
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risco de uma crise econômica de proporções mun-
diais, como a que vivenciamos desde 2008 e cujos 
efeitos se agravaram no Brasil recentemente, do risco 
das drogas, do terrorismo, das epidemias, da bioética 
e, em países onde, como no Brasil, ainda não foram 
alcançados os padrões básicos de desenvolvimen-
to social, do risco da exclusão social, provavelmen-
te o maior risco enfrentado em âmbito nacional e 
que se encontra vinculado à proliferação das drogas 
e da violência e até mesmo à depredação do meio-
-ambiente e à contaminação por doenças.58

Tais aspectos não passaram despercebidos ao Pro-
fessor Ricardo Lobo Torres, que certamente é o juris-
ta pátrio que com maior entusiasmo e maestria tem 
tratado da questão relacionada à sociedade de risco e 
seus reflexos sobre a tributação.

Como destaca o citado Professor, “a sociedade 
de risco se caracteriza por algumas notas relevan-
tes: a ambivalência, a insegurança, a procura de 
novos princípios e o redesenho do relacionamento 
entre as atribuições das instituições do Estado e da 
própria sociedade”.59

Alguns dos aspectos da sociedade de risco que 
mais afetam a tributação são a ambivalência, a in-
determinação e a incerteza, as quais impactam em 

58 Para um exame profundo acerca da pós-modernidade na 
realidade brasileira, ver: BITTAR, Eduardo C. B. O Direito na 
Pós-Modernidade. São Paulo: Editora Forense Universitária, 2005. 
p. 215-284. 

59 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, 
Financeiro e Tributário: Valores e Princípios Constitucionais 
Tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. v. II. p. 177.
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cheio os textos normativos tributários, pondo em 
perigo a segurança jurídica dos contribuintes e a ca-
pacidade dos entes tributantes de arrecadarem os tri-
butos de que são dotados pela Constituição Federal. 

No contexto da administração da complexidade 
da tributação, ganham espaço os princípios da pra-
ticidade, da transparência, da ponderação, da pro-
porcionalidade, da tolerância e da responsabilidade, 
assim como se passa a pugnar por um princípio da 
legalidade mais flexível (em comparação à legalidade 
tributária “napoleônica” ainda prevalecente no Bra-
sil), passível de se ajustar à complexidade da socie-
dade pós-moderna.60 Desses princípios, interessa-nos 
particularmente o princípio da transparência.

Como disserta o Professor Ricardo Lobo Torres, 
o princípio da transparência “sinaliza no sentido 
de que a atividade financeira deve se desenvolver 
segundo os ditames da clareza, abertura e simplici-
dade. Dirige-se assim ao Estado como à sociedade, 
tanto aos organismos financeiros supranacionais 
quanto às entidades não governamentais. Baliza a 
moldura problemática da elaboração do orçamento 
e da sua gestão responsável, da criação de normas 
antielisivas, da abertura do sigilo bancário e do 
controle da corrupção”.61

60 Ver: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio André (Coords.). 
Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier 
Latin, 2008.

61 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, 
Financeiro e Tributário: Valores e Princípios Constitucionais 
Tributários, 2005, p. 243 e 244.



50

Sergio André Rocha

Vê-se, portanto, que pelo princípio da transpa-
rência busca-se minorar as consequências da instau-
ração da sociedade de risco, isso mediante a abertura 
ao conhecimento daquilo que antes era opaco e obs-
curo. Trazendo uma vez mais à colação o magistério 
de Ricardo Lobo Torres:

“A transparência é o melhor princípio para 
a superação das ambivalências da Socie-
dade de Risco. Só quando se desvenda o 
mecanismo do risco, pelo conhecimento 
de suas causas e de seus efeitos, é que se 
supera a insegurança. O exemplo encon-
tradiço na temática dos riscos sociais é o 
do contraste entre o avião e o automóvel: 
o avião é meio mais seguro de transporte 
do que o automóvel, entretanto as pessoas 
têm mais receio daquele do que deste; a 
explicação está em que o motorista sente 
segurança na condução do seu automóvel, 
cujo funcionamento ele domina, o que 
não acontece com as aeronaves.”62

Ao longo de pouco mais de uma década, o prin-
cípio da transparência tornou-se um dos principais 
vetores da tributação internacional,63 buscando-se o 
desenvolvimento de um padrão mundial que assegu-
re aos diversos Estados as informações que são essen-

62 TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Transparência Fiscal. 
Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 79, 2001, p. 10.

63 Cf. ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações 
para Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 58-62.
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ciais para a aplicação de suas legislações tributárias,64 
evitando-se que esquemas evasivos sejam construí-
dos sobre a falta de acesso às informações sobre as 
transações realizadas pelos contribuintes.

É neste contexto que devem ser analisadas as 
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) nos autos do Recurso Extraordinário nº 
601.314 e das Ações Diretas de Inconstitucionalida-
de nºs 2390, 2386, 2397 e 2859, as quais já alcança-
ram a necessária maioria de seis votos no âmbito da 
Suprema Corte.

Em primeiro lugar, causa espécie que, em um 
mundo onde a intimidade e a vida privada de um 
número cada vez maior de pessoas é franqueado 
gratuitamente para o escrutínio público nas redes 
sociais e na internet, trate-se do tema do sigilo ban-
cário tendo referenciais de décadas atrás, num pe-
ríodo onde as informações e imagens das pessoas 
dificilmente iam para além de seu núcleo de relacio-
namentos mais próximos.

Com efeito, sem dúvida alguma sabe-se mais so-
bre a intimidade e a vida privada de uma pessoa na-
vegando pelas redes sociais do que analisando qual-
quer extrato bancário ou saldo de conta corrente. 

Horas após o anúncio na mídia da maioria con-
quistada no STF a favor da interpretação pela consti-
tucionalidade do acesso das autoridades administra-
tivas aos dados bancários sem prévia decisão judicial, 
viam-se reações raivosas contra o posicionamento da 

64 Cf. ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações 
para Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 79-80.
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Suprema Corte. Surpreendentemente, tal reação vi-
nha de setores e pessoas que muito dificilmente serão 
afetados diretamente pela decisão e que, na verda-
de, deveriam aplaudi-la, uma vez que a mesma torna 
mais difícil a sonegação fiscal por parte daqueles que, 
possuindo capacidade contributiva, deixam de pagar 
os tributos devidos aos cofres públicos.

É importante questionar, portanto, a quem in-
teressa o sigilo bancário. Lembro-me de conversa 
com um de nossos mais estimados tributaristas em 
que ele me confidenciava que nunca tinha ouvido 
falar de contribuinte em dia com suas obrigações 
preocupado com sigilo bancário. Em sua experiên-
cia, sempre que alguém chegava ao seu escritório 
muito apreensivo com a quebra de sigilo bancário é 
que algo de errado havia.

Vale a pena lembrar que o acesso a dados bancá-
rios não cria tributação, não gera incidência, apenas 
viabiliza que a autoridade fiscal tenha instrumentos 
para aplicar corretamente a legislação, cobrando 
tributo daqueles que possuem capacidade econômi-
ca para pagá-lo.

Correta, portanto, a correlação feita pelos Mi-
nistros Edson Fachin e Roberto Barroso entre a 
transparência fiscal e o financiamento dos Estados, 
dependentes da arrecadação tributária para a reali-
zação de todas as suas finalidades constitucionais. 
Neste particular, coroam os ilustres Ministros déca-
das de produção teórica da Escola de Direito Tribu-
tário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
que aqui deve homenagem à produção científica do 
Professor Ricardo Lobo Torres, que tantas brilhan-
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tes páginas dedicou à construção de um Sistema 
Tributário mais justo no Brasil.

Não se pode perder de vista que o acesso a da-
dos bancários pelas autoridades fiscais não é o mes-
mo que sua divulgação pública. Na verdade, todas 
as informações às quais tais autoridades têm acesso 
passam a estar protegidas pelo sigilo fiscal, previsto 
expressamente no artigo 198 do Código Tributário 
Nacional, segundo o qual “sem prejuízo do dispos-
to na legislação criminal, é vedada a divulgação, por 
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 
informação obtida em razão do ofício sobre a situa-
ção econômica ou financeira do sujeito passivo ou de 
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negó-
cios ou atividades”.

A decisão proferida pelo STF, como bem pontu-
ado pelo Ministro Dias Toffoli, alinha o Brasil com 
os padrões internacionais de transparência fiscal e 
resguarda os compromissos internacionais assumidos 
pelo País, notadamente no âmbito do FATCA (Fo-
reign Accounts Tax Compliance Act) e da a Conven-
ção Multilateral sobre Assistência Administrativa 
Mútua em Assuntos Fiscais, atualmente tramitando 
perante o Congresso Nacional.65

Em um texto escrito há pouco mais de dez anos, 
registramos que “um dos desafios mais difíceis en-
frentados pelos operadores do direito é a superação 
de dogmas que há muito habitam seu ideário teórico. 
Essa é a razão pela qual, na maior parte das vezes, 

65 Ver: ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações 
para Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 114.
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prefere-se o conforto do sendo comum teórico estabe-
lecido, ao horror da indeterminação trazido pela mu-
dança de paradigmas”.66 As decisões proferidas pelo 
STF em 18 de fevereiro de 2016 são provavelmente 
umas das mais importantes já proferidas pela Cor-
te em matéria tributária. Reorientam os valores do 
Sistema Tributário Nacional e abrem caminho para 
uma revisão axiológica há tanto tempo necessária.

Ao longo das últimas décadas, o raciocínio biná-
rio do constitucional/inconstitucional tem causado 
sérios danos à proteção dos direitos dos contribuin-
tes. Um dos grandes exemplos deste fenômeno temos 
na regulamentação da regra geral antielisiva -- ou 
antielusiva, como preferem alguns, que foi rejeitada 
por se considerar a regra, em si, inconstitucional, 
ao contrário do que a experiência internacional e o 
bom senso indicavam. O resultado é conhecido por 
todos. Mais de uma década de aplicação de padrões 
de desconsideração de planejamentos tributários 
construídos jurisprudencialmente e a criação de um 
ambiente de insegurança jurídica em reorganizações 
societárias e operacionais.

A questão que deve ser enfrentada com toda a 
energia é como proteger os direitos fundamentais 
dos contribuintes em um contexto de transparên-
cia, tema ao qual dedicamos nosso último livro.67 
Enquanto o foco está na defesa do sigilo perdido, 

66 Ver: ROCHA, Sergio André. A Hermenêutica Jurídica sob o Influxo 
da Hermenêutica Filosófica de Hans-Georg Gadamer. In: Estudos de 
Direito Tributário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 77.

67 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para 
Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 169-220.
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desperdiça-se a oportunidade de criar um sistema 
de proteção eficiente, o qual deve ser debatido pela 
sociedade com as autoridades fiscais, com a interven-
ção do Poder Judiciário, caso necessário. Esta sim é a 
batalha que vale a pena ser lutada. 





57

São as Regras Brasileiras de 
Tributação de Lucros Auferidos 

no Exterior “Regras CFC”? 
Análise a Partir do Relatório 
da Ação 3 do Projeto BEPS

1. Introdução

Uma das questões mais controvertidas a respeito 
da tributação brasileira de lucros auferidos no exte-
rior por controladas de empresas residentes no Brasil 
reside na possibilidade de qualificação das mesmas 
como “regras CFC”.

Respeitável doutrina nega às regras brasileiras 
de Tributação em Bases Universais a caracterização 
como “regras CFC”. Alberto Xavier, decano do estu-
do científico da tributação internacional no Brasil, 
sustenta posição nesse sentido, como se infere da se-
guinte passagem:

“A expressão ‘regras CFC’ faz alusão a um 
tipo específico de normas antiabuso que 
pressupõe para a sua aplicação que a con-
trolada estrangeira esteja domiciliada em 
país de tributação favorecida e/ou aufira 
apenas rendas passivas. A lei brasileira, 
contudo, não se enquadra no conceito de 
regras CFC justamente porque se aplica a 
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toda e qualquer controlada e coligada estran-
geira, independentemente do país de seu 
domicílio ou da origem de seus rendimen-
tos. A Lei no 12.973/2014 (tal como as leis 
anteriormente vigentes) também se aplica 
a toda e qualquer controlada ou coligada, 
sujeitas a tributação automática, utili-
zando critérios de localização da empresa 
ou da natureza de atividade apenas para 
efetuar restrições à concessão de regimes 
mais favoráveis.

Todavia, a lei brasileira, em matéria de 
sociedades controladas e coligadas no ex-
terior, como já se disse, adotou um siste-
ma que se afasta totalmente do tipo CFC, 
por não ter caráter excepcional nem fina-
lidade antielisiva, uma vez que concebe 
como regra geral a tributação da totalida-
de do lucro das controladas ou coligadas 
no exterior, independentemente da natu-
reza dos rendimentos que o integram e do 
nível de tributação a que se sujeitam no 
país de seu domicílio.”68

Neste breve artigo, analisaremos o enquadramen-
to da sistemática brasileira de tributação de lucros 
auferidos no exterior como “regra CFC”, tendo como 
ponto de referência o Relatório da OCDE na Ação 3 
do Projeto BEPS.

Como se sabe, em 2013 a OCDE lançou o Projeto 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifiting). Sua justifi-

68 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 8 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 494.
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cativa residia no reconhecimento de que “há uma 
crescente percepção de que governos perdem uma 
parcela substancial de receitas tributárias em razão 
de planejamentos que visam a transferência de lucros 
de maneiras que erodem a base tributária, para lo-
cais onde eles estarão sujeitos a um tratamento fiscal 
mais vantajoso”.69

O Projeto dividiu-se em 15 Ações, sendo a 
Ação 3 dedicada às chamadas “regras CFC”. Em 
outubro de 2015 foram divulgados os relatórios fi-
nais das 15 Ações, inclusive o relatório final da 
Ação 3, que servirá de base para as considerações 
apresentadas neste estudo.

Antes, porém, de analisarmos o referido Relatório 
– e suas implicações sobre o exame das regras brasi-
leiras de transparência fiscal internacional, é impor-
tante esclarecermos que a categoria “regras CFC” 
não é um conceito fechado, mas um tipo jurídico, o 
que passamos a fazer no item a seguir.

2. Regras CFC como Tipos Jurídicos

A questão da tipicidade foi por nós examinada 
em outro trabalho, ao qual fazemos aqui referência.70 
A teoria da tipicidade e dos tipos jurídicos foi de-
senvolvida no Direito Tributário Brasileiro a partir 

69 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD, 
2013. p. 13.

70 ROCHA, Sergio André. Existe um Princípio da Tipicidade no 
Direito Tributário? Revista Dialética de Direito Tributário, São 
Paulo, n. 136, jan. 2007, p. 68-79.
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da ideia de que o tipo seria uma descrição abstrata 
e fechada de uma dada hipótese a qual, vertida em 
linguagem normativa, determina uma consequência 
jurídica, enquanto a tipicidade seria uma caracterís-
tica do fato concreto em que se verificam todos os 
elementos descritos na norma legal.

Surgem daí as noções de tipo fechado, o qual da-
ria a todos aqueles sujeitos à regra legal uma segu-
rança jurídica absoluta no sentido de possibilidade de 
previsão de sua incidência concreta, e de tipicidade, 
como necessidade de uma continência absoluta do 
fato ocorrido na descrição legal abstrata.

Portanto, da forma como corriqueiramente ex-
posta pela doutrina pátria, a tipicidade estaria pre-
sente tanto no momento da criação da norma jurí-
dica (equivalendo aqui à determinação) quanto no 
instante de sua interpretação/aplicação (adequação 
do fato concreto à descrição abstrata).

Não concordamos com este entendimento. Com 
efeito, na medida em que se buscou um fechamento 
e uma determinação do tipo jurídico acabou-se por 
transformá-lo em um conceito determinado, transfi-
gurando a sua natureza jurídica.

De fato, conforme bem destaca Ricardo Lobo 
Torres, “tipo é a ordenação de dados concretos exis-
tentes na realidade segundo critérios de semelhança. 
Nele há abstração e concretude, pois é encontrado 
assim na vida social como na norma jurídica. Eis 
alguns exemplos de tipo: empresa, empresário, tra-
balhador, indústria, poluidor. O que caracteriza o 
tipo ‘empresa’ é que nele se contêm todas as possibi-
lidades de descrição de suas características, indepen-
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dentemente de tempo, lugar ou espécie de empresa. 
O tipo representa a média ou a normalidade de uma 
determinada situação concreta, com as suas conexões 
de sentido. Segue-se, daí, que a noção de tipo admite 
as dessemelhanças e as especificidades desde que não se 
transformem em desigualdade ou anormalidade”.71

A professora Misabel de Abreu Machado Derzi, 
autora do trabalho mais completo acerca do tipo ju-
rídico na área tributária, aduz que “tipificar tem o 
sentido amplo de abstrair as particularidades indivi-
duais, para colher o que é comum ou repetitivo. Tipo 
será então o que resultar desse processo de abstração 
generalizante, vale dizer, a forma média ou frequen-
te, ou aquela especialmente representativa, ou ainda, 
o padrão normativo ideal”.72

Daí a observação de Karl Larenz no sentido de 
que “o tipo não se define, descreve-se. Não se pode 
subsumir à descrição do tipo; mas pode-se, com sua 
ajuda, ajuizar se um fenômeno pode ou não inte-
grar-se no tipo”.73

Um tipo, portanto, é formado pela conjunção 
de características retiradas da realidade, podendo 
integrar o antecedente e o consequente das nor-
mas jurídicas. 

71 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional 
Financeiro e Tributário: Valores e Princípios Constitucionais 
Tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. v. II. p. 469-470.

72 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito 
Penal e Tipo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 47.

73 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Tradução 
José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 307.
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Nas palavras de Arthur Kaufmann, “o tipo cons-
titui a altura média entre o geral e o particular, é 
comparativamente um concreto, um universale in re. 
Assim, o tipo se distingue, por parte, do conceito 
abstrato-geral, que se define através de um número 
limitado de características isoladas e que, portanto – 
de acordo com Kant –, são contrárias à intuição. O 
tipo com sua grande proximidade à realidade, com 
sua claridade gráfica e com sua objetividade, pelo 
contrário, não se pode definir, mas tão-somente ‘ex-
plicitar’, tem, com efeito, um núcleo fixo, mas não 
possui fronteiras fixas, assim que dos ‘traços’ carac-
terísticos de um tipo podem faltar um ou outros sem 
que seja necessário questionar a tipicidade de deter-
minado suposto fático”.74

Partindo das considerações anteriores, é possí-
vel destacar como características do tipo jurídico 
a concretude e a abstração, na medida em que os 
mesmos são a conjugação, no plano abstrato, de 
dados empíricos.

Outra característica importante dos tipos é a 
abertura. A expressão “tipo fechado”, como signifi-
cativa de “tipo determinado”, segundo a qual cabe-
ria ao intérprete/aplicador apenas subsumir os fatos 
ocorridos, é uma contradição de termos.75

74 KAUFMANN, Authur. Filosofia del Derecho. Tradução Luis Villar 
Borda. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999. p. 250.

75 Cf. RIBEIRO, Ricardo Lodi. Justiça, Interpretação e Elisão 
Tributária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 32-33; 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e 
Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 244.
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Segundo Humberto Ávila, “a abertura do tipo 
está, então, caracterizada pelos seguintes elementos: 
a prescindibilidade de alguns elementos distintivos, 
por serem prescindíveis alguns elementos distintivos 
no tipo; o sopesamento, que mostra que os elementos 
distintivos individuais não podem ser definidos nas 
suas relações entre si, e que a coordenação deve ser 
efetuada som um ponto de vista valorativo”.76

Os tipos não são fechados ou determinados. A 
adequação típica se dá no campo hermenêutico, ca-
bendo ao intérprete/aplicador verificar se um deter-
minado dado empírico reveste-se das características 
do tipo legal.

É consequência desta característica que o tipo 
ostente um traço evolutivo, alterando-se conforme 
o ambiente social se modifica. É por isso que fatos, 
típicos em um primeiro momento, podem eventu-
almente deixar de sê-lo, da mesma forma que fatos 
podem passar a ser típicos com o decurso do tempo, 
com a atualização dos traços que tornam determina-
do fato típico.

Em razão de sua abertura, há autores que negam 
a possibilidade de tipos na elaboração das regras 
tributárias,77 além de outros que equiparam o tipo 

76 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 194.

77 Ver: DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, 
Direito Penal e Tipo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 
286-287.
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aos conceitos determinados, negando-lhes sua carac-
terística de abertura.78 

Ao examinarmos tudo quanto foi dito acima, não 
só percebemos, como sustentam Ricardo Lobo Torres 
e Marco Aurélio Greco, que os tipos estão presentes 
na realidade da legislação tributária brasileira, como 
notamos também que a categoria “regras CFC” 
trata-se de um tipo jurídico.

É a partir desses comentários que devemos ana-
lisar a caracterização dos “regimes CFC”. Conside-
rando que este é um tipo que se descreve a partir de 
certas características, mas que não se define, torna-
-se relevante perquirir a respeito do núcleo do tipo 
“regras CFC”, ou seja, as características mínimas que 
determinada legislação deve ter para poder ser carac-
terizada como CFC.

2.1. Núcleo do Tipo “Regras CFC”

Analisando-se a passagem de Alberto Xavier an-
tes transcrita (nota 1), é possível inferir que, em sua 
opinião, o núcleo do tipo “regras CFC” reuniria as 
seguintes características essenciais:

• Tributação automática dos lucros da investida 
no país de localização da investidora.

78 Ver: XAVIER, Alberto. Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade 
da Tributação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. p. 72-73; 
XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma 
Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p. 17-20.
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• Controle societário da investidora sobre a 
investida.

• Finalidade antielusiva da norma, que buscaria 
inibir planejamentos fiscais agressivos pratica-
dos pelos contribuintes.

Partindo dessas características, que segundo esta 
abalizada doutrina seriam essenciais para a qualifica-
ção de um conjunto de regras como “CFC”, a siste-
mática brasileira de Tributação em Bases Universais 
não poderia ser caracterizada como “regras CFC”.

Esta posição é amplamente aceita na literatura 
jurídica nacional. Nada obstante, ousamos divergir 
desta interpretação.

Com efeito, a posição acima parece se fundamen-
tar nos sistemas de transparência fiscal que prevale-
cem nos países membros da OCDE, especialmente 
nos países europeus, para determinar o núcleo do 
tipo “regras CFC”. Assim sendo, como nesses países 
as “regras CFC” normalmente têm as características 
acima, passou-se a apontar que as regras brasileiras 
não seriam “regras CFC”, por tributarem lucros au-
feridos por controladas no exterior de forma indis-
criminada, mesmo quando decorrentes de atividades 
econômicas substantivas desenvolvidas em países de 
alta tributação.

Contudo, a utilização dos modelos europeus como 
paradigma para a definição do núcleo do tipo “regras 
CFC” tem um vício de partida. De fato, os sistemas 
europeus de transparência fiscal são limitados pelos 
direitos fundamentais comunitários. Assim, apenas 



66

Sergio André Rocha

e tão somente nos casos em que presente o abuso, 
materializado na artificialidade da estrutura imple-
mentada pelo contribuinte, será legítima uma “regra 
CFC” de um país membro da União Europeia. 

Dessa maneira, talvez o caráter antielusivo das 
regras CFC não seja um traço essencial-geral, mas 
acidental, de modo que seria perfeitamente possí-
vel a existência de “regras CFC” onde o dito cará-
ter antielusivo não esteja presente.

Parece-nos, portanto, que o núcleo do tipo jurídico 
“regras CFC” encerra apenas as seguintes características:

• Tributação automática dos lucros da investida 
no país de localização da investidora.

• Controle societário da investidora sobre a 
investida.

Esta análise parece ser corroborada pelos comen-
tários de Daniel Sandler, quando este afirma que 
“regras CFC” podem buscar diferentes objetivos. De 
um lado, podem elas perseguir a eliminação integral 
de todo diferimento da tributação de lucros auferi-
dos por controladas no exterior – como é o caso do 
regime brasileiro – ou ter foco no controle de opera-
ções que reflitam planejamentos abusivos. Segundo 
o autor, a maioria dos regimes enquadram-se nesta 
segunda categoria. Contudo, tal fato não implica na 
descaracterização de regras que se enquadrem no 
primeiro grupo como “regras CFC”.79

79 SANDLER, Daniel. Tax Treaties and Controlled Foreign Company 
Legislation. The Netherlands: Kluwer, 1998. p. 14-15.
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Nessa linha de ideias, as regras brasileiras de 
Tributação em Bases Universais seriam “regras 
CFC”, não se lhes podendo negar tal caracterização.

Esta interpretação parece ser corroborada pelo 
Relatório da Ação 3 do Projeto BEPS das OCDE, 
que passamos a analisar.

3. Relatório da Ação 3 do Projeto 
BEPS: “Strengthen Controlled Foreign 
Company (CFC) Rules”

De acordo com o Relatório final da Ação 3 do Pro-
jeto BEPS o mesmo tem seis pilares (“building blocks”):

• Regras para definir uma CFC (incluindo a de-
finição de controle).

• Exceções e limites para a aplicação de regras CFC.

• Definição do lucro de uma CFC.

• Regras para calcular o lucro de uma CFC.

• Regras para atribuir lucro a uma CFC.

• Regras para evitar a dupla tributação do lucro.80

Nos itens a seguir examinaremos o Relatório da 
OCDE à luz das regras brasileiras.

80 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 11.
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3.1. Regras para Definir uma CFC

Um dos principais focos do Relatório da Ação 
3 nesta área estava relacionado à caracterização de 
entidades transparentes, trusts e estabelecimentos 
permanentes como CFCs.81 Neste particular, os re-
sultados da Ação 3 foram relativamente indiferentes 
para o Brasil, tendo em vista que nossa legislação não 
prevê esses tipos de entidades. 

O Relatório também se preocupou com a defini-
ção de controle para fins de aplicação de regras CFC, 
fazendo referência aos seguintes tipos de controle:

• Controle legal.

• Controle econômico.

• Controle de fato.

• Controle baseado na consolidação.82

O Brasil adota um critério formal de controle, ba-
seado na preponderância da empresa brasileira nas 
deliberações da investida no exterior; ou no vínculo 
entre a empresa brasileira e a empresa controladora 
da investida no exterior – caso das coligadas equipa-
radas a controladas.

81 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 21.

82 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 24.
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Após definir controle, o Relatório se preocupou 
com a determinação do nível de controle necessário 
para a aplicação de uma regra CFC.83

O Relatório da OCDE na Ação 3 foca claramen-
te na possibilidade de a empresa investidora exercer 
influência sobre a CFC. O Relatório prevê formas de 
controle em conjunto – próximas das regras de equi-
paração a controladora previstas no artigo 83 da Lei 
no 12.973/2014 – e regras de tributação de controla-
das indiretas – como as previstas no artigo 77 da Lei 
no 12.973/2014.84

Em vista desses breves comentários, parece-nos 
que as regras brasileiras não se distanciam do padrão 
recomendado pela OCDE neste primeiro pilar.

3.2. Exceções e Limites para a 
Aplicação de Regras CFC

Este é um dos pilares do Relatório que mais 
contraria a política fiscal brasileira relacionada à 
aplicação de “regras CFC”. A razão para tal contra-
dição é o fato de este pilar ressaltar a preocupação 
da OCDE com a utilização de “regras CFC” apenas 
para evitar a erosão de base tributária e transferên-
cia de lucros, e não como regra geral de tributação, 
como faz o Brasil.

83 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 25.

84 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 25-28.
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A recomendação da OCDE neste segundo pilar – 
focada basicamente na previsão de exceções e limites 
à aplicação de “regras CFC” – discrepa ainda mais 
da política fiscal brasileira uma vez que ela vocaliza a 
preocupação da OCDE com o balanceamento entre 
a efetividade das “regras CFC” e o custo administra-
tivo das empresas ao aplica-las.85

O relatório da OCDE propõe, por exemplo, a 
não aplicação das “regras CFC” quando o resultado 
da controlada no exterior for inferior a determinado 
montante. Também sugere o Relatório que as regras 
não sejam aplicadas quando a CFC estiver sujeita 
à tributação em um nível adequado no país onde 
se encontra localizada.86 A legislação brasileira não 
traz nenhuma previsão neste sentido e, em verdade, 
estas recomendações se afastam da política brasilei-
ra neste campo.

3.3. Definição de lucro de uma CFC

O propósito deste terceiro pilar do Relatório é ave-
riguar se o tipo de renda auferido pela CFC é daqueles 
que gera preocupações quanto à erosão de base tribu-
tária e à transferência de lucros, e se a mesma deveria 
ser atribuída para seus sócios ou controladores.87

85 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 33.

86 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 33-41.

87 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 43.
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Como vimos, a característica mais marcante do 
regime brasileiro de tributação de lucros auferidos 
por controladas no exterior é o fato de o mesmo ser 
aplicável a todo e qualquer lucro auferido, indepen-
dentemente de qualquer análise a respeito de sua na-
tureza ou do tipo de atividade exercida.

Por outro lado, tal característica é exatamen-
te o principal argumento para que se negue às 
regras brasileiras a caracterização como veras 
“regras CFC”.

Neste particular, o Relatório da Ação 3 parece 
confirmar nosso comentário acima, no sentido de 
que as regras brasileiras são sim “regras CFC”.

Com efeito, em relação a este tema o Relatório 
indica claramente que os países têm uma margem de 
discricionariedade para decidir o alcance da defini-
ção de “lucros CFC”. Em suas palavras, “jurisdições 
podem também aplicar um sistema de inclusão ple-
na, o qual alcançaria rendas que geram preocupações 
de BEPS incluindo todas as rendas auferidas por uma 
CFC no conceito de lucro CFC, independentemente 
de sua natureza. Sistemas de inclusão plena também 
buscam evitar o diferimento da tributação no longo 
prazo, o que é uma preocupação relevante no con-
texto de sistemas de tributação em bases mundiais”.88

O sistema brasileiro é exatamente o que o re-
latório chama de sistema de inclusão plena (“full 
inclusion system”). Uma vez que o Relatório da 
OCDE tem como propósito evitar a erosão de base 

88 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 44.
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tributável e a transferência de lucros, não surpre-
ende que um regime como o brasileiro não seja in-
compatível com o mesmo.

A única preocupação levantada pela OCDE em 
relação aos sistemas de inclusão plena é que os mes-
mos podem colocar o país que usa tal sistema, assim 
como suas multinacionais, em uma posição negativa 
em termos de competição no mercado internacio-
nal.89 Contudo, esta seria uma preocupação a ser tra-
tada domesticamente pelos países, não havendo uma 
contrariedade entre tais sistemas de inclusão total e 
o Relatório da Ação 3 do Projeto BEPS.

Dessa maneira, parece-nos que o Relatório em co-
mento realmente corrobora a interpretação no senti-
do de que o regime brasileiro de tributação de lucros 
auferidos por controladas no exterior é, de fato, ca-
racterizável como uma espécie de “regra CFC”.

3.4. Regras para Calcular o Lucro  
de uma CFC

Após determinar o que é o lucro de uma CFC, o 
Relatório volta sua atenção para as regras relaciona-
das ao cálculo do lucro de uma CFC. Os principais 
aspectos deste pilar seriam determinar: (i) quais re-
gras deveriam ser aplicadas para calcular o lucro da 

89 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 16.
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CFC – de qual país; e (ii) se regras específicas para o 
cálculo do lucro de uma CFC são necessárias.90

No que se refere a quais regras deveriam ser apli-
cadas para o cálculo do lucro de uma CFC, o Relató-
rio apresenta quatro modelos:

• Aplicação das regras do país da controladora, 
que é a recomendação do relatório.

• Aplicação das regras do país da controlada – 
que é o modelo adotado pelo Brasil (artigo 25, 
§ 7o, da Lei no 9.249/1995).

• Permitir a escolha do contribuinte.

• Utilizar um padrão internacional comum, 
como seria o caso da adoção do IFRS.

O outro aspecto relacionado ao cálculo do lucro 
refere-se à utilização de prejuízos fiscais. A reco-
mendação da OCDE é no sentido de que “jurisdi-
ções devem ter uma regra específica limitando a 
compensação de prejuízos de uma CFC de modo 
que eles somente possam ser usados contra lucros 
da mesma CFC ou contra lucros de outras CFCs na 
mesma jurisdição”.91

Mais uma vez as regras brasileiras estão, de modo 
geral, em linha com as recomendações da OCDE. 

90 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 57.

91 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 57.
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Na verdade, tais regras são mais rígidas do que aque-
las propostas pela OCDE, uma vez que elas apenas 
permitem a utilização de prejuízos acumulados para 
compensar lucros da própria controlada que os gerou.

3.5. Regras para Atribuir Lucro  
a uma CFC

De acordo com o Relatório da Ação 3, “a atri-
buição de lucros pode ser quebrada em cinco passos: 
(i) a determinação de quais contribuintes devem ter 
lucros atribuídos a eles; (ii) a determinação de quan-
to lucro deve ser atribuído; (iii) a determinação de 
quando o lucro deve ser incluído na declaração do 
contribuinte; (iv) a determinação de como o lucro 
deve ser tratado; e (v) a determinação da alíquota 
que deve ser aplicada ao lucro”.92

Os aspectos tratados neste pilar são mais pro-
cedimentais do que substantivos. Qual contri-
buinte deve ter o lucro a si atribuído? Obviamente 
o contribuinte que, de acordo com a legislação, é 
considerado o controlador da empresa no exterior. 
Quanto lucro deve lhe ser atribuído? Mais uma vez 
a resposta parece óbvia. O montante de lucro a ser 
atribuído ao contribuinte deve ser proporcional à 
sua participação societária. Quando o lucro deve 
ser incluído na apuração do imposto, qual natureza 
lhe será atribuída – dividendos fictos, lucros da pró-

92 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 61.
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pria CFC, etc., e qual a alíquota aplicável são temas 
a serem decididos por cada país. 

Uma vez mais não identificamos nenhuma con-
tradição relevante entre as recomendações da OCDE 
e as regras brasileiras.

3.6. Regras para Evitar a Dupla 
Tributação do Lucro

Neste pilar, o Relatório foca nas regras para pre-
venir ou eliminar a dupla tributação do lucro auferi-
do por uma CFC. Ele considera três casos diferentes:

• “Situações onde o lucro atribuído a uma CFC 
também está sujeito à tributação no exterior.

• Situações onde regras CFC de mais de um país 
são aplicáveis ao mesmo lucro CFC.

• Situações onde uma CFC distribui dividendos 
a partir do lucro que já foi atribuído ao sócio 
sob as regras CFC, ou onde o sócio aliena a 
participação na CFC.”93

O Relatório recomenda que as duas primeiras 
situações de dupla tributação sejam afastadas por 
meio da concessão de crédito do imposto pago no 
exterior. Por outro lado, no terceiro caso a bitribu-
tação seria evitada pela previsão de uma isenção 

93 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 65.
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que afastaria a dupla incidência sobre dividendos 
ou ganhos de capital.94

De modo geral, as regras brasileiras estão alinha-
das com as recomendações da OCDE, uma vez que, 
como vimos, preveem a possibilidade de utilização de 
crédito do imposto pago no exterior, da mesma ma-
neira que não tributam os dividendos efetivamente 
distribuídos pela controlada no exterior.

4. Qual a Relevância de Definir se  
as Regras Brasileiras são ou não  
“Regras CFC”?

A esta altura vale a pena questionar a importân-
cia da discussão a respeito da caracterização das re-
gras brasileiras como “regras CFC” ou não.

A relevância da qualificação das regras brasilei-
ras de Tributação em Bases Universais como “re-
gras CFC” ou não repousa na definição a respeito 
da aplicação, ao regime brasileiro, dos comentários 
da OCDE e da ONU às suas Convenções Modelo, 
no sentido de que tais Convenções não afastariam a 
tributação automática do lucro de uma CFC.95

94 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 65.

95 Sobre o tema, ver: ROCHA, Sergio André. Tributação de Lucros 
Auferidos no Exterior (Lei no 12.973/14). São Paulo: Dialética, 2014. 
p. 60-63.
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A doutrina pátria afirma que tais Comentários 
não são aplicáveis às regras brasileiras pois as mesmas 
não seriam “regras CFC”.

Como afirmamos no início deste artigo, entende-
mos que as regras brasileiras são verdadeiras “regras 
CFC”, de modo que a afirmação em sentido contrá-
rio não é acolhida neste estudo. 

Nada obstante, isso não significa negarmos a 
conclusão no sentido de que os Comentários da 
OCDE e da ONU às suas Convenções Modelo 
não são aplicáveis ao regime brasileiro.

Com efeito, independentemente de serem qualifi-
cadas como CFC, ou não, as regras brasileiras certa-
mente não foram consideradas como “típicas regras 
CFC” pelos referidos Comentários.

De fato, a maioria dos países membros da OCDE 
não podem incluir em suas legislações regras com o 
alcance da regra brasileira, uma vez que as mesmas 
seriam contrárias às liberdades fundamentais da 
União Europeia. 

A análise da posição da OCDE e de seus mem-
bros que integram a União Europeia deve partir do 
exame do caso Cadbury Schweppes, o qual, confor-
me relato de Matheus Bueno de Oliveira, envolveu 
“o grupo Cadbury Schweppes e o Fisco britânico, 
que exigia o pagamento de Imposto de Renda sobre 
resultados auferidos por subsidiárias do grupo loca-
lizadas na Irlanda, valendo-se para tanto da chama-
da legislação CFC”.96

96 OLIVEIRA, Matheus Bueno de. Caso Cadbury Schweppes: 
Oposição das Regras CFC e da Liberdade de Estabelecimento na 
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A decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade 
Europeia, com base nos princípios de liberdade de es-
tabelecimento e circulação albergados no Tratado da 
Comunidade Europeia, reconheceu que a validade 
de aplicação de regras CFC limita-se aos casos onde 
presente a artificialidade típica dos planejamentos 
tributários agressivos, de modo que não seria possível 
a adoção, pelos países membros da União Europeia, 
de regras CFC que atingissem indiscriminadamente 
todos e qualquer lucro auferido por uma controlada 
ou coligada no exterior. De acordo com os comentá-
rios de Alberto Xavier:

“[...] A este propósito, e no tocante concre-
tamente à eventual incompatibilidade das 
disposições CFC do Reino Unido com as 
regras e os princípios comunitários, sobre-
tudo com o disposto nos artigos 43o e 49o 
do Tratado, tenha-se presente a decisão do 
TJCE no Caso Cadbury Schweppes. Neste 
caso, o TJCE concordou com grande parte 
das conclusões do Advogado-Geral, con-
cluindo que as legislações nacionais, como 
a do Reino Unido, relativa às sociedades 
estrangeiras controladas, estão generica-
mente em conformidade com o Tratado, na 
medida em que prossigam o objetivo legíti-
mo de combater a fraude ou a evasão fiscal. 
Todavia, estas regras serão contrárias aos 
artigos 43o e 48o do TCE, quando se apli-

Comunidade Europeia. In: Leonardo Freitas de Moraes e Castro 
(Org.). Tributação Internacional: Análise de Casos. São Paulo: MP 
Editora, 2010. p. 79.
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quem a expedientes que não constituam 
‘expedientes puramente artificiais’. [...].”97

É verdade que o comentário da OCDE à Con-
venção Modelo data de 2003, tendo antecedentes 
em 1992, sendo, portanto, anterior ao julgamento do 
Caso Cadbury Schweppes. Nada obstante, há que se 
reconhecer os Comentários apenas refletem a legis-
lação dos países membros da OCDE.

Em 2003 o único país membro da OCDE que ti-
nha um sistema que alcançava rendas decorrentes de 
atividades empresariais ativas era a Nova Zelândia, o 
que levou Daniel Sandler a afirmar categoricamente 
que o comentário da OCDE não seria aplicável ao 
regime deste país.98

Dessa maneira, parece-nos claro que os Comen-
tários da OCDE e da ONU99 não tinham como para-
digma modelos como o brasileiro. Este fato é ressalta-
do no Relatório da Ação 3 do Projeto BEPS, onde se 
demonstrou grande preocupação com os limites para 
a adoção de “regimes CFC” pelos países da União 
Europeia,100 diante da exigência de que os mesmos 

97 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2007. p. 429. 

98 SANDLER, Daniel. Tax Treaties and Controlled Foreign Company 
Legislation. The Netherlands: Kluwer, 1998. p. 220.

99 Os Comentários da ONU à sua Convenção Modelo basicamente 
incorporaram os Comentários da OCDE. (Cf. United Nations. 
Model Double Taxation Convention Between Developed and 
Developing Countries. New York: United Nations, 2011. p. 69-70).

100 OECD. Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, 
Action 3 - 2015 Final Report. OECD: Paris, 2015. p. 17-18.
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tenham como foco o controle de situações onde pre-
sente a artificialidade.

5. Conclusão

Diante dos comentários acima, nossa conclusão 
neste estudo é no sentido de que que, de um lado, as 
regras brasileiras de Tributação em Bases Universais 
são verdadeiras “regras CFC” estando, de maneira 
geral, alinhadas às recomendações da OECD no Re-
latório Final da Ação 3 do Projeto BEPS. Porém, de 
outro lado, concluímos também que tal caracteriza-
ção não afasta, de forma alguma, a interpretação no 
sentido de que os Comentários da OCDE e da ONU 
às suas Convenções Modelo não consideraram siste-
mas como o Brasileiro em sua formulação.

Dessa maneira, entendemos que os Comentários 
da OCDE e da ONU não afastam a conclusão de 
que, seja no regime do artigo 74 da Medida Provisó-
ria no 2.158-35, seja no regime instituído pelos artigos 
76 e seguintes da Lei no 12.973/2014, a sistemática 
brasileira de tributação de lucros auferidos por con-
troladas no exterior encontra óbice nas convenções 
internacionais tributárias celebradas pelo Brasil, 
conforme detalhamos em estudo anterior.101 

101 ROCHA, Sergio André. Tributação de Lucros Auferidos no 
Exterior (Lei no 12.973/14). São Paulo: Dialética, 2014. p. 50-60. 
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Os Contribuintes Perderam 
o Bonde da História?

O Direito Tributário Brasileiro tem como uma 
das características mais marcantes um tipo especí-
fico de formalismo que, ao longo dos anos, reduziu 
as discussões tributárias a debates que orbitavam em 
torno da regra da legalidade e do dito princípio da tipi-
cidade cerrada,102 o qual demandaria, nas palavras de 
Roque Antônio Carrazza, que o tipo tributário seja 
“um conceito fechado, seguro, exato, rígido, preciso 
e reforçador da segurança jurídica”.103

Durante anos a grande maioria das controvérsias 
envolvendo o Direito Tributário circunscrevia-se:

• a debater se o instrumento formal exigido 
pela Constituição Federal para a introdução 
da norma tributária havia sido devidamen-
te utilizado – o que, por um longo tempo, 
passou pelas discussões a respeito da neces-

102 Já nos manifestamos pela inexistência de tal princípio no 
ordenamento jurídico brasileiro. Ver: ROCHA, Sergio André. 
Estudos de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 
p. 97-111. Ver, também, RIBEIRO, Ricardo Lodi. Limitações 
Constitucionais ao Poder de Tributar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p. 35-49.

103 CARRAZZA, Roque Antonio. O Princípio da Legalidade e a 
Faculdade Regulamentar no Direito Tributário. In: TÔRRES, 
Heleno Taveira (Coord.). Tratado de Direito Constitucional 
Tributário. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 522.
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sidade ou não de lei complementar para a 
instituição de certos tributos, notadamente 
as contribuições; ou

• a questionar se o fato tributável, conforme a 
lei infraconstitucional, estava ou não contido 
no conceito utilizado pela Constituição Fe-
deral para a outorga de competência para os 
entes federativos – nesse sentido, são inúmeros 
os exemplos, os quais passam pela discussão da 
tributação da locação de bens móveis pelo ISS, 
pela controvérsia envolvendo os conceitos de 
faturamento e receita bruta na legislação do 
PIS e da COFINS, entre tantos outros casos.

Essa abordagem essencialmente formal em re-
lação ao Direito Tributário foi suficiente para os 
contribuintes defenderem suas posições durante 
algum tempo e fez sentido em determinado perí-
odo histórico, como o hiato democrático vivido 
durante a ditadura militar.104 Contudo, parece-nos 
evidente que o debate de questões tributárias com-
plexas, típicas da sociedade de risco,105 a partir de 

104 Este tema foi explorado por Marco Aurélio Greco. Ver: GRECO, 
Marco Aurélio. Crise do Formalismo no Direito Tributário 
Brasileiro. In:RODRIGUEZ, José Rodrigo et. al. (Coords.). Nas 
Fronteiras do Formalismo. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 227-233.

105 A sociedade de risco é uma categoria estudada pela sociologia 
e que tem importantes reflexos jurídicos. Sobre a matéria, são 
importantes os estudos de Ulrich Beck, Anthony Giddens e 
Zygmunt Bauman. Sobre o tema da sociedade de risco, ver: 
ROCHA, Sergio André. A Tributação na Sociedade de Risco. 
In: Tributação Internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 
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categorias essencialmente formais e conceituais, 
esgotou-se,106 sem que muitos operadores do Direi-
to Tributário tivessem notado.

Ao pararmos para pensar por um instante, perce-
beremos rapidamente que a resposta dos contribuin-
tes – ou melhor, de seus supostos defensores – para 
praticamente todos os problemas tributários que nos 
desafiam nos dias de hoje passa pelos referidos prin-
cípios da legalidade estrita e da tipicidade cerrada, 
como se os argumentos estritamente conceituais fos-
sem sempre suficientes.

Se a discussão é tributação de lucros auferidos 
por controladas de empresas brasileiras no exterior 
a resposta é: inconstitucionalidade por violação ao 
conceito de renda. Se a questão é o controle do 
planejamento fiscal abusivo, a reação é a mesma: 
impossível, por contrário aos princípios da legali-
dade estrita e da tipicidade cerrada. Se falamos em 
exigência de substância econômica objeta-se que a 
forma jurídica prescrita pelo Direito Privado é sobe-
rana, e por aí vai.

Se aprendemos algo nos últimos dez anos duran-
te os quais vimos travando esses e outros debates 
com fundamento em argumentos estritamente for-
mais é que os mesmos não possuem a mesma força 
persuasiva de outrora. 

16-51; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Temas de Direito Constitucional 
Tributário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 43-67.

106 O esgotamento dos argumentos essencialmente formais há muito 
era pronunciado por Marco Aurélio Greco (Cf. GRECO, Marco 
Aurélio. Planejamento Tributário. 3 ed. São Paulo: Dialética, 2011. 
p. 64-66).



84

Sergio André Rocha

Com efeito, em pleno Século XXI e com a 
consolidação do Estado Democrático Fiscal, po-
sições absolutas baseadas em uma desconfiança 
perpétua em relação ao Estado e seus represen-
tantes ficaram datadas. 

Em outra quadratura, a premissa de que as pala-
vras podem gerar “um conceito fechado, seguro, exa-
to, rígido, preciso e reforçador da segurança jurídica”, 
como pretendia Carrazza, reflete um modelo herme-
nêutico napoleônico, típico da chamada Escola da 
Exegese. Como já afirmava Kaufmann, conceitos 
puramente determinados são conceitos numéricos.107 
Ademais, qualquer um que milite na área tributária 
percebe, empiricamente, que os textos normativos 
fiscais estão longe de serem compostos por conceitos 
fechados, seguros, exatos e rígidos – sem que de tal 
fato decorra sua invalidade. 

Ou seja, é imperioso reconhecermos que os 
debates tributários ocorrem em um ambiente de 
ambivalência e complexidade, que exigem dos 
operadores do Direito Tributário uma nova forma 
de interpretar a legislação e de apresentar suas de-
mandas ao Poder Judiciário.

A representação da Fazenda Nacional parece ter 
percebido essa mudança de cenário e mudou sua for-
ma de argumentação, pendendo, em grande medida, 
para os chamados argumentos consequencialistas. 
Assim, enquanto o contribuinte discute tipicidade e 

107 KAUFMANN, Arthur. Filosofía del Derecho. Tradução Villar 
Borda e Ana Maria Montoya. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 1999. p. 108.
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fechamento conceitual, a Fazenda contra-argumenta 
falando em hospitais, em escolas, em merenda, em 
projetos sociais, etc. 

Passou da hora de os contribuintes mudarem a 
fundamentação de suas pretensões. Não perceberam 
que está em curso uma virada axiológica no Direito 
Tributário Brasileiro, a qual foi claramente reco-
nhecida nas recentes decisões do Supremo Tribunal 
Federal no Recurso Extraordinário nº 601.314 e na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2390.

Tratavam esses casos do acesso das autoridades 
fiscais a informações bancárias dos contribuintes, 
sem prévia decisão judicial. Ao analisarmos os vo-
tos dos Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli – re-
latores dos referidos processos, encontraremos em 
ambos a declaração de que o pagamento de tributos 
é um dever fundamental do contribuinte e, portan-
to, os direitos individuais dos contribuintes não se 
apresentam absolutos, devendo ser ponderados pela 
função social do tributo.

Embora os citados Ministros não tenham feito 
esta referência, a aludida decisão consagra a Escola 
de Direito Tributário da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, homenageando a produção científica 
do Professor Ricardo Lobo Torres, responsável pela 
introdução, no Brasil, desses conceitos.108 

Em um ambiente em que a Suprema Corte do País 
consagra a posição no sentido de que o pagamento 

108 Ver: TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional 
Financeiro e Tributário: Valores e Princípios Constitucionais 
Tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 181-182.
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de tributos é um dever fundamental, a continuidade 
dos debates tributários a partir de categorias formais 
parece-me uma espécie de suicídio jurídico. 

Vejamos, por exemplo, o que se passou no cam-
po do planejamento tributário. Após a edição da 
Lei Complementar nº 104/2001, a reação de um se-
tor majoritário da doutrina foi rejeitar que pudesse 
haver qualquer controle ao livre exercício do direi-
to de organização empresarial. Veio a regulamen-
tação na Medida Provisória nº 66/2002, e as regras 
foram taxadas de fascistas e típicas de regimes to-
talitários. Resultado: não houve regulamentação, 
a Receita Federal implementou a desconsideração 
a fórceps, os Conselhos de Contribuintes e, poste-
riormente, o Conselho Administrativo de Recur-
sos Fiscais suportaram a orientação das autoridades 
fiscais, e o Poder Judiciário se omitiu em relação 
ao tema. A consequência foi um cenário da mais 
grave insegurança jurídica. 

Este é o grande paradoxo gerado pelas teorias que 
pregam ser “pró-contribuinte”: com a finalidade de 
buscar a máxima segurança, geram insegurança, im-
pedindo que se alcance a segurança jurídica possível.109

Lamentavelmente, muitos contribuintes não per-
cebem a armadilha. Compram a segurança jurídica 
utópica e inatingível prometida por certas linhas 
doutrinárias e, ao assim procederem, viram as costas 
para o que é tangível e possível. 

109 Em sua tese sobre segurança jurídica Humberto Ávila explorou 
diversos paradoxos da segurança jurídica. Ver: ÁVILA, Humberto. 
Segurança Jurídica: Entre permanência, mudança e realização no 
Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 40-67.
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Não tenho a menor dúvida de que o posiciona-
mento binário – constitucional/inconstitucional – 
no que se refere a temas complexos e ambivalentes 
tem gerado uma depreciação das garantias dos contri-
buintes ao invés de aumentá-las. Se tomarmos por 
exemplo o debate sobre o sigilo bancário e a troca 
de informações, a energia não deveria estar focada 
nos argumentos absolutos de incompatibilidade com 
o ordenamento jurídico brasileiro, mas sim em como 
se proteger os direitos dos contribuintes em um am-
biente em que a transparência se tornou um vetor. 
Este foi o objetivo de meu último livro onde apresen-
tei a sugestão de um projeto de lei regulamentando a 
matéria no Brasil.110

A criação de um cenário onde tenhamos a má-
xima segurança jurídica possível passa pela modifi-
cação do relacionamento entre Fisco e contribuin-
tes. A criação de ambientes de consenso é um passo 
essencial e fundamental. Contudo, o mesmo só será 
possível quando ambos os lados compreendam que, 
como já dizia Aristóteles, a virtude está no meio. 

É tempo de os contribuintes despertarem. É im-
prescindível que deixemos o conforto ilusório de fá-
bulas jurídicas que assimilamos ao longo dos anos 
para lidarmos com os problemas da maneira como 
são. Há que se reconhecer que segurança jurídica ab-
soluta é um mito. Que a ambivalência, a complexi-
dade e a insegurança são traços típicos da sociedade 
contemporânea. Vejam que não as estou defendendo, 

110 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para 
Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 174-231.
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como se preferisse um ambiente de insegurança a um 
de segurança absoluta. Estou apenas refletindo a vida 
como ela é e não como gostaríamos que fosse. Esse é 
um passo difícil, porém essencial, para que possamos 
construir um verdadeiro sistema de proteção dos di-
reitos dos contribuintes no contexto atual. 
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Exchange of Tax-Related 
Information and the 

Protection of Taxpayer Rights: 
General Comments and 
the Brazilian Perspective

1. Introduction

It is well known that the exchange of tax-related 
information is one of the most important topics in 
the context of current international taxation.111 Nu-
merous books and articles on the subject have been 
published. Nevertheless, however much may have 
been written on the exchange of information, there 
is an aspect of the matter that still requires careful 
consideration, principally in view of the position that 
has been adopted by most states, i.e. the protection 
of the rights of taxpayer within the context of the 
exchange of information for tax purposes.

One clear aspect of the way in which the exchange 
of information for tax purposes is being treated is the 
fact that the protagonists in the discussions on the 
matter are the states, themselves. The taxpayers only 
have, at best, a supporting role to play, although it is 

111 S.A. Rocha, Troca Internacional de Informações para Fins Fiscais 
pp. 28-33 (Quartier Latin 2015).
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constantly stated that the preservation of their rights 
is fundamental. After all, it would be impossible to 
imagine a perspective that advocated disregard for 
the rights of taxpayers, although, in most cases, prac-
tice appears to be somewhat distant from theory.

The urgency of international transparency is fre-
quently justified by its role in countering some of the 
principal villains of the 21st century, i.e. terrorism, 
the international drug trade, arms trafficking, the 
financial crisis, etc. However, the purpose of this ar-
ticle is only to discuss transparency with regard to 
illegal trading. The question of transparency also 
principally affects the large multinational enterprises 
(MNEs) that drive the current world economy.

It is, therefore, evident that the importance of in-
ternational fiscal transparency must be balanced by 
the protection of the fundamental rights of taxpay-
ers. As Rosembuj (2004) noted:

“the balance between the fundamental 
rights and liberties of the interested par-
ty and the safeguard of the fiscal interests 
of the other State cannot represent the 
sacrifice of the former for the benefit of 
the latter”.112,113

112 T. Rosembuj, Intercambio Internacional de Información Tributaria  
p. 70 (Edicions Universitat de Barcelona 2004). See also F. Ardito, 
La Cooperazione Internazionale in Materia Tributaria p. 267 
(CEDAM 2007).

113 All English translations of texts and laws are the author’s 
(unofficial) translations.
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Consequently, this hiatus between the dogmatic 
approach to the exchange of fiscal information and 
the protection of the rights of taxpayers has become 
something of a recurring topic for jurists.

In this context, Sánchez López (2011) refers to the 
taxpayer as the “forgotten party” in the discussions 
regarding exchange of information.114 Schenk-Geers 
(2009) draws attention to the fact that the obligation 
to exchange information is:

“almost exclusively focused on the protec-
tion of the tax interests of the Contracting 
states. Until now, only a weak trace of the 
existence of a state’s legal obligation toward 
its information suppliers has been found, in 
the warranty of secrecy regarding informa-
tion by the receiving state”.115

Oberson (2003), in referring to the OECD Mod-
el,116 also states that:

“Until now, and this is true with the Model 
Agreement, little attention has been paid 
to protecting taxpayers’ rights and the 

114 M.E. Sánchez López, La tutela del contribuyente en la relación 
con las actuaciones de intercambio de información tributaria en el 
ámbito internacional, in Intercambio Internacional de Información 
Tributaria: Avances y Protección Futura p. 138 (M. Ángel Collado 
Yurrita ed., Aranzadi 2011).

115 T. Schenk-Geers, International Exchange of Information and the 
Protection of Taxpayers p. 159 (Kluwer 2009).

116 Most recently, OECD Model Tax Convention on Income and on 
Capital (26 July 2014), Models IBFD.
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rights of other persons involved in the pro-
cess of international assistance”.117

In addition, Pistone (2013) notes out that inter-
national fiscal cooperation cannot be realized at the 
cost of the fundamental rights of taxpayers. In this 
respect, he states that such rights:

“should be protected domestically and 
cross-border for the simple reason that 
taxpayers are human beings and, there-
fore, entitled to the protection of their 
human rights”.118

The same criticism is raised by Brodzka and 
Garufi (2012), for whom:

“One aspect that does not seem to have re-
ceived adequate attention by international 
organizations relates to protection of tax-
payers. Although the standard covers data 
protection and confidentiality of informa-
tion exchanged, the question of how to 
grant such protection, in practice, has not 
been sufficiently addressed”.119

117 X. Oberson, The OECD Model Agreement on Exchange of 
Information A Shift to the Applicant State, 57 Bull. Intl. Taxn. 1, 
sec. 3.3.4. (2003), Journals IBFD.

118 P. Pistone, Exchange of Information and Rubik Agreements: The 
Perspective of an EU Academic, 67 Bull. Intl. Taxn. 4, sec. 1. 
(2013), Journals IBFD.

119 A. Brodzka & S. Garufi, The Era of Exchange of Information and 
Fiscal Transparency: The Use of Soft Law Instruments and the 
Enhancement of Good Governance in Tax Matters, 52 Eur. Taxn. 8, 
sec. 8. (2012), Journals IBFD.
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Finally, a similar stance is adopted by Carrasco 
(2013), who states that:

“there is not a proper international stan-
dard on the legal protection of taxpayers 
and states might violate the rights of a tax-
payer by exchanging information”.120

This situation had already been the focus of the 
International Fiscal Association (IFA) Congress of 
1990,121 which dealt with the exchange of informa-
tion and, as can be seen from the General Report 
of the IFA Congress of 2013 on this topic, no satis-
factory resolution has been realized in the 20-odd 
years that have passed since then.122 The crisis re-
garding the protection of the rights of taxpayers in 
these circumstances is perceived to be so serious 
that the issue was again raised at the IFA Congress 
in Basel in 2015.123

On analysing the challenges involved in estab-
lishing a global system of exchange of tax informa-
tion between states, it can be seen that possibly the 

120 A.L. Carrasco, Exchange of Information and the Legal Protection 
of the Taxpayer, in Exchange of Information for Tax Purposes p. 571 
(O.-C. Günther & N. Tüchler eds., Linde 2013).

121 B. Gangemi, General Report, in International Mutual Assistance 
through Exchange of Information, IFA, Cahiers de Droit Fiscal 
International vol 75b, sec. D. (Kluwer 1990).

122 X. Oberson, General Report, in Exchange of information and cross-
border cooperation between tax authorities, IFA, Cahiers de Droit 
Fiscal International vol. 98b, sec. 4.5. (Kluwer 2013).

123 P. Baker & P. Pistone, General Report, in The practical protection 
of taxpayer’s fundamental rights, IFA, Cahiers de Droit Fiscal 
International vol. 100b, secs. 1.-9. (Kluwer 2015).
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greatest of these is the effectiveness of such a system. 
In other words, the major challenge is to ensure that 
the information reaches the state that needs it in 
time for it to be used effectively by the fiscal or judi-
cial authorities of that state. On the other hand, the 
institutionalization of rights of taxpayers, to the ex-
tent that this includes them in a process that would 
otherwise occur only between states, prolongs the 
time for reply on the part of the requested state and 
may even, in a specific case, make the exchange of 
information ineffective.

In choosing between the effectiveness of the ex-
change of information and protection of the rights of 
the taxpayers, greater importance has been attached 
to the former, thereby leaving the rules governing the 
rights of taxpayers to the domestic legislation of the 
states involved. Even then, these are always subject 
to the principle that rights guaranteed by domestic 
law cannot jeopardize the exchange of information.

When considering the rights of taxpayers in pro-
cedures in respect of the exchange of information, 
the OECD has divided these into the following three 
categories: (1) the right to be informed regarding a 
given request for information and its essential con-
tent, i.e. the “right of notification”; (2) the right to 
participate in the procedure for gathering informa-
tion, i.e. the “right of consultation”; and (3) the right 
to appeal and to control the legitimacy of the request 
for information, i.e. the “right of intervention”.124

124 OECD, Tax Information Exchange Between OECD Member 
Countries para. 66 (OECD 1994).
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The various OECD Models have never included 
these rights.125 Even when there is a clearer reference 
to them, this is only to state that the rights set out in 
the domestic legislation of the contracting states are 
respected. This is a point to be considered. Would it 
not be more satisfactory if the rights of taxpayers to 
participate in the process were more specifically set 
out in the text of the relevant tax treaty or the Tax 
Information and Exchange Agreement (TIEA)?

In addition, the fact must be taken into ac-
count that the OECD and the Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes have sought a migration from a sys-
tem based almost exclusively on the exchange of 
information on request to a system under which 
automatic exchange of information has greater rel-
evance. The question must, therefore, be raised as 
to how to put into operation a model of automatic 
exchanges, while, at the same time, protecting the 
rights of taxpayers to participate.

125 S. Dorigo, La Cooperazione Fiscale Internazionale, in Princìpi di 
Diritto Tributario Europeo e Internazionale  p. 216 (G. Giappichelli 
ed. 2011). As G. Patón García, Desafíos del Intercambio Internacional 
de Información Tributaria y su Operatividad en el Fraude Fiscal en 
España, in Estudios sobre Fraude Fiscal e Intercambio Internacional 
de Información Tributaria p. 31 (M. Ángel Collado Yurrita & 
S. Moreno González eds., Atelier 2012) notes that: “the most 
constant criticisms of the current text of article 26 of the MC are 
concentrated on the safeguards of the taxpayer, who witnesses 
the exchange of tax information as a mere bystander, as part 
of a panorama characterized by the absence of a legal Statute 
providing protection for the taxpayer at the international level 
or a global Charter of rights”. With regard to the various OECD 
Models, see Rocha, supra n. 1, at pp. 87-112.
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The OECD classification referred to earlier in this 
section, which summarizes the matter well, is not ex-
haustive. There are other rights that the OECD does 
not consider. The first is the right to an effective and 
substantive confidentiality in relation to the informa-
tion passed to the applicant state. In this respect, the 
OECD standard, in the sense that secrecy is protected 
as established in the legislation of the applicant state, 
is insufficient, in considering the fact that, frequently, 
the right to secrecy is not comprehensively protected 
in the domestic law of some states.

Another extremely important aspect, which is 
normally overlooked in these discussions, relates to 
the right to compensation in cases in which one of 
the states violates the right to secrecy. The liability of 
both states is essential to assure taxpayers to whom 
the information relates that they will not be adverse-
ly affected in the event of a leak of the information.

The purpose of this article is to examine certain 
specific points relating to the protection of the rights of 
taxpayers within the context of the exchange of infor-
mation for tax purposes. In this context, both automat-
ic exchange and exchange on request are considered.

2. Exchange of Information on 
Request and the Need for a  
Specific Procedure

The exchange of information for tax purposes 
between states is guided by the principle of pro-
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portionality. As a result, the supply of information 
with regard to a taxpayer is only legitimate when 
the applicant state can demonstrate that there is no 
other way of obtaining the information requested. 
In other words, the exchange of information should 
not be used for the obtaining of data that the appli-
cant state could obtain for itself. Such exchange is 
also not a suitable instrument for trying to obtain 
information when there is no evidence as yet that 
it would be useful for the purposes of the legal and 
revenue system of the applicant state, i.e. the prohi-
bition of “fishing expeditions”.

In addition, the exchange of information is lim-
ited by various rules contained in the tax treaties 
based on the OECD Models. However, the presence 
or otherwise of such limitations in a given case de-
pends on an analysis of the request in the light of the 
specific tax treaty that is being applied.

With regard to Brazil, it should not be forgotten 
that the tax treaties that Brazil has concluded do 
not, for example, contain a uniform rule regarding 
the exchange of information. Some tax treaties, for 
example, do not authorize the exchange of informa-
tion for the purpose of application of the domestic 
legal system of the contracting states. These include 
the tax treaties that Brazil has concluded with the 
Czech Republic, Hungary, Italy, Japan, Korea (Rep.), 
Luxembourg, the Philippines, the Netherlands and 
the Slovak Republic. In such cases, a request for in-
formation for this purpose would be illegitimate.

In fact, the sole paragraph of article 199 of the 
Brazilian Código Tributário Nacional (National Tax 
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Code, CTN)126 only permits the exchange of infor-
mation if this is provided for in an international trea-
ty. The exchange of information not authorized in 
an international treaty would, therefore, be an illicit 
act on the part of the administrative authority.

Consequently, the existence of a procedure to 
consider the merit of requests for information is a 
natural requirement regarding the legitimacy of the 
exchange of information. It is also essential that a 
preliminary analysis as to compliance with the re-
quirements of a tax treaty is undertaken, and within 
the limits imposed by the Brazilian Federal Consti-
tution, before the procedure for gathering the infor-
mation requested starts.

3. Exchange of Information and the 
Procedural Rights of Taxpayers

3.1. The OECD Models and general 
comments on the issue

Article 26 of the OECD Model does not refer to 
procedural rights of the taxpayer to whom the infor-
mation relates. In fact, it is only in the Commentar-
ies on Article 26 of the OECD Model that there is 
any reference to procedural rights. However, the fo-
cus there is only on protecting the procedural rights 
set out in the domestic legislation of the contracting 

126 BR: Código Tributário Nacional (National Tax Code, CTN).
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states, provided that these do not make ineffective 
the supply of the information to the applicant state.127

The final part of article 1 of the OECD Model 
Agreement on Exchange of Information in Tax Mat-
ters contains a provision similar to that in the Com-
mentary on Article 26 of the OECD Model, in rele-
gating to the internal law of the countries the stipu-
lation of procedural rights. Under this provision:

“the rights and safeguards secured to per-
sons by the laws or administrative prac-
tice of the requested Party remain appli-
cable to the extent that they do not un-
duly prevent or delay effective exchange 
of information”.128

A similar rule can be found in article 21(1) of 
the Multilateral Convention on Mutual Adminis-
trative Assistance in Tax Matters, in accordance 
with which:

“nothing in this Convention shall affect 
the rights and safeguards secured to per-
sons by the laws or administrative practice 
of the requested State”.129

127 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital: 
Commentary on Article 26 para. 14.1 (26 July 2014), Models IBFD.

128 OECD Agreement on Exchange of Information on Tax Matters art. 
1 (18 Apr. 2002), Models IBFD.

129 OECD The Multilateral Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters Amended by the 2010 Protocol art. 26 (1 
Jul. 2011).
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It is, therefore, evident that none of the OECD 
Models provides for any procedural right for taxpay-
ers. The Multilateral Convention addressed the mat-
ter, but it merely provides that it does not invalidate 
any procedural rights stipulated in the domestic leg-
islation of the contracting states. This point has been 
endorsed by jurists.

In this regard, Calderón Carrero (2000) has ob-
served that:

“neither the OECD MCs, UNO, USA 
nor Directive 77/799/EEC regulate, even 
to a minimum degree, the position of the 
taxpayers who are affected by an ongoing 
procedure for exchange of information 
between two States. Only the Multilater-
al Convention of the Council of Europe/
OECD (1988), on mutual administrative 
assistance in tax matters included a provi-
sion to this effect”.130

In the opinion of Gonçalves Mota (2011), this 
minimalist attitude in relation to the protection of 
the rights of the taxpayer in respect of exchange of 
information is due to the justification of this insti-
tution as an instrument in countering tax fraud.131 
However, this justification is not acceptable.

130 J.M. Calderón Carrero, Intercambio de Información y Fraude Fiscal 
Internacional p. 337 (Centro de Estudios Financieros 2000).

131 R. Gonçalves Mota, A cooperação internacional na operacionalização 
do intercâmbio de informações fiscais, in Sustentabilidade Fiscal em 
Tempos de Crise p. 197 (J. Casalta Nabais & S. Tavares da Silva 
eds., Almedina 2011).
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In fact, it is currently evident that the exchange 
of information has become a mechanism that has 
greatly transcended its initial purpose as an in-
strument for countering tax evasion and abusive 
or aggressive tax planning.132 To a large extent, the 
exchange of information has become a tool for the 
correct application of a domestic tax system, as it is 
present in situations in which there is no indication 
of any kind of illegality or abuse.133

Consequently, in a scenario in which the ex-
change of information has begun to be applied to 
licit and legitimate transactions, it is to be expect-
ed that a system would be developed to control this 
exchange, which would protect the rights of the 
taxpayer. As a result, it appears to the author that 
the argument that the exchange of tax-related in-
formation applies to cases of fraud and that this is 
the reason for the absence of any fundamental rights 
permitting the participation of the taxpayer lacks 
sound legal backing, at least in those jurisdictions, 
such as Brazil, that recognize the fundamental right 
of persons, whether individuals or legal entities, to 
participate in administrative proceedings.

In line with this view is the fact that a taxpay-
er’s right to participate is essential. This is not only 
to guarantee that the taxpayer is aware of the pro-
ceedings and can, therefore, take action in relation 
to the request for information, but also to enable 
the taxpayer, in cooperation with the local tax au-

132 Rocha, supra n. 1, at pp. 75-86.

133 Id., at pp. 79-80.
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thorities, to ensure that the information delivered 
is correct and accurately reflects the facts that are 
under investigation.

One of the principles that govern administrative 
action in Brazil is that of material truth, which is a 
corollary of the principle of legality, under which the 
administrative authorities have a duty to make ev-
ery effort to discover the circumstances in which a 
given event, which produced the relevant effects for 
the government and the citizen, has occurred.134 In 
view of the government’s duty to seek the material 
truth, it is clear that the participation of a taxpayer, 
in providing information and documents and supply-
ing data for the operation to be carried out by the 
tax authorities, makes it possible to ascertain, with 
the greatest possible accuracy, the circumstances in 
which the facts occurred that are relevant to the gov-
ernment and the taxpayer.

There is also an important link between the right 
of participation and the effectiveness of the limita-
tions on the exchange of information, especially that 
related to the protection of business, industrial, in-
tellectual and commercial secrets of the companies. 
In fact, given the complexity of the current business 
world, it is possible that the tax authorities may 
transmit information that violates the right to busi-

134 A. Pitanga Seixas Filho, Princípios Fundamentais do Direito 
Administrativo Tributário: A Função Fiscal, 2nd edn. pp. 45-89 
(Forense 2001) and A. Xavier, Do Lançamento: Teoria Geral do 
Ato, do Procedimento e do Processo Tributário, 2nd edn. pp. 122-123 
(Forense 2002).
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ness secrecy, which would probably not have arisen 
had a taxpayer had an opportunity to be heard.

In analysing this issue from the perspective of 
the Spanish legal system, Martínez Giner (2008) 
states that:

“the need for the recognition of rights for 
taxpayers in these proceedings becomes es-
sential, as evidenced both by legal writers 
and by the general principles recognized in 
other normative texts, such as the Spanish 
Constitution”.135

Schenk-Geers (2009) also emphasizes the im-
portance of the right of notification, in noting 
that this must occur before the exchange of infor-
mation takes place.136

3.2. Restriction on procedural rights 
in cases of fraud

In this context, reference is usually made to the 
denial of the participation rights of taxpayers in cas-
es of fraud. This point has, for example, been empha-
sized by Calderón Carrero (2000):

“The normal practice nowadays is that 
all rights of participation are excluded if 
the taxpayer is involved in an interchange 

135 L.A. Martínez Giner, La Protección Jurídica del Contribuyente en el 
Intercambio de Información entre Estados p. 168 (Iustel 2008).

136 Schenk-Geers, supra n. 5, at pp. 280-281.
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where there exist suspicions or evidence of 
tax fraud. On justifying the request for ex-
change of information, the normal prac-
tice will be for the applicant State to ask 
the requested State not to communicate 
the existence of the request to the tax-
payer under investigation, on the grounds 
that such communication could jeopar-
dize or frustrate the investigation carried 
out in its territory”.137

This opinion is shared by other authors, such as 
Schenk-Geers (2009), according to whom:

“certain government interests mentioned 
in Article 13 of the Privacy Directive do 
provide grounds for changing the time the 
notification must take place. Interests such 
as national security or combating tax fraud 
are so important, in my opinion, that they 
must justify a postponement of the noti-
fication until after the disclosure of data, 
and even the erosion of the legal protection 
that results from him”.138

It does not appear to the author of this article 
to be possible to establish a direct link between the 
suspension of procedural rights and “aggressive” 
tax planning. In fact, the author believes that only 
in those cases involving facts legally classified as 
crimes would it be possible to contemplate the sus-

137 Calderón Carrero, supra n. 20, at p. 346.

138 Schenk-Geers, supra n. 5, at, p. 283.
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pension of procedural rights that could jeopardize 
the gathering of data necessary to prove the occur-
rence of criminal activity.

3.3. Participation rights and 
international treaties

In view of the absence of rules in tax treaties re-
garding the legal position of a taxpayer with regard to 
the exchange of tax information between states, it is 
for the national law of the contracting states to make 
such a provision. As noted by De Moura Borges and 
Khoury (2011), this could hinder the exchange of 
information given the lack of a homogeneous proce-
dural standard.139

Treatment of this issue exclusively in the domes-
tic legislation of the states involved is a subject criti-
cism by Fernández Marín (2007), for whom:

“recourse to national jurisdictions for the 
regulation of the rights and safeguards of 
taxpayers affected by the exchange of in-
formation may not always be a suitable 
solution from the point of view of the dog-
matic construction of human rights”.140

139 A. de Moura Borges & L.J.A. Khoury, O intercâmbio de informações 
sobre matéria tributária entre administrações estrangeiras: posição 
atual e especificidades no Brasil, in Sigilos bancário e fiscal: 
homenagem ao Jurista José Carlos Moreira Alves  p. 354 (O.O. de 
Pontes Saraiva Filho & V. Branco Guimarães eds., Fórum 2011).

140 F. Fernández Marín, La tutela de la Unión Europea al contribuyente 
en el intercambio de información tributaria p. 24 (Atelier 2007). 
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In reality, and this is the most important point, 
even though it may be left to the domestic legislation 
of the contracting states to determine the detailed 
procedure to be applied in cases of exchange of in-
formation, the ideal solution would be for an inter-
national treaty to expressly provide for the partici-
pation rights of taxpayers. In view of the silence in 
relation to the matter in the OECD Models, some 
states, as well as the European Union, have included 
in their legislation clear procedural rules protecting a 
taxpayer’s right of participation. This is briefly com-
mented on in section 3.4. in relation to the European 
Union in and in section 3.5. in relation to Brazil.

3.4. Taxpayer’s right of participation 
under EU law

Matters relating to mutual assistance between 
the competent authorities of the Member States 
of the European Union were initially dealt with 
in Directive (77/799).141 Directive (77/799) was 

Countries have dealt with the matter in different ways. According 
to a work published by the European Association of Tax Law 
Professors (EATLP), countries, such as Belgium, Finland, Italy, 
Poland, Spain and the United Kingdom, do not accord rights 
of participation to taxpayers in proceedings for exchange of 
information. On the other hand, Germany, Hungary, Luxembourg, 
Portugal and Sweden recognize such a right. See R. Seer & I. Gabert, 
General Report, in Mutual Assistance and Information Exchange p. 46 
(R. Seer & I. Gabert eds., EATLP 2010).

141 Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 Concerning 
Mutual Assistance by the Competent Authorities of the Member 
States in the field of Direct Taxation, EU Law IBFD
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subsequently repealed and replaced by Directive 
(2011/16).142 Directive (2011/16) does not contain 
detailed rules regarding the protection of the rights 
of taxpayers. What Directive (2011/16) does, in ar-
ticle 25, is to expressly refer to Directive (95/46),143 
in the following terms:

“All exchange of information pursuant to 
this Directive shall be subject to the pro-
visions implementing Directive 95/46/EC. 
However, Member States shall, for the pur-
pose of the correct application of this Di-
rective, restrict the scope of the obligations 
and rights provided for in Article 10, Ar-
ticle 11(1), Articles 12 and 21 of Directive 
95/46/EC to the extent required in order to 
safeguard the interests referred to in Arti-
cle 13(1)(e) of that Directive”.

Article 10 of Directive 95/46 sets out the right 
to information regarding the person affected by the 
exchange of information:

“Information in cases of collection of data 
from the data subject

142 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on 
Administrative Cooperation in the field of Taxation and 
Repealing Directive 77/799/EEC, OJ L64 (2011), EU Law IBFD.

143 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 
Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals 
with regard to the Processing of Personal Data and on the Free 
Movement of Such Data, EU Law IBFD. In this context, Directive 
95/46 states in its preamble that it relates “to the protection of 
individual persons as regards the treatment of personal data and 
the free circulation of such data”.
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Member States shall provide that the con-
troller or his representative must provide 
a data subject from whom data relating to 
himself are collected with at least the fol-
lowing information, except where he al-
ready has it:

a) the identity of the controller and of 
his representative, if any,

b) the purposes of the processing for 
which the data are intended,

c) any further information such as

• the recipients or categories of recip-
ients of the data;

• whether replies to the questions are 
obligatory or voluntary, as well as 
the possible consequences of fail-
ure to reply;

• the existence of the right of access 
to and the right to rectify the data 
concerning him insofar as such fur-
ther information is necessary, hav-
ing regard to the specific circum-
stances in which the data are col-
lected, to guarantee fair processing 
in respect of the data subject.”

On the other hand, article 12 of Directive (95/46) 
establishes the rights of access in respect of the per-
son implicated in the exchange of information.

“Member States shall guarantee every data 
subject the right to obtain from the controller:
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a) without constraint at reasonable in-
tervals and without excessive delay 
or expense:

• confirmation as to whether or not 
data relating to him are being pro-
cessed and information at least as to 
the purposes of the processing, the 
categories of data concerned, and 
the recipients or categories of recipi-
ents to whom the data are disclosed;

• communication to him in an intel-
ligible form of the data undergoing 
processing and of any available in-
formation as to their source;

• knowledge of the logic involved in 
any automatic processing of data 
concerning him at least in the case 
of the automated decisions referred 
to in Article 15(1);

a) as appropriate the rectification, era-
sure or blocking of data the process-
ing of which does not comply with the 
provisions of this Directive, in partic-
ular because of the incomplete or in-
accurate nature of the data;

b) notification to third parties to whom 
the data have been disclosed of any 
rectification, erasure or blocking car-
ried out in compliance with (b), un-
less this proves impossible or involves 
a disproportionate effort.”
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Finally, article 21 of Directive (95/46) delineates a 
general transparency rule:

“1. Member States shall take measures to 
ensure that processing operations are pub-
licized.

2. Member States shall provide that a reg-
ister of processing operations notified in 
accordance with Article 18 shall be kept by 
the supervisory authority.

The register shall contain at least the infor-
mation listed in Article 19(1)(a) to (e).

The register may be inspected by any person.

3. Member States shall provide, in relation 
to processing operations not subject to no-
tification, that controllers or another body 
appointed by the Member States make 
available at least the information referred 
to in Article 19(1)(a) to (e) in an appropri-
ate form to any person on request.

Member States may provide that this pro-
vision does not apply to processing whose 
sole purpose is the keeping of a register 
which according to laws or regulations is 
intended to provide information to the 
public and which is open to consultation 
either by the public in general or by any 
person who can provide proof of a legiti-
mate interest.”

These provisions constitute a solid system of 
protection of the rights of taxpayers within the con-
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text of proceedings for the exchange of information. 
However, the effectiveness of these rights is severely 
restricted by the exception set out in article 25 of Di-
rective (2011/16), which states that those rights may 
be limited:

“to the extent required in order to safe-
guard the interests referred to in Article 
13(1)(e) of Directive no. 95/46/CE.”

The specific text of this provision is as follows:

“1. Member States may adopt legislative 
measures to restrict the scope of the obli-
gations and rights provided for in Articles 
6(1), 10, 11(1), 12 and 21 when such a re-
striction constitutes a necessary measure to 
safeguard:

...

e) an important economic or financial 
interest of a Member State or of the 
European Union, including monetary, 
budgetary and taxation matters; ... .”

As can be seen, this provision allows the rights 
of taxpayers to be restricted whenever such a restric-
tion is necessary for the protection of “an import-
ant economic or financial interest”. The open-ended 
and indeterminate nature of this rule means that the 
Member States can considerably limit the participa-
tion rights of their citizens in proceedings regarding 
the exchange of information.
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3.5. Taxpayer’s right of  
participation in Brazil

3.5.1. The relevant Brazilian law

Brazilian law does not contain specific rules re-
garding a taxpayer’s participation in proceedings 
involving the exchange of tax information between 
states. Even though there is no express provision for 
the taxpayer’s participation, it would, however, ap-
pear that this right can be directly derived from the 
fundamental right to a full defence, as set out in item 
LV of article 5 of the Brazilian Federal Constitution, 
according to which:

“litigants in judicial or administrative pro-
ceedings, and defendants in general are 
assured the right to adversary proceedings 
and full defence, with the means and ap-
peals inherent thereto.”

The author has discussed the question of a full 
defence with regard to administrative proceedings, 
including an analysis of views of various jurists on 
this matter, in another work, to which the author re-
fers the reader.144 For the purposes of this article, it is 
only important to emphasize that the principle of a 
full defence guarantees a citizen the right to exercise 

144 S.A. Rocha, Processo Administrativo Fiscal: Controle 
Administrativo do Lançamento Tributário, 4th edn., pp. 118-121 
(Lumen Juris 2010).
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all of the active measures that may be necessary for 
the protection of the citizen’s rights.

The fundamental right to a full defence is specif-
ically referred to in Law 9.784/99,145 which regulates 
federal administrative proceedings. Consequently, in 
accordance with article 2 of this Law:

“the Governmental Authority shall obey, 
among others, the principles of legality, fi-
nality, motivation, reasonableness, propor-
tionality, morality, full defence, adversarial 
proceedings, legal security, public interest 
and efficiency.” 

In this respect, item V of the sole paragraph of 
Law 9.784/99 clearly states that:

“in administrative proceedings the follow-
ing criteria shall be observed, among oth-
ers: ... official publication of administrative 
acts, except for cases of secrecy referred to 
in the Constitution.”

This rule is very important, as it makes clear that 
secrecy is only admissible when authorized by the 
Brazilian Federal Constitution.

Article 3 of Law 9.784/99 deals with the rights of 
the citizen, including the right:

“to be informed regarding the situation of 
administrative proceedings in which he is 
interested, to have access to the record, 

145 BR: Law 9.784/99 of 29 Jan. 1999.
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to obtain copies of documents contained 
therein and to be informed of the decisions 
handed down [and] to present arguments 
and produce documents prior to the deci-
sion, which shall be duly considered by the 
competent authority.”

As a result, in the author’s opinion, the right of 
a taxpayer affected by the exchange of information 
to participate is inferred from the Brazilian legal sys-
tem, irrespective of any specific rule governing this 
issue.146 As stated by Schoueri and Barbosa (2013):

“the possibility of exchanging information 
without the prior participation of the in-
terested party does not seem coherent with 
the Rule of Law and with the principle of 
due legal proceedings.”147

Where the taxpayer has the relevant informa-
tion, the Brazilian tax authorities have no alterna-
tive but to serve notice on the taxpayer to produce 
it under the procedures currently set out in Admin-
istrative Act 1.687/2014. However, where the tax 
authorities already have the information, there is 

146 The author has emphasized elsewhere that one of the principal 
functions of administrative proceedings is the democratic 
legitimization of administrative actions. See Rocha, supra n. 34, at 
pp. 14-19.

147 L.E. Schoueri & M.C. Barbosa, Da Antítese do Sigilo à 
Simplicidade do Sistema Tributário: os Desafios da Transparência 
Fiscal Internacional, in Transparência Fiscal e Desenvolvimento: 
Homenagem ao Professor Isaias Coelho p. 518 (E.M. Diniz de Santi 
et. al. eds., Fiscosoft 2013).
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no guarantee that the taxpayer is advised regarding 
the exchange of information.

Despite this, it can be inferred from Brazil’s Glob-
al Forum Phase 2 Report prepared by the OECD 
that, in the view of the Federal tax authorities, there 
is no need to serve a notice on a taxpayer, except in 
those situations where, without the participation of 
the taxpayer, it is not possible to obtain the informa-
tion.148 In this context, it appears to the author that 
the absence of specific rules gives rise to uncertainty 
and insecurity regarding the procedure to be adopted 
by the Brazilian authorities. Consequently, it is be-
yond doubt that the Brazilian system tends towards 
the establishment of specific rules relating to the 
participation of taxpayers affected by proceedings in 
respect of the exchange of information.

It is important to emphasize that the purpose of 
a taxpayer’s participation is not only to allow the 
taxpayer to defend his interests, but also to avoid 
any errors or omissions regarding the supply of the 
information resulting from the collaboration of the 
taxpayer.149 In any event, the taxpayer’s participation 
is of fundamental importance for the correct appli-
cation by the requested state of the limitation set 
out in article 26(3)(c) of the OECD Model, which 
authorizes that state not to supply the information 
requested if this violates a trade, business, industrial 

148 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice p. 67 (OECD 2013).

149 On this topic, see T. Rosembuj, Intercambio Internacional 
de Información Tributaria p. 59 (Edicions Universitat de 
Barcelona 2004).
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or professional secret, or a commercial process of the 
taxpayer. If, for example, the taxpayer does not par-
ticipate in the procedure regarding the exchange of 
information, the taxpayer may be denied an oppor-
tunity to demonstrate that the information request-
ed falls into one of these categories, which may even 
damage even the country’s economy.

In accordance with this line of reasoning, the 
author’s view is that a federal law should be enact-
ed setting out the procedure to be applied in cases 
involving the exchange of tax information with oth-
er states. It is important that, in order to guarantee 
the legal security of taxpayers resident in Brazil, the 
measure introducing such rules should be a formal 
law, rather than an administrative act that may be 
altered at any time by the tax authorities. As the au-
thor has noted elsewhere, the requirement of a law 
in these cases is an imposition of the principle of due 
legal process, which cannot be circumvented.150

3.5.2. Participation rights and tax crimes

There is a justified concern regarding the possi-
bility that a taxpayer’s participation rights may made 
ineffective with regard to the exchange of tax infor-
mation in certain special situations. Typically, such 
situations involve fraud.

In this respect, it is important to note that, in 
certain cases, a taxpayer’s participation rights should 
be limited. Nevertheless, taking into consideration 

150 Rocha, supra n. 34, at p. 119.
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the Brazilian legal system, the author believes that it 
would be advisable to avoid use of the word “fraud”.

Although the term “fraud” is defined in tax leg-
islation by article 72 of Law 4.502/64,151 there is a 
noticeable tendency to use this term imprecisely in 
Brazilian tax law in general. The term refers to con-
duct that constitutes a crime against the tax system 
or situations in which the legitimacy, as opposed to 
the legality, of given tax planning is questioned.152

In this context, in the author’s opinion, the ex-
ceptions that would restrict or eliminate a taxpayer’s 
right to participate in the procedure for the exchange 
of information would only arise where the conduct 
attributed to the taxpayer were classified as a tax 
crime both in the applicant state and in Brazil. In 
other words, the justification for restricting partici-
pation rights would be to protect the applicant state’s 
right to take criminal proceedings. However, issues 
concerning tax planning would never be a sufficient 
argument to disregard the taxpayer’s rights to have 

151 BR: Law 4.502 of 30 Nov. 1964, which reads: “Art. 72. Fraud is 
any wilful act or omission that tends to prevent or delay, totally or 
partially, the occurrence of the main taxable event, or to exclude 
or modify its essential characteristics, so as to reduce the amount 
of tax due or to avoid or defer payment thereof.”

152 A distinction is usually made between the avoidance of the law, 
i.e. fraus legis, and a breach of the law, i.e. contra legem. In the 
words of R. Lobo Torres, Planejamento Tributário: Elisão Abusiva 
e Evasão Fiscal  p. 128 (Campus 2012), “what must not be done is 
to confuse criminal fraud or fraud contra legem, which is a form of 
evasion and constitutes a crime, with fraus legis, which is a form of 
abusive avoidance (article 116, sole paragraph, of the CTN, and 
art. 166, VI, of the CC)”. In this context, see also M.A. Greco, 
Planejamento Tributário 3rd edn., pp. 249-257 (Dialética 2012).
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knowledge of, and to express views, regarding the ex-
change of information.

It is evident that, given the foregoing, in order 
to contemplate any limitation on the participation 
rights of a taxpayer interested in the exchange of 
information, a reasoned request must be made by 
the applicant state, in justifying the reasons for the 
limitation. The administrative decision permitting 
the request for secrecy regarding the exchange of 
information must also be justified by the Brazilian 
tax authorities.

3.5.3. Potential criticism regarding 
application of the principle of full defence

A possible criticism of the position set out in sec-
tion 3.5.2., as raised by Oberson (2013),153 consists 
of the statement that the exchange of information 
occurs within the administrative audit procedure 
and not the administrative review process, so that 
the general principles that regulate the administra-
tive process would not apply. The author has, on an-
other occasion, on the basis of the distinction of the 
legal regime between the inspection procedure and 
the administrative tax proceedings,154 expressed the 
opinion that the principles of due legal process and 
full defence did not apply to the former.155

153 Oberson, supra n. 12, at sec. 5.1.

154 Rocha, supra n. 34, at pp. 330-332.

155 Id., at pp. 117-121.
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These comments notwithstanding, it must, how-
ever, be recognized that, in respect of the exchange of 
information between states, this is not the same situa-
tion as that which exists domestically. In such circum-
stances, i.e. international exchange, it is not possible 
to guarantee the relevant stage of the fiscal action of 
the state applying for the information. In fact, the in-
formation may have been requested for inclusion in 
proceedings that are already pending before a court.

Although the process of gathering information 
for the purpose of exchange may, from a certain per-
spective be similar to that exercised in the context of 
an inspection procedure, it is by no means the same 
thing. It must also not be forgotten that, in the spe-
cific case of the exchange of information, there are 
other aspects that are important, such as guarantee-
ing that information that reveals secrets protected by 
international treaties is not supplied. Consequently, 
although it should be noted that the interpretation to 
the effect that the procedural nature of the exchange 
of information would eliminate procedural rights, it 
does not appear to the author that such a line of in-
terpretation reflects the extent of the principles of 
due legal process and full defence, at least as set out 
in the Brazilian Federal Constitution.

3.6. Procedural rights in the context of 
the automatic exchange of information

To date, there has been a notable increase in the 
importance attributed to the automatic exchange of 
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information,156 which is considered to be essential for 
the tax management of states in a globalized econo-
my. This is despite the fact that there is still no legal 
system available to make such a method of exchange 
viable in a globally efficient and systematic way.

Automatic exchange has two important char-
acteristics that distinguish it from the exchange of 
information by request with regard to a taxpayer’s 
rights of participation. First, in various countries, 
there is the question of access to information held 
by financial institutions. Second, the type of infor-
mation that is intended to be exchanged automat-
ically, at least in the Brazilian context, consists of 
information that the Federal tax authorities nor-
mally has in its system, without the need for partic-
ipation of third parties.

It is with regard to the automatic exchange of in-
formation that a taxpayer’s participation rights are in 
the greatest danger of being completely disregarded. 
As the automatic exchange of information does not 
occur within ongoing inspection proceedings in the 
other state, there are no means of notifying a taxpay-
er resident in Brazil regarding use of the information 
by the other state. This should not mean, however, 
that the automatic exchange of information can take 
place without the knowledge of the taxpayer.

On the automatic exchange, there is an increased 
risk of supplying incorrect information to the other 
state, thereby giving rise to potential problems with 
regard to undue demands on the part of the latter. 

156 Rocha, supra n. 1, at pp. 119-126.
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There is, therefore, no doubt that, at least under the 
Brazilian legal system, the automatic exchange of in-
formation should not be accorded completely differ-
ent treatment from an exchange by request.

Following this line of reasoning, the author be-
lieves that the constitutionality of the automatic 
exchange of information under the Brazilian legal 
system depends on the preservation adopted regard-
ing a taxpayer’s participation rights. For this purpose, 
at least 30 days prior to sending the information to 
the other state, the taxpayer in question should be 
notified regarding the information to be sent by the 
Brazilian Federal tax authorities.

The constitutionality of automatic exchange does 
not, however, mean that the Brazilian tax treaties in 
force provide for this. The question, therefore, arises 
as to whether or not the tax treaties that Brazil has 
concluded permit the automatic exchange of infor-
mation? This topic is considered in section 4.2.

4. Brazil and the Exchange  
of Information

4.1. Tax treaties and the automatic 
exchange of information

4.1.1. Opinions in tax literature

According to the OECD’s Phase 2 Global Fo-
rum Review Report on Brazil, although only the 
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Brazil-Portugal Income Tax Treaty (2000) expressly 
refers to the automatic exchange of information,157 
the other tax treaties concluded by Brazil are not re-
stricted to exchange by request and can also be used 
in respect of the automatic exchange of informa-
tion.158 On analysing the articles on exchange of in-
formation in the tax treaties concluded by Brazil, the 
author can, in fact, find articles that do not expressly 
restrict exchange of information by request. Howev-
er, careful consideration must be given to the ques-
tion as to whether or not it is possible to reconcile 
automatic exchange of information with the require-
ment of “necessity” or of “foreseeable relevance”, 
which indicates that the information requested is 
included in the context of an ongoing investigation. 
The automatic exchange of information is, therefore, 
perilously close to the concept of a “fishing expedi-

157 Convention between the Portuguese Republic and the Federative 
Republic of Brazil for the Avoidance of Double Taxation and the 
Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income art. 
26(3) (16 May 2000), Treaties IBFD, which reads: “The competent 
authority of one Contracting State shall supply to the competent 
authority of the other Contracting State, annually, on prior 
identification of the taxpayers, or may supply, even without their 
prior identification, the following information normally produced 
by the taxpayers: a) information relating to profits obtained in 
their territory by legal entities or stable establishments situated 
there, to remit to the competent authority of the Contracting 
State where the associated legal entity or parent company or 
head office is domiciled; b) information regarding profits declared 
by legal entities domiciled in the first Contracting State related 
to operations carried out in the other Contracting State by 
associated legal entities or stable establishments; c) any other type 
of information which they may agree to exchange.”

158 OECD, supra n. 38, at p. 90.
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tion”. If it is certain that these “fishing expeditions” 
are illegal, and, in the author’s research, he has not 
found a single author who holds a different opinion, 
it would appear that the automatic exchange of in-
formation is an exception to this general rule in re-
spect of a given type of income.

Up to this point there is no problem. It is pos-
sible to develop an automatic exchange system that 
contains an exception to the general rule prohibiting 
“fishing expeditions”. Nevertheless, as the automatic 
exchange, in the author’s opinion, is counter to the 
requirement to demonstrate “necessity” and “fore-
seeable relevance”, its permission should be expressly 
provided for in the relevant tax treaty, rather than be 
inferred from a lacuna.159

In this respect, Engelschalk (1997), who is re-
sponsible for the chapter on article 26 of the OECD 
Model, as coordinated by Vogel (1997),160 argued 
that automatic exchanges, despite the fact that it 
may not be provided for in a tax treaty, must be per-
mitted, as the Commentaries on the OECD Model 
(1977)161 onwards expressly refer to this issue. In his 

159 Along the same line of reasoning, see M.A. Torres Jiménez, The 
Extent of Exchange of Information under Article 26 OECD Model 
(Article 26 (1) OECD Model), Günther & Tüchler eds., supra n. 10, 
at p. 91. For a contrary view, in stating that article 26 of the OECD 
Model justifies the automatic exchanges of information, see P. Baker, 
Double Taxation Conventions para. 26-5 (Thompson 2005).

160 The latest edition of the chapter on article 26 of Klaus Vogel on 
Double Taxation Conventions (J. Becker, K. Vogel & E. Reimer 
eds., Kluwer L. Intl. 2015) was written by A.P. Dourado.

161 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital: 
Commentaries (11 Apr. 19977), Models IBFD.
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opinion, considering that, in general, a tax treaty 
must be interpreted in accordance with the version 
of the Commentaries on the OECD Model that ap-
plied at the time of its signature, the conclusion that 
follows is that:

“an automatic or spontaneous exchange of 
information in not admissible under DTCs 
concluded before 11 April 1977 unless it 
has been expressly permitted by the word-
ing of the DTC in question.”162

The line of interpretation defended by En-
gelschalk (1997) is based on a concept in respect 
of the normative effects of the Commentaries on 
the OECD Model, with which the author does not 
agree. As argued in another work, the author is of 
the opinion, which is shared by Xavier (2010),163 
that the OECD Commentaries should be regarded 
in the same way as a passage from a respectable au-
thor of international tax law and without attribut-
ing to them the same function in the context of an 
international tax treaty.164 As a result, and consid-

162 M. Engelschalk, Article 26, Exchange of Information/Exchange 
of Information and Administrative Assistance, in Klaus Vogel on 
Double Taxation Conventions p. 1.407 (K. Vogel ed., Kluwer L. 
Intl. 1997). For a similar view, see Calderón Carrero, supra n. 20, 
at pp. 122-123.

163 A. Xavier, Direito Tributário Internacional do Brasil 7th edn., p. 139 
(Forense 2010).

164 S.A. Rocha, Interpretation of Double Taxation Conventions: 
General Theory and Brazilian Perspective pp. 130-131 (Kluwer L. 
Intl. 2009).
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ering that Engelschalk (1997) based his opinion on 
the force attributed to the OECD Commentaries, it 
seems to the author that, without this, the quoted 
passage could be interpreted as supporting the view 
expressed in this article.

This conclusion gives rise to very important ef-
fects for the Brazilian system. Following this line 
of reasoning, only in the case of the Brazil-Portu-
gal Income Tax Treaty (2000) would automatic 
exchange of information be possible. In all other 
cases, this would depend on an amendment to the 
relevant tax treaty.

It is worth noting that the Council of Eu-
rope-OECD Mutual Assistance Treaty (1988)165 was 
recently approved in Brazil. The entry into force of 
this treaty will change this assessment, since Brazil 
will have a basis for exchanging information auto-
matically with all other countries where this conven-
tion has also entered into force.

4.1.2. Article 199 of the CTN and the 
automatic exchange of information 

Even if all of the tax treaties that Brazil has con-
cluded are amended to expressly refer to the auto-
matic exchange of information and the Council of 
Europe-OECD Mutual Assistance Treaty (1988) 
enters into force in Brazil, the issue of automatic ex-

165 Convention between the Member States of the Council of Europe 
and the Member Countries of the OECD on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters (25 Jan. 1988), Treaties IBFD.
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change of information should be analysed with re-
gard to its compatibility with article 199 of the CTN. 
The principal concern here is the use of the informa-
tion so made available.

As noted earlier, the CTN only authorizes the 
exchange of information for tax purposes.166 On 
the exchange of information on request, this re-
quirement can be evaluated, as there is a request 
for information from the other state. On the other 
hand, with regard to automatic exchange, there are 
no documents to guarantee how the information is 
to be used. In principle, if a tax treaty only permits 
use for tax purposes, as authorized by the CTN, the 
applicant state can only use the information for this 
purpose. Given the relevance of this issue, which 
affects the very legitimacy of the exchange of in-
formation for the Brazilian state, it should be noted 
that the Brazilian tax authorities seek guarantees 
regarding the intended use of the information by 
the applicant state.

4.2. Duty to provide reasons for 
decision authorizing the  
exchange of information

The legitimacy of the exchange of information 
on request depends on the analysis by the Brazil-
ian tax authorities regarding the legitimacy of the 
transfer of the information requested in the light 

166 Rocha, supra n. 1, at pp. 155-158.
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of the provisions of the Brazilian Federal Constitu-
tion, the CTN and the tax treaty. It is also neces-
sary that a taxpayer’s participation rights are pro-
tected. It is, therefore, clear that the control of such 
activities by the tax authorities, the taxpayer and, 
if applicable, the courts is only possible if the final 
decision of the Federal tax authorities, in authoriz-
ing the exchange of information, can be justified. 
In this respect, according to Gomes (2010):

“the duty of express justification obliges the 
Federal Revenue to state the reasons of fact 
and of law that led it to act in the way it 
did, setting out clearly the internal proce-
dure for reaching its decision.”167

Consequently, the guarantees of the participa-
tion of a taxpayer can only be protected given the 
requirement for the justification of the decision au-
thorizing the transmission of information to the tax 
authorities of the other state. The transfer of infor-
mation without the necessary reasoning invalidates 
the action and is sufficient to justify a civil liability of 
the state if loss or damage is suffered by the taxpayer.

167 M.L. Gomes, A Interpretação da Legislação Tributária: Instrumentos 
para a unificação de critério administrativo em matéria tributária p. 
78 (Quartier Latin 2010).
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4.3. Right of participation where 
Brazil is the requesting state

Give all of the comments relating to the taxpay-
er’s rights of participation noted in sections 4.1. to 
4.3., the question arises as to their application in 
cases where Brazil is the state requesting the infor-
mation. Here, it appears to the author that it would 
be impossible to argue, in the light of the Brazilian 
legal system, in favour of the existence of the right 
of notification and participation. In such a case, the 
Brazilian tax authorities, as the applicant in respect 
of the information, would not, during the process of 
exchange of information, be actively gathering data, 
which would a task that would be carried out by the 
requested state. As a result, any obligation with re-
gard to the notification and participation of a tax-
payer during the interchange of information would 
make no sense.

If the Brazilian tax authorities were still at the 
inspection stage, given the non-application of the 
principle of due legal process, there would be no 
question of the taxpayer’s right of notice and partic-
ipation, which are rights that only arise on the issue 
of an assessment. On the other hand, if the matter to 
which the requested information related had already 
been the subject of a tax assessment or was being 
considered by the courts, with proceedings already 
under way governed by the principle of due legal pro-
cess, the taxpayer would be guaranteed the rights of 
notification and participation.
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4.4. Possible defects in collecting the 
information: the question  
of illegal evidence

The Brazilian legal system prohibits the use of il-
legal evidence. In accordance with item LVI of arti-
cle 5 of the Brazilian Federal Constitution “evidence 
obtained by illegal means is not admissible in the 
proceedings”. This prohibition is also set out in arti-
cle 30 of Law 9.784/99, according to which “evidence 
obtained by illegal means in administrative proceed-
ings is not admissible”.

As can be inferred from this, the concept of 
proportionality has been indicated as a criterion 
for the decision regarding the use or otherwise of 
illegal evidence in the proceedings. According to 
Borba Franco (2008):

“only evidence obtained legally may be ad-
mitted, except in the case where the consid-
eration of illegal evidence is essential, based 
on the principle of proportionality.”168

By analysing the decisions of the Brazilian Su-
premo Tribunal Federal (Supreme Court, STF), it is 
possible to observe that the STF refuses to admit il-
legal evidence.169 However, this raises an even more 

168 F. Borba Franco, Processo Administrativo p. 142b (Atlas 2008).

169 See, for example, the decisions in BR: STF, (18 June 2013), Agravo 
Regimental no Recurso Extraordinário, Case No. 730.067, published 
in the Official Gazette of 1 August 2013; BR: STF, (28 June 2011), 
Habeas Corpus, Case No. 96.056, published in the Official Gazette 
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difficult issue, i.e. if such evidence is generally not 
admissible, what is to be said of legal evidence that 
has been produced based on knowledge gained by 
way of the illegal evidence?

The issue here concerns the limit of the applica-
tion of the theory of the fruit of the poisonous tree. 
In principle, if the evidence was illegal, any evidence 
derived from such illegal evidence would also be 
tainted. Nevertheless, the use of this theory is miti-
gated by other theories. First, the “theory of inevita-
ble discovery” can apply, according to which, if the 
fact identified would be discovered in any case and 
independently of the original illegal evidence, there 
is no question of contamination of the former by the 
latter.170 Second, there is the theory that Marinoni 
and Cruz Arenhart (2011) refer to as probably inde-
pendent discovery, under which:

“the second item of evidence is not admit-
ted as derived evidence, but as probably 
independent evidence, and thus free from 
the causal link with the illegal evidence.”171

Finally, for those who argue that the prohibition 
of illegal evidence should be weighted based on the 
concept of proportionality, the same reasoning would 

of 8 May 2012; and BR: STF, (8 Sept. 2009), Habeas Corpus, Case 
No. 90.298, published in the Official Gazette of 16 October 2009.

170 In this respect, see BR: STF, 24 April 2012, Habeas Corpus, Case 
No. 91.867, published in the Official Gazette of 20 September 2012.

171 L.G. Marinoni & S. Cruz Arenhart, Prova, 2nd edn. P. 278 
(Revista dos Tribunais 2011).
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also apply to the treatment of evidence tainted by 
derivation, which could be admitted by reason of the 
circumstances of the specific case.172

In Habeas Corpus, Case No. 93.050 (2008),173 the 
STF expressly accepted the theory of the fruit of the 
poisonous tree, in an appeal decision of which the 
head-note reads as follows:

“CRIMINAL PROCEEDINGS. Evidence. 
Illegality. Characterization. Breach of bank 
secrecy without judicial authorization. 
Confession obtained based on illegal evi-
dence. Contamination. HC granted to ac-
quit the defendant. Violation of art. 5, item 
LVI, of the CF. Criminal evidence consist-
ing of defendant’s bank data obtained with-
out a warrant is regarded as illegal, and as 
such it taints the other evidence produced 
on the basis of such illegal evidence.”

In deciding Habeas Corpus, Case No. 93.050, the 
STF reinforced the importance of the causal link 
between the illegal evidence and other evidence ob-
tained and produced to prove the occurrence of the 
fact, such that the evidence derived from the illegal 
evidence would likewise be illegal, while other evi-
dence, independent from the illegal evidence, would 
be admissible in the proceedings. This judgement 
reads as follows:

172 C.D.M. da Silva, Provas Ilícitas, 6th edn., p. 25 (Atlas 2010).

173 BR: STJ, 10 June 2008, Habeas Corpus, Case No. 93.050, 
published in the Official Gazette of 1 Aug. 2008.
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“... The doctrine of illegality by derivation 
(theory of the “fruit of the poisonous tree”) 
repudiates, on the grounds of being consti-
tutionally inadmissible, evidence which, 
although produced validly at a later mo-
ment, is nevertheless tainted by the (very 
serious) vice of original illegality, which is 
transmitted to it, resulting in contamina-
tion, by reason of causal repercussion. Sit-
uation where the new evidence only came 
to the notice of the public authorities, by 
reason of an earlier transgression commit-
ted originally by the agents of the state, 
who failed to respect the constitutional 
guarantee of inviolability of domicile. – 
The evidentiary elements to which the 
state authorities only had access by reason 
of evidence that was originally illegal is 
therefore inadmissible by reason of illegali-
ty by derivation, since it was obtained as a 
result of the transgression by government 
agents of constitutional and legal rights 
and guarantees, the conditional effective-
ness of which, in the area of the Brazilian 
positive system, imposes a significant lim-
itation of a juridical order on the power of 
the State vis-à-vis its citizens. – If, however, 
the prosecution can show that it obtained 
legitimately new elements of information 
from an autonomous source of evidence – 
that has no relationship of dependence nor 
results from the original illegal evidence, 
not maintaining any causal link with the 
latter -, such evidentiary data will prove to 
be fully admissible, since it is not tainted 
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by the original illegality. – THE ISSUE OF 
THE INDEPENDENT SOURCE OF EV-
IDENCE AND THE LACK OF A CAUS-
AL LINK WITH THE EVIDENCE OB-
TAINED ILLEGALLY – LEGAL COM-
MENTARIES - PRECEDENTS OF THE 
FEDERAL SUPREME COURT (RHC 
90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
v.g.) – CASE-LAW COMPARED (THE 
EXPERIENCE OF THE U.S. SUPREME 
COURT): CASES ‘SILVERTHORNE 
LUMBER CO. v. UNITED STATES 
(1920); SEGURA v. UNITED STATES 
(1984); NIX v. WILLIAMS (1984); MUR-
RAY v. UNITED STATES (1988).” (Em-
phasis in the original)174

In the light of this, there arises the question, most 
appositely raised by Greco (2011):

“does the illegality on obtaining the infor-
mation in the other country taint the use 
that is made of it here?”175

This author also comments on a case that gained 
international notoriety, as can be inferred from the 
following passage:

174 See also BR: STF, 9 Oct. 2007, Habeas Corpus, Case No. 89.032, 
published in the Official Gazette of 23 November 2007 and the 
appeal in BR: STF, 3 Apr. 2007, Habeas Corpus, Case No. 90.376, 
published in the Official Gazette of 18 May 2007.

175 M.A. Greco, Troca Internacional de Informações Fiscais, in De 
Pontes Saraiva Filho & Guimarães eds., supra n. 29, at p. 182.
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“Let us look at another case in order to 
analyze the matter in greater depth. It 
concerns what occurred in Europe in the 
so-called “Liechtenstein Case”. The Ger-
man secret service bought from an em-
ployee of a Liechtenstein bank or from 
an intermediary (there are details in the 
case which will not be examined here) a 
list of the bank’s customers. The German 
secret service delivered the list to the 
German tax authorities, who in turn saw 
that there were Germans on the list, as 
well as nationals of other European coun-
tries. Based on the European Directive on 
the exchange of information (Directive 
77/799/EEC), Germany spontaneously sent 
a copy of this information to these other 
countries, which promptly opened revenue 
proceedings to recover the taxes that they 
considered due. This is the problem. It is 
currently under discussion whether this 
evidence is tainted since it was obtained 
illegally. ... Among jurists there are diverg-
ing opinions; there are those who argue 
that, in relation to Germany, it is tainted 
because it was Germany who obtained it, 
but in relation to the other countries it is 
not tainted because, for example, the Ital-
ian revenue authorities received the infor-
mation from the German authorities; and, 
finally, others claim that all the evidence is 
tainted, since the information should nev-
er have been obtained in Liechtenstein.”176

176 Id., at pp. 182-183.
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The discussion regarding the admissibility of 
the evidence in these circumstances evolved in 
Germany, principally from the criminal aspect. In 
this regard, the German Bundesverfassungsgericht 
(Constitutional Court, BFG) has concluded that 
the evidence obtained by their fiscal agents was ad-
missible, their principal arguments being that the 
latter did not bribe the bank employee in question 
nor did they seek him out to persuade him to ob-
tain the information. On the contrary, it was the 
authorities who were contacted by the person who 
had the information. Another argument that pre-
vailed was that in Germany there was no “fruits of 
the poisonous tree” doctrine”.177

The same question has been discussed in 
France, but with a different outcome. In the 
French case, the position adopted by the Cour 
d’Appel (Court of Appeal, CdA) was that the in-
formation could only be used by the French tax 
authorities if the latter were unaware of its illegal 
origin. As, however, the French tax authorities 
knew that the source of the evidence was illegal, 
the evidence was not admissible.178

The exchange of tax information between states 
lies at the intersection of constitutional principles 
that point in opposite directions, i.e. transparency 
conflicts with the privacy rights of taxpayers. How-

177 M. Valta, Germany, in Tax Secrecy and Tax Transparency: The 
Relevance of Confidentiality in Tax Law vol. I, pp. 472-474 (E. 
Kristoffersson et. al. eds., PL Academic Research 2013).

178 T. Dubut, France, in Kristoffersson et. al. eds., supra n. 68, vol. I, 
at pp. 438-439.
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ever, the latter gives way to the former in the light 
of the fundamental duty to contribute to the cost of 
government. Nevertheless, transparency has limits 
and the principle of morality exercises a fundamen-
tal role here.

The taxpayer’s duty to collaborate and the gov-
ernment’s power to obtain information cannot dis-
regard the ethical requirements that arise from the 
legal system itself. However important the purpose 
envisaged may be, it is not possible to adopt a purely 
utilitarian perspective and ignore the rights and safe-
guards of taxpayers to realize this.

Consequently, the illegal origin of the infor-
mation must prevent it from being used, unless, 
in accordance with the application of the concept 
of proportionality, the use of illegal evidence in 
a specific case proves to be the most reasonable 
course of action on weighing up the principles 
and interests at stake. However, an attitude such 
as that adopted by Germany in the case described 
previously in this section is completely unaccept-
able under the Brazilian Federal Constitution. 
Here the prohibition of the use of illegal evidence 
is not in question, but, rather, but of the appli-
cation of the principle of morality. The Brazilian 
state cannot, in the light of this principle, inter-
pret the constitutional prohibition on the use of 
illegal evidence in a utilitarian manner.
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4.5. Incompatibility of the final part 
of article 26(2) of the OECD Model 
(2014) with Brazil’s CTN

It has already been indicated on a number of 
times that the sole paragraph of article 199 of the 
CTN only authorizes the exchange of information 
for tax purposes. The new text of article 26(2) of the 
OECD Model (2014) permits information exchanged 
to be used for other purposes, provided that this is 
authorized by the law of the contracting states and 
their competent authorities. This means that, unless 
the CTN is amended, such wide use of the infor-
mation is impossible. Consequently, this provision 
should not be included in the tax treaties that Bra-
zil concludes or, if it is, the use of information for 
non-fiscal purposes should not be authorized.

5. Confidentiality, Secrecy and 
Guarantees on the Basis of the Domestic 
Legislation of the Applicant State

One of the most sensitive topics relating to the 
exchange of tax information is that of confiden-
tiality. All of the models and tax treaties dealing 
with this matter establish that the information 
transferred must be treated in a confidential man-
ner. However, as Calderón Carrero (2000) notes, 
differing tendencies are evident in comparative 
law. While some countries, such as Spain and the 
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United Kingdom, have a tradition of protecting tax 
secrecy, others, such as Denmark, France, Italy, and 
Sweden, have a more open approach to the issue, 
based on the principle that the community should 
know whether individuals and entities are comply-
ing with their fiscal duties.179

If there is no uniformity as to how the countries 
treat the secrecy of the information, it is evident that 
the standard practice of regulating the exchange in 
accordance with the legislation of the applicant state 
is of little use in protecting the right of confidential-
ity of taxpayers to whom the information refers. As 
stated by Chirinos Sota (2013):

“the clear reference to the internal legisla-
tion of the receiving state is critical at this 
point. This has created an environment of 
uncertainty due to the different scope of 
“national tax secrecy” in different states.”180

Similarly, Schenk-Geers (2009) argues that:

“to the taxpayers involved, secrecy is so 
essential that it simply cannot be left to 

179 Calderón Carrero, supra n. 20, at pp. 36-37. Similarly, in noting 
the non-existence of uniformity regarding the treatment of tax 
secrecy, see E. Kristoffersson & P. Pistone, General Report, in 
Kristoffersson et. al. eds., supra n. 68, vol. I, at p. 3.

180 C. Chirinos Sota, Confidentiality Rules under Article 26 OECD 
Model (Art 26 (2) OECD Model), Günther & Tüchler eds., supra 
n. 10, at p. 98.
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the unknown domestic legislation of the 
other state.”181

Based on the principle of isonomy, i.e. equality 
before the law, as provided for in article 5 caput and 
article 150, II of the Brazilian Federal Constitution, 
it appears to the author that there would be no con-
stitutional grounds to accept that a taxpayer resident 
in Brazil should be subject to a more flexible form 
of tax secrecy than any other taxpayer who is also 
resident in Brazil.

Ávila (2008), in analysing the principle of equal-
ity from a structural perspective, states that this in-
cludes the following elements: subjects, measure of 
comparison, element indicative of the measure of 
comparison and the objective. For the purposes of 
this article, the most important element is the objec-
tive. As Avila (2008) has stated:

“The objectives that may serve as a pa-
rameter for the choice of the measures of 
comparison are those referred to in the 
constitutional normative system. This 
affirmation, in the case of equality, is of 
great importance, especially in Tax Law. 
The Constitution provides for various ob-
jectives to be achieved, which may be sub-
divided under two broad headings: rules 
with a fiscal objective (Fiskalzwecknor-
men), defined as those that seek primarily 

181 Schenk-Geers, supra n. 5, at, p. 139. See also T. Schenk-Geers, 
International Exchange of Information and the Protection of the 
Taxpayer, in Seer & Gabert eds., supra n. 30, at p. 108.
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to collect funds for the State and there-
fore divide the tax charges in accordance 
with measures of comparison based on 
elements present in the taxpayers them-
selves, such as their economic capacity; 
and rules with an extra-fiscal objective 
(Nichtfiskalzwecknormen), defined as those 
that seek to achieve some separate public 
purpose, such as protection of the envi-
ronment or regional development, and, for 
this reason, distribute the obligations by 
using measures of comparison estimated 
by existing elements outside the personal 
universe of the taxpayers, such as the pol-
lution potential and regional underdevel-
opment. In this case, the distinction be-
tween the taxpayers is made on the basis 
of elements exterior to them.” ...182

Based on the premise that the right to tax se-
crecy has a constitutional basis, despite the fact 
that this is not absolute, the Brazilian Federal 
Constitution does not contain any principle or 
rule that conveys the idea that such right may be 
made more flexible where the information on the 
taxpayer is made available to another state if the 
legislation of the latter provides for reduced pro-
tection regarding tax secrecy.

Returning to the main theme of this article, 
the exchange of information is a fundamental 
instrument that enables states to exercise their 

182 H. Ávila, Teoria da Igualdade Tributária pp. 63-64 (Malheiros 
2008).
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taxation functions. Transparency, as a principle, 
is an essential part of the taxation process in the 
21st century. However, it is not possible to ignore 
the fundamental rights assured to persons subject 
to legal tax obligations. Consequently, if the Bra-
zilian legal system guarantees tax secrecy within 
certain limits, the same right must be guaranteed, 
within the same limits, in respect of the exchange 
of tax information between states.183 Based on this 
line of reasoning, the tax treaties concluded by 
Brazil should always refer to the protection of the 
confidentiality of the information in accordance 
with Brazilian legislation, rather than following 
the law of the applicant state.

It could be argued that this proposal would make 
the exchange of information unworkable, given prac-
tical difficulties. However, this does not appear to 
the author to be the case. If the law of the applicant 
state is less stringent with regard to protection of tax 
secrecy than Brazilian law, the issue may be resolved 
simply by the signature of a protocol between the 
states, whereby the other state undertakes to guaran-
tee the same level of secrecy in respect of the infor-
mation as that guaranteed by Brazilian law.

183 For a similar opinion, see Schoueri & Calicchio Barbosa, supra n. 
37, at pp. 517-518.
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6. Confidentiality, Secrecy and the 
Non-Disclosure of Information in 
Public Court Proceedings in the 
Applicant State

In accordance with article 26 of the OECD Mod-
el, it should be possible for information exchanged 
between contracting states to be disclosed in public 
court proceedings. It, however, appears to the author 
that such permission is incompatible with the Brazil-
ian legal system.

On deciding the appeal in “Agravo Regimental” 
(2010),184 Brazil’s Superior Tribunal de Justiça (Su-
perior Court of Justice, STJ) held that “the lifting 
of the tax secrecy of persons under investigation 
requires a decree of legal confidentiality for the 
proceedings – Law No. 9.296, of 1996”. If the lift-
ing of tax secrecy requires that the proceedings be 
heard in camera, this does not appear to the author 
to be compatible with the principle of isonomy, as 
considered in section 4.6., that the transmission of 
information to another state should be accorded a 
lesser degree of protection to a taxpayer who is res-
ident in Brazil. As a result, Brazil could not include 
such a provision in its tax treaties and those tax 
treaties that do contain such a provision, such as 
those concluded with China, Finland, India, Peru, 
in which case, the constitutional rules of each state 

184 BR: STJ, 29 June 2010, “Agravo Regimental”, Penal Action No. 
573, published in the Official Gazette of 23 August 2010.
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must be observed, and Turkey, are incompatible 
with the Brazilian Federal Constitution.

7. Article 26(3) of the OECD  
Model Prescribes a Duty Not  
to Deliver the Information?

Article 26(3) of the OECD Model is drafted such 
that the requested state can refuse to supply the 
information where the delivery of the information 
has the potential to disclose industrial, commercial, 
professional secrets, etc. This rule appears to reflect 
the tendency to favour the state in the exchange of 
information. Even if it can be demonstrated that the 
interchange of information would disclose an indus-
trial secret of the taxpayer, the requested state could, 
nevertheless, decide to supply the information.

It does not appear to be reasonable that the state 
should have such power of disposal over private in-
terests. As soon as it is evident that supplying the 
information would reveal secrets in respect of the 
taxpayer involved, the delivery of the information 
should be prohibited. Again the OECD Model 
adopts a utilitarian posture, which limits the rights of 
taxpayers to the benefit of the tax-gathering interest 
of the applicant state. Consequently, the tax treaties 
that Brazil concludes should expressly provide that, 
in the case of the limitations set out in the equiva-
lent of article 26(3) of the OECD Model and espe-
cially those in article 26(3)(c), the contracting states 
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should be prohibited from supplying the information, 
in not having the discretion to decide whether or not 
to deliver the information.

8. The Civil Liability of States on the 
Violation of the Rights of Persons 
Subject to Tax Obligations

One of the most overlooked aspects in the debate 
on the exchange of information concerns compen-
sation for taxpayers in respect of the loss or damage 
they may suffer as a result of the exchange of infor-
mation between states. Section 4.9. has demonstrat-
ed that the confidentiality of the information trans-
ferred is guaranteed. However, what happens in the 
event of a leak of the information? Who is liable for 
the damage suffered by a taxpayer?

Under the Brazilian legal system, the civil lia-
bility of the state is dealt with in article 37(6) of 
the Brazilian Federal Constitution. According to 
this provision:

“public law legal entities and private law 
entities that provide public services shall 
be liable for loss or damage that their 
agents, in such capacity, may cause to 
third parties, subject to a right of recourse 
against the party responsible in the cases 
of fraud or negligence.”

As noted by Cavalieri Filho (2003):
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“the expression in italics – their agents, in 
such capacity – evidences the fact that the 
Constitution adopted expressly the theory 
of administrative risk as the basis of lia-
bility of public authorities, rather than the 
theory of entire risk, because it has made 
the strict liability of the public authorities 
conditional upon the damage resulting 
from their administrative activity, that is, 
cases in which there is a relation of cause 
and effect between the activity of the gov-
ernment agent and the damage.”185

As a result, although the civil liability of the state 
is objective, in the sense that proof of fraud or negli-
gence is not required, it is necessary to demonstrate 
the existence of a causal link between the conduct 
of the government official and the loss or damage 
caused to the citizen. There is no doubt that govern-
ment action in the tax area can give rise to damage 
to the citizen and/or taxpayer. Abuse and excess in 
the exercise of power by the tax authorities, apart 
from errors committed in the exercise of activities, 
has the potential to give rise to harm and the state 
must be held liable for any damage suffered by a tax-
payer. As observed by Lacerda Troianelli (2004), in 
matters relating to the civil liability of the state, there 
is nothing specifically said in relation to tax losses.186

185 S. Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 5th edn. p. 
243 (Malheiros 2003).

186 G. Lacerda Troianelli, Responsabilidade do Estado por Dano 
Tributário p. 91 (Dialética 2004).
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In analysing the rule in article 37(6) of the Bra-
zilian Federal Constitution, there is no doubt as 
to the fact that the Federal Government is civilly 
liable if one of its agents acts in such a way as to 
cause damage to a taxpayer in connection with a 
procedure regarding the exchange of information. 
However, this protection appears to the author to 
be insufficient. The important question is what 
happens if a taxpayer’s rights are violated not here, 
but in the state requesting the information? In such 
circumstances, in considering article 37(6) of the 
Brazilian Federal Constitution, the Federal Gov-
ernment would, in principle, not be liable, as the 
action violating the rights of the taxpayer would 
have been undertaken by an agent of another state. 
However, this position results in a weakening of the 
taxpayer’s rights, as jurisdictional protection in re-
spect of violation would have to be sought in the 
courts of the other state.187

Imagine, for example, an exchange of informa-
tion between Brazil and China, in which a Chi-
nese authority disclosed secret information re-
garding a Brazilian company, thereby causing loss 
to the latter. In such a case, would the Brazilian 
company have to sue the Chinese State in China 
in seeking redress for the damage suffered? This 
does not appear to the author to be the most sat-
isfactory solution.

187 The non-existence of adequate means of protecting taxpayers in 
this respect was noted by Chirinos Sota, supra n. 72, at p. 103.
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The only way to assure citizens of the effective-
ness of their procedural instruments in respect of 
the violation of rights is to provide for the joint 
and several liability of both states involved in the 
procedure for exchange of information. The states 
are the principal parties interested in the proce-
dures for exchange of information and should, 
therefore, be held jointly and severally liable for 
any damage that may be caused to private citizens 
as a result of this.

Such an ambitious target cannot depend on do-
mestic legal systems. Under the Brazilian system, 
the possibility of bringing an action for damages 
against the State, by reason of an act performed by 
the other State, seems remote. I therefore propose 
the inclusion in international conventions of an 
express rule providing for joint and several liability 
between the States in the event of damage suffered 
by the taxpayer, so that the latter may seek repara-
tion in his country of residence. In the absence of a 
conventional rule the omission may be remedied by 
having recourse to the domestic legislation of the 
states in question.

In the OECD works on exchange of informa-
tion, there is much talk of the need for an effective 
interchange. The effectiveness cannot be a banner 
only in cases which are of interest to the States. It 
is important also to have an efficient protection of 
the rights of taxpayers, and this will only be possible 
with an efficient system providing also for the civil 
liability of the States.
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9. Application Over Time of 
Tax Treaties for the Exchange of 
Information Between States

There is international pressure on Brazil to up-
date the tax treaties that it has concluded to adapt 
them to the text of the OECD Model (2014). Brazil 
has also signed the Council of Europe-OECD Mu-
tual Assistance Treaty (1988), although this is not 
yet in force. Another tendency is the signature of 
specific TIEAs, such as the Brazil-United States Ex-
change of Information Agreement (2007),188 enacted 
by Brazil by way of Decree 8.003/2013.189 This brings 
to light the question regarding the efficacy over time 
of such juridical instruments in relation to facts that 
occurred before the entry into force of the relevant 
TIEA. The question is, therefore, as a tax treaty has 
come into force that permits the exchange of infor-
mation with a given jurisdiction or that widens the 
existing scope of the exchange of information, for 
example, in authorizing automatic exchange where 
only exchange by request was previously possible, 
can such a tax treaty be extended to apply to facts 
that happened prior to its entry into force? This issue 
raises a issue that involves the application of the tax 
law over time, i.e. “intertemporal tax law”.

188 Agreement between the Government of the United States of America and 
the Government of the Federative Republic of Brazil for the Exchange of 
Information relating to Taxes (20 Mar. 2007), Treaties IBFD.

189 BR: Decree 8.003/2013 of 15 May 2013.
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With regard to compulsory rules, the Brazilian 
CTN is clear, in article 105, when it establishes the 
general rule that:

“the tax legislation is immediately applica-
ble to future and pending taxable events, 
the latter being defined as those the occur-
rence of which has begun but has not been 
completed in accordance with article 116.”

Exceptions that permit the retroactive applica-
tion of the tax legislation are set out in article 106 
of the CTN. The rule in the CTN confirms the rule 
of non-retroactivity in respect of tax laws in article 
150(III)(a) of the Brazil Federal Constitution.

The objectionable retroactivity of laws, as ex-
plained by Maximiliano (1946), applies if:

“the facts that brought about the consti-
tution or extinction of a juridical situation 
governed by the earlier rule did not have 
the power to do so; or, on the contrary, the 
facts that had not given rise to the consti-
tution or extinction of a juridical situation 
when the previous provision was in force, 
had power to produce something else.”190

The general rule of non-retroactivity of the tax 
laws would, however, appear not to apply to rules 
that deal with “accessory obligations” and tax proce-

190 C. Maximiliano, Direito Intertemporal ou Teoria da Retroatividade 
das Leis p. 37 (Freitas Bastos 1946).
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dures.191 This is because the rule that permits the ex-
change of tax information does not give rise to a tax 
obligation. On the contrary, it only allows the taxing 
state to obtain further information concerning the 
taxable event, such that it may apply its domestic leg-
islation correctly.

The creation of new instruments of control, 
which are to be applied to facts unaffected by this 
pre-emption, does not conflict with the rule regard-
ing the non-retroactivity of laws, as it does not give 
rise to a new tax obligation, but, rather, seeks to give 
a guarantee to the instruments of the tax authorities 
to verify a taxable event.

This view is corroborated by article 144(1) of the 
Brazilian CTN, which reads as follows:

“The assessment relates to the date of oc-
currence of the taxable event and is gov-
erned by the law then in force, even if later 
modified or repealed.

1. The assessment is subject to legisla-
tion that, after the occurrence of the 
taxable event, may have instituted 
new criteria for calculation or inspec-
tion procedures, increased the powers 
of investigation of the administrative 
authorities, or granted to the tax li-

191 The author is aware of the current heated debate regarding 
the legal correctness of use of the term “accessory obligation”. 
However, as this topic does not form part of this article, the 
author retains the use of the expression, which has been adopted 
by the Brazilian CTN and other Brazilian non-constitutional 
tax legislation.
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ability additional guarantees or priv-
ileges, except in the latter case for the 
purpose of attributing tax liability to 
third parties.”

On examining this provision, Lodi Ribeiro (2010) 
adopted an interpretation in line with that argued 
previously in this section, in stating that:

“retroactivity as regards the procedural as-
pects, provided it is limited to these, does 
not violate art. 150, III (a), of the Feder-
al Constitution, since nothing is being 
changed regarding the elements necessary 
to confer foreseeability in relation to the 
event that is to provoke the obligation to 
pay, nor the amount payable, nor even to 
whom payment is to be made. Such proce-
dural rules, not bearing any relation to the 
contributive capacity defined by the tax 
laws, can have retroactive effects and may 
even be applied analogically.”192

Cubero Truyo and Diáz Ravn (2012) report 
that, in Spain, an express rule was included in a 
number of tax treaties in stating the possibility of 
exchange of information in relation to facts that 
had occurred before signing of the tax treaty.193 
Such an approach could be adopted by Brazil. 

192 R. Lodi Ribeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar p. 
85 (Lumen Juris 2010).

193 A. Cubero Truyo & N. Diáz Ravn, Convenios para Evitar la Doble 
Imposición Suscritos por España y Modelo de la OCDE p. 315 
(Tirant Lo Blanch 2012).
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However, considering that the discussion in Brazil 
in relation to the issue is carried on at a constitu-
tional level, a provision in a tax treaty would be 
of little value if it were subsequently held that the 
exchange of information in relation to past events 
violated the rule of non-retroactivity.

10. The Illegality of the Transfer of 
Information Received by the Applicant 
State to a Third State

An important aspect relating to the exchange 
of information refers to the possibility of the state 
requesting information transferring it to a third 
state, based on another international treaty. In other 
words, say that Brazil sends information requested by 
Portugal to Portugal. Could the competent authori-
ties in Portugal transfer this information to France? 
The author believes that, in general, the answer to 
this question must be in the negative.

In fact, as noted in section 1., the exchange of tax 
information between sovereign states that involves 
Brazil is only possible in accordance with an interna-
tional treaty authorizing such an exchange. On the 
other hand, it is because of this that the first stage in 
an information exchange procedure must be a care-
fully check to establish whether or not the require-
ments in the Brazilian Federal Constitution and the 
international treaty have been satisfied.

If this is the necessary requirement for a legal ex-
change of information, in principle of the transfer 
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of the information by the requesting state to a third 
state would be incompatible with Brazilian law. The 
only situation where it would be possible to contem-
plate the possibility of such a second exchange would 
be in those in which all the three, or more, of the 
states were parties to the same multilateral agree-
ment in respect of the exchange of information. In 
such circumstances, as the grounds for the exchange 
would be the same under the relevant tax treaties, 
it appears to the author that there would be no im-
pediment to the transfer of the information received 
by the requesting state. This view has been corrobo-
rated by the OECD and by the Global Forum in the 
report “Keeping it Safe”, in which it is stated that:

“information may not be disclosed to a third 
country unless there is an express provision 
in the bilateral treaty allowing it.”194

11. Conclusion

The exchange of tax information has been treat-
ed as a matter of state. The rights of taxpayers do 
not form part of the daily scheme of things. A form 
of state of exception is developing with regard to tax 
matters, under which taxpayers are treated as wrong-
doers who are not entitled to such basic and funda-
mental rights as the right to receive notice. The pur-
pose of this article is, therefore, to provoke a debate 
on this important subject, before it is too late.

194 OECD, Keeping it Safe p. 13 (OECD 2012).
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El Proyecto BEPS de la 
OCDE y el Derecho Fiscal 

Internacional en Brasil

1. Introducción

Con una red de treinta y dos Convenciones para 
Evitar la Doble Imposición de la Renta (“CDI”), el 
Brasil comenzó a firmar tratados internacionales en 
la década de los sesenta del siglo pasado. La primera 
CDI brasilera a entrar en vigor fue la realizada con el 
Japón, que fue publicada en 1967.

Como tratados internacionales, las CDIs ha-
cen parte del Derecho Internacional Público y, así, 
están sujetas a lo dispuesto en la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados, que entró en 
vigor en el Brasil en 2009, cuando fue publicado el 
Decreto nº 7.030195. 

Cuando comenzó a realizar tratados para evitar 
la doble imposición de la renta el Brasil adoptaba un 
sistema territorial de imposición de la renta de las 
empresas196. De esta forma, se percibe que, en prin-

195 Sobre el tema, ver: ROCHA, Sergio André. Interpretação dos 
Tratados para Evitar a Dupla Tributação da Renda. 2 ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013. p.  133-158. 

196 La tributación en bases universales solamente comenzó a ser 
aplicada a partir del 1 de enero de 1996, por fuerza del artículo 25 
de la Ley no 9.249/95.
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cipio, la realización de tratados sólo podría ser des-
ventajosa para el Brasil desde una perspectiva recau-
dadora, ya que este no tributaba a sus residentes en 
relación a hechos económicos ocurridos fuera de su 
territorio, viniendo el tratado a limitar su tributación 
en la fuente197.

Uno de los temas más controvertidos en imposi-
ción internacional es aquel referente a los efectos de 
la realización de una CDI sobre inversiones extranje-
ras directas (“FDI - Foreign Direct Investment”), ha-
biendo posiciones en el sentido de que tales tratados 
son favorables, neutros o hasta incluso desfavorables.

Aquellos que sostienen que la realización de una 
convención tributaria es positiva como forma de 
atracción de inversiones extranjeras mencionan en-
tre sus principales efectos el hecho de que la existen-
cia de un tratado de esta naturaleza confiere mayor 
seguridad al inversor no residente, además de señalar 
que los países firmantes del tratado adhieren a cier-
tos patrones impositivos globales198.

Al respecto de la controversia, se sabe que cuando 
el Brasil inició la realización de CDIs lo hizo por mo-
tivo de la convicción de que tales tratados atraerían 
inversiones externas para el Brasil. Esta orientación 

197 Ver: SCHOUERI, Luís Eduardo. Contribuição à História dos 
Acordos de Bitributação: a Experiência Brasileira. Revista Direito 
Tributário Atual, São Paulo, n. 22, 2008, p. 267.

198 Ver: LANG, Michael; OWENS, Jeffrey. The Role of Tax Treaties 
in Facilitating Development and Protecting the Tax Base. WU 
International Taxation Research Paper Series No. 2014 – 03. p. 6-7. 
Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2398438.
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queda clara en los trabajos de autores como Francis-
co Dornelles, pionero de la imposición internacional 
en el Brasil y negociador de las primeras convencio-
nes brasileras199.

Aunque focalizado en la atracción de FDI para 
el Brasil, el ímpetu brasilero en la firma de CDIs no 
descuidó la protección de la recaudación brasilera 
como país de fuente. No por otra razón el País siem-
pre incluyó en sus tratados con países desarrollados 
cláusulas de Tax Sparing o Matching Credit, además 
de jamás dejar de lado la tributación en la fuente de 
royalties o reducir significativamente su recaudación 
sobre dividendos o intereses200.

El comentario arriba ya muestra que, aunque 
atento a las tendencias de la tributación en otros 
países y a iniciativas como el Proyecto BEPS (“Base 
Erosion and Profit Shifting”) de la OCDE, el Brasil 
siempre buscó un camino propio en el campo de la 
imposición internacional. Por lo tanto, ya podemos 
dejar registrada la opinión en el sentido de que difí-
cilmente el País adherirá integralmente a los resulta-
dos del Proyecto BEPS, siendo más probable que haga 
una adhesión puntual (“cherry-picking”) en relación 
a lo que le parezca más interesante y compatible con 
la realidad nacional.

199 Ver: DORNELLES, Francisco Oswaldo Neves. Acordos para 
Evitar a Dupla Tributação da Renda. Revista de Direito Tributário, 
São Paulo, n. 3, jan.-mar. 1978, p. 253-254.

200 El artículo 10 de la Ley nº 9.249/95 eximió el pago de dividendos, 
a residentes o no residentes, de tributación en el Brasil por el 
Impuesto de Renta.
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El Proyecto BEPS marca el inicio de una nueva  
etapa en la imposición internacional.

Cronológicamente, y dejando de lado experien-
cias históricas longincuas, el Derecho Tributario 
Internacional surge con el nacimiento del Impuesto 
de Renta. Considerándose la consolidación de este 
tributo en las primeras décadas del siglo XX, no es 
de extrañarse que la primera fase del desarrollo del 
Derecho Tributario Internacional se ubique en el pe-
ríodo anterior a la Primera Guerra Mundial.

En el período “entre guerras”, delante de la nece-
sidad de recuperación económica de las naciones eu-
ropeas, el Derecho Tributario Internacional comenzó 
a tomar forma bajo los auspicios de la Sociedad de las 
Naciones, que en 1928 publicó el primer modelo de 
tratado tributario de que se tenga noticia201.

Los trabajos desarrollados en el ámbito de la 
Sociedad de las Naciones en la década del 20 del 
siglo pasado establecieron el patrón de la imposi-
ción internacional que, en cierta medida, aún se 
encuentra en vigor.

Fue después de la Segunda Guerra Mundial que 
el Derecho Tributario Internacional ganó mayor im-
pulso, una vez más siendo parte de los esfuerzos de 
recuperación económica de los países involucrados 
en el conflicto armado. Manuel Pires llega a desta-
car tres diferentes estados de desarrollo de la imposi-
ción internacional: un primero, pre-Primera Guerra 

201 Ver: ROCHA, Sergio André. Interpretation of Double Taxation 
Conventions: General Theory and Brazilian Perspective. The 
Netherlands: Kluwer, 2009. p. 1-6.
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Mundial, un segundo en el entre guerras y un tercero 
pos-Segunda Guerra, destacando, entretanto, que los 
desarrollos más significativos sobre la materia ocu-
rrieron apenas en esta tercera fase.202

Estos breves comentarios resaltan dos caracterís-
ticas fundamentales de la imposición internacional:

• El nacimiento de la imposición internacional 
tiene relación directa con la creación del Im-
puesto de Renta y su consolidación en las pri-
meras décadas del siglo XX.

• El impulso inicial a las discusiones al respecto 
del tema fue dado por la idea de cooperación 
y la necesidad de fomentar el desarrollo eco-
nómico, principalmente después de las Gue-
rras Mundiales.

Dos eventos colocaron en jaque este modelo: la 
globalización y la reciente crisis financiera mundial.

En términos generales, el término globalización se 
refiere a la universalización de relaciones económicas 
globales (industriales, comerciales, de servicios, etc.), 
con la eliminación o reducción de barreras al comer-
cio internacional. Además, la globalización también 
abrió espacio para la transferencia internacional de 
tecnología e intangibles, además del movimiento de 
personas entre países.

202 PIRES, Manuel. International Juridical Double Taxation of Income. 
Amsterdam: Kluwer, 1989. p. 217. Ver, também: XAVIER, 
Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010. p. 69.
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La globalización también tuvo un impacto enor-
me sobre la imposición a la renta. La renta, en cuanto 
factor económico, se tornó altamente móvil. Cuan-
do empresas operan en todo el mundo, la asignación 
de la renta para cada país donde una multinacional 
opera se vuelve un gran desafío203. La movilidad de 
la renta fuerza a los países a asignar a la imposición 
sobre bases impositivas menos móviles, como el tra-
bajo y el consumo204, distribuyendo de forma injusta 
la carga impositiva en la sociedad.

A lo largo de las últimas décadas los países bus-
caron desarrollar mecanismos para prevenir la trans-
ferencia artificial de ganancias entre empresas del 
mismo grupo. Tales iniciativas generaron las reglas 
de precios de transferencia y de transparencia in-
ternacional. Entre tanto, hasta hoy tales intentos se 
mostraron, por lo menos en parte, ineficaces.

Los países que sufren los efectos dañinos de la 
transferencia artificial de ganancias también son, en 
alguna extensión, culpados por la misma. La OCDE 
viene dedicando esfuerzos para controlar la llamada 

203 Este aspecto ya era señalado por Marco Aurélio Greco, para 
quien “el problema clásico sobre el cual se inclinan los estudiosos 
y delante del cual las legislaciones de los diversos países buscaron 
crear mecanismos de neutralización era la movilidad de la renta. 
Se trata de una cuestión seria pues, en función de la movilidad 
de la renta, puede haber un vaciamiento de la base imponible en 
determinado país” (GRECO, Marco Aurélio. Crise do Imposto de 
Renda na sua Feição Tradicional. In: REZENDE, Condorcet (Org.). 
Estudos Tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 422-423).

204 Ver: AVI-YONAH, Reuven S. Globalization, Tax Competition, 
and the Fiscal Crisis of the Welfare State. Harvard Law Review, v. 
113, 2000, p. 1575-1577.
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Competencia Fiscal Perjudicial (“Harmful Tax Com-
petition”). En su informe de 1998, la OCDE descri-
bió el problema de la siguiente manera:

“Este Informe visa desarrollar una mejor 
comprensión sobre como paraísos fiscales 
y regímenes fiscales preferenciales perju-
diciales, referidas colectivamente como 
prácticas fiscales perjudiciales, afectan 
la ubicación de actividades financieras y 
otras actividades de servicios, erosionan la 
base fiscal de otros países, distorsionan el 
comercio y los patrones de inversión y per-
judican la justicia, la neutralidad y la acep-
tación social de los sistemas impositivos en 
general. Tal competición fiscal perjudicial 
disminuye el bienestar global y perjudica 
la confianza de los contribuyentes en la 
integridad de los sistemas fiscales. El Infor-
me reconoce la distinción entre regímenes 
fiscales perjudiciales aceptables y regíme-
nes fiscales preferenciales perjudiciales y 
analiza cuidadosamente las características 
tanto de los Estados de residencia como 
de los Estados fuente que pueden llevar a 
los impactos dañinos de regímenes fiscales 
preferenciales perjudiciales. El Informe re-
conoce que hay limitaciones en las respues-
tas unilaterales o bilaterales a un problema 
que es intrínsecamente multilateral e iden-
tifica modos en los cuales gobiernos pueden 
establecer una estructura común en la cual 
los países puedan operar individualmente y 
colectivamente para limitar los problemas 
presentados por países y territorios fiscal-
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mente soberanos actuando con prácticas 
fiscales perjudiciales.”205

Algunos de los regímenes fiscales preferenciales 
perjudiciales mencionados en el pasaje anterior son 
creados por “países de imposición regular”. Por lo 
tanto, no es insólito que los mismos países que sufren 
de la competencia fiscal perjudicial también tengan 
sus propios regímenes fiscales preferenciales perjudi-
ciales, creando, por lo tanto, una paradoja.

El ambiente económico pos-globalización mudó 
los patrones de la imposición internacional. Si, al 
comienzo, el objetivo principal de los tratados in-
ternacionales impositivos era evitar la doble tribu-
tación, en una economía globalizada los objetivos 
más importantes de tales tratados se convirtieron 
a combatir la competencia fiscal perjudicial, pro-
mover la transparencia y controlar la evasión fiscal 
y el planeamiento fiscal abusivo. Con el desarrollo 
de medidas unilaterales y domésticas para evitar la 
doble tributación, esta dejó de ser la prioridad de 
los tratados internacionales, habiendo, inclusive, 
quien sostenga que tales convenciones tal vez no 
sean más necesarias206.

Después de la crisis económica iniciada en 2008 y 
el empobrecimiento de los países desarrollados, espe-
cialmente en Europa, la necesidad por recetas tribu-
tarias se acentuó. La transparencia se volvió el lema. 

205 OCDE. Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue. Paris: 
OEDC, 1998. p. 8.

206 EASSON, Alex. Do we still need Tax Treaties? Bulletin for 
International Taxation, Amsterdam, v. 54, 2000, p. 619.
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La batalla contra los paraísos fiscales y regímenes 
fiscales preferenciales entró en una nueva etapa. El 
planeamiento impositivo agresivo se volvió blanco. 
En algunos países, como Inglaterra, multinacionales 
fueron juzgadas en el tribunal de la opinión pública, 
acusadas de responsables por los cortes en progra-
mas de asistencia social. Algo parecido ocurre hoy 
en Australia.

Una vez más, un ambiente económico en evolu-
ción requiere cambios en la imposición internacio-
nal. Una economía global exige una administración 
impositiva global. La mayoría de los países occiden-
tales tributan a sus residentes en bases mundiales. 
Con todo, la administración impositiva sigue terri-
torial. Surge una nueva paradoja. Los mismos países 
que compiten por recetas impositivas deben cooperar 
entre sí para enfrentar los desafíos presentados por 
las multinacionales en el siglo XXI. El principio de 
la transparencia se vuelve uno de los más relevantes 
pilares de la imposición internacional en esta nueva 
era, junto con el principio de la cooperación207.

Hechos estos comentarios introductorios, pasa-
mos a analizar los temas que nos fueron propuestos 
en los siguientes tópicos. Destacamos, desde ya, que 
todas las transcripciones de textos cuyo original fue 
escrito en lengua inglesa y portuguesa fueron libre-
mente traducidas por el autor.

207 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para 
Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 58-67.
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2. Política Internacional Brasilera  
de Realización de Tratados:  
Fuente o Residencia

Como mencionamos de pasaje anteriormente, el 
Brasil tiene una clarísima tendencia a la preferencia 
del principio de la fuente en sus tratados internacio-
nales. La doctrina brasilera normalmente afirma, de 
forma categórica, que las CDIs brasileras siguen el 
Modelo de Convención de la OCDE208. Con todo, 
un análisis más detenido de los tratados firmados por 
el Brasil209 muestra que, de hecho, los mismos son 
mucho más próximos del Modelo de la ONU de que 
del Modelo de la OCDE, en la medida en que sus re-
glas distributivas normalmente se distancian de este 
y se aproximan de aquel.

Luís Eduardo Schoueri señala, con razón, que el 
Brasil es un país que consiguió, con éxito, establecer 
una política propia de realización de tratados inter-
nacionales. En nuestra opinión los países latinoame-

208 Ver, por todos: XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional 
do Brasil. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 72.

209 Para un análisis de las disposiciones de los tratados realizados 
por el Brasil, ver: SCHOUERI, Luís Eduardo; SILVA, Natalie 
Matos. Brazil. PISTONE, Pasquale et. al. (Coords.). The Impact 
of the OECD and UN Model Conventions on Bilteral Tax Treaties. 
New York: Cambridge University Press, 2012. p. 171-202; VITA, 
Jonathan Barros. As Convenções para Evitar a Dupla Tributação 
Brasileiras: Técnicas de Negociação e Análise Estrutural Segundo 
os Modelos OCDE e ONU. Revista Direito Tributário Atual, São 
Paulo, n. 24, 2010, p. 303-319.
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ricanos deberían retomar la tradición en dirección a 
la imposición en la fuente.

En las últimas décadas la teoría de los elemen-
tos de conexión fue modificándose. La noción de 
fuente, principalmente, pasó a englobar todas las 
formas de exploración y actuación en el mercado de 
un determinado país. Con los desarrollos tecnológi-
cos, una revolución en la teoría de los elementos de 
conexión se inició. La exploración del mercado de 
un país debe ciertamente legitimar su competencia 
para tributar la renta generada210, siendo necesario 
que los tratados, bilaterales o multilaterales, reco-
nozcan esta nueva realidad.

3. Interpretación de Tratados 
Internacionales Impositivos en el Brasil

El Brasil todavía no tiene un gran histórico de 
controversias relacionadas a la aplicación de tratados 
internacionales impositivos. Los principales casos 
siendo apreciados por los tribunales se refieren a los 
siguientes temas:

• Aplicación del artículo 7º de los tratados reali-
zados por el Brasil (“Ganancias de las Empre-
sas”) para bloquear la regla brasilera de impo-

210 Ver: UCKMAR, Victor; GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, 
Sergio André. Manual de Direito Tributário Internacional. São 
Paulo: Dialética, 2012. p. 285-286.
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sición automática de ganancias no distribuidas 
por empresas controladas en el exterior211.

• Aplicación del artículo 7º de las CDIs bra-
sileras para evitar la incidencia del Impues-
to de Renta Retenido en la Fuente sobre el 
pago de servicios técnicos sin transferencia 
de tecnología212.

• Aplicación del artículo 24 (“No Discrimina-
ción”) de la convención firmada con Suecia 
para evitar la imposición en la fuente sobre 
dividendos en razón de los mismos no ser 
tributados cuando pagados para residentes 
en el Brasil213.

• Aplicación del artículo 2º (“Impuestos Visa-
dos”) para incluir en el alcance objetivo de los 
tratados firmados por el Brasil contribuciones 
como la Contribución Social sobre la Ga-
nancia (“Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido”), la CIDE-Tecnología y el PIS/CO-
FINS-Importación214. 

211 ROCHA, Sergio André. Tributação de Lucros Auferidos no 
Exterior (Lei n. 12.973/14). São Paulo: Dialética, 2014. p. 50-53.

212 Ver: ROCHA, Sergio André. Tributação Internacional. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. p. 267-289.

213 Ver: ROCHA, Sergio André Rocha. Treaty Override no 
Ordenamento Jurídico Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 
p. 72-104.

214 Ver: ROCHA, Sergio André. A Lei n. 12.973/2014 e os 
Tratados Internacionais Tributários Celebrados pelo Brasil. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel 
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Como mencionamos arriba, aunque los tratados 
brasileros se aproximen mucho más del Modelo de 
Convención de la ONU, hay un entendimiento ge-
neralizado en el País de que los tratados brasileros 
seguirían el Modelo de la OCDE. La propia Receta 
Federal del Brasil, en más de una oportunidad, se 
manifestó en este sentido.

En la Solución Interna COSIT no 18/2013 la Re-
ceta Federal del Brasil sostuvo expresamente que las 
convenciones brasileras “usualmente tienen como 
base la Convención Modelo de la OCDE”. Ya en la 
Solución de Divergencia COSIT de 8/2013, la Receta 
Federal fue aún más asertiva en cuanto a la influen-
cia de la Convención Modelo de la OCDE sobre los 
tratados brasileros. En sus palabras “los acuerdos o 
convenciones para evitar la doble imposición deben 
ser interpretados como norma especial, y, de este 
modo, prevalecen sobre la norma interna de cada 
Estado en lo que esta le fuera contraria en relación 
al caso concreto. En este sentido, en la Convención 
Modelo de Imposición de la Renta y del Capital de 
la Organización de Cooperación para el Desarrollo 
Económico (OCDE), modelo que sirvió de base para 
los acuerdos para evitar la doble imposición en que el 
Brasil es signatario, tiene dos métodos para la elimi-
nación de la doble imposición”.

 En relación a este aspecto, nos parece que hay 
un equívoco, tanto de la doctrina como de las de-
cisiones. Los tratados brasileros siguen de cerca la 

(Coords.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos): Volume VI. São Paulo: Dialética, 2015. p. 557-561.
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tradición latinoamericana de buscar mayores po-
deres impositivos para el país de fuente y, en ese 
sentido, se separa de la lógica de la Convención 
Modelo de la OCDE de privilegiar la imposición 
en el país de residencia.

De todas formas, una vez que prevalece el en-
tendimiento de que las convenciones brasileras se 
basan en el Modelo de la OCDE, es común que los 
Comentarios de la OCDE sean utilizados en deci-
siones y en trabajos académicos. No es atribuido a 
tales Comentarios cualquier carácter vinculante, 
sea como contexto, sea atribuyéndoles el carácter 
de lenguaje especial215. La posición que prevalece 
en el Brasil fue bien sintetizada por Alberto Xavier, 
que afirma que “el peso interpretativo de los Co-
mentarios no puede, pues, ir más allá del que se re-
conoce a la mejor doctrina”216.

Hay que notarse, con todo, que la discusión al 
respecto de la utilización de los Comentarios se pre-
senta bastante superficial en el Brasil. Por ejemplo, 
no conocemos ningún precedente, administrativo o 
judicial, donde la cuestión referente a su utilización 
estática (uso de los Comentarios en vigor cuando la 
realización del tratado) o dinámica (uso de los Co-

215 Ver: ROCHA, Sergio André. Interpretation of Double Taxation 
Conventions: General Theory and Brazilian Perspective. The 
Netherlands: Kluwer, 2009. p. 128-137.

216 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 136.
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mentarios en vigor cuando la aplicación del tratado) 
haya sido abordada217. 

4. Solución de Controversias 
Resultantes de Tratados: El 
Procedimiento Amigable

Se sabe que el principal instrumento para la so-
lución de controversias en el contexto de las CDIs 
es el llamado procedimiento amigable218. El Brasil no 
tiene cualquier tradición o práctica – al menos públi-
ca – con procedimientos amigables. Desde 2008 la 
Convención Modelo de la OCDE pasó a prever, en 
su artículo 25 (5), el arbitraje como forma de solución 
de controversias, en los casos en que el procedimien-
to amigable no produce resultados. A partir de 2011 
la Convención Modelo de la ONU incorporó tam-
bién una regla de arbitraje mandatorio. El Brasil no 
posee ningún tratado con cláusula de arbitraje, ni se 
espera que venga a tener en el futuro próximo219.

217 Ver: ROCHA, Sergio André. Interpretation of Double Taxation 
Conventions: General Theory and Brazilian Perspective. The 
Netherlands: Kluwer, 2009. p. 136-137.

218 Ver: ROCHA, Sergio André. Interpretation of Double Taxation 
Conventions: General Theory and Brazilian Perspective. The 
Netherlands: Kluwer, 2009. p. 172-188; SERRANO ANTÓN, 
Fernando. La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional 
Tributario: Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Civitas, 
2010. p. 125-287.

219 Ver: ROCHA, Sergio André. Interpretação dos Tratados para 
Evitar a Dupla Tributação da Renda. 2 ed. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013. p.  282-290.
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5. Transparencia Fiscal e Intercambio 
de Informaciones

Una de las áreas más importantes de la imposi-
ción internacional contemporánea es la transparen-
cia fiscal y el intercambio de informaciones para fi-
nes fiscales. Este es un campo donde el liderazgo de 
la OCDE y de su Foro Global sobre Transparencia e 
Intercambio de Informaciones para Fines Fiscales es 
innegable220. El Brasil sigue esta tendencia. En 2011 
el país firmó la Convención Multilateral sobre Asis-
tencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales, 
cuya tramitación en el Congreso Nacional se inició 
apenas en 2014. 

En 2009, el Brasil pasó a integrar el Foro Global. 
Creado en 2000 como un grupo ad hoc de la OCDE, 
actualmente el Foro Global cuenta con más de ciento 
veinte países y ha trabajado fuertemente para el de-
sarrollo y la aplicación de patrones globales de trans-
parencia fiscal.

El Foro tiene sus actividades futuras coordinadas 
por un Steering Group, en cuanto un Peer Group es 
responsable por conducir revisiones de los sistemas 
legales de los propios países miembros, buscando ve-
rificar su adecuación a los patrones internacionales 
de intercambio de informaciones fiscales. El Brasil es 
miembro de ambos  grupos. 

Las revisiones realizadas por el Peer Group son de-
sarrolladas en dos fases. En la fase 1, es examinado el 

220 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para 
Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 25-33.
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ordenamiento jurídico del país, con vistas a determi-
nar si éste hace viable el intercambio de informacio-
nes fiscales. Ya en la fase 2, se revisa la implementa-
ción práctica de tales reglas.

En 2011, el Brasil fue revisado, en fase 1, por el 
Peer Group. En abril de 2012, el Foro Global divulgó 
un informe de la revisión brasilera.

Tal revisión buscó identificar la base regulatoria 
del Brasil para el intercambio de informaciones fis-
cales entre nuestro Fisco y las autoridades fiscales 
de otros países, teniendo atención principal: (a) a la 
disponibilidad de la información; (b) al acceso a la 
información; y (c) a las reglas específicas, domésticas 
e internacionales (tratados realizados por el Brasil), 
sobre intercambio de informaciones.

De una forma general, la conclusión del informe 
del Peer Group del Foro Global fue positiva, recono-
ciendo que la legislación brasilera posee reglas que 
dan viabilidad a las autoridades fiscales acceso a las 
informaciones referentes a contribuyentes y transac-
ciones, inclusive operaciones bancarias, de modo que 
el Brasil estaría en condiciones de atender a las soli-
citudes de informaciones hechas por otros países221.

En lo que se refiere a la disponibilidad de las in-
formaciones, la única excepción de los revisores fue 
en cuanto a la posibilidad del sigilo que protege in-
formaciones obtenidas por abogados viniera a ser un 
obstáculo a la obtención de informaciones solicitadas 

221 OECD. Brazil: Peer Review Reports, Phase 1, Legal and Regulatory 
Framework. Paris: OECD, 2012. p. 7.
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por otro país222. En este particular, parece no tener 
cabida la posición del Peer Group, ya que el sigilo pro-
fesional de los abogados, que es esencial a la justicia, 
no puede ser dejado de lado por cuenta de los intere-
ses fiscales de autoridades nacionales o extranjeras. 
Además de esto, es difícil imaginar una situación en 
que determinada información fiscal solamente exista 
en las manos del abogado del sujeto pasivo.

Otra crítica, desde nuestro punto de vista in-
fundada, fue referente a la obligación de notifica-
ción del contribuyente antes que la autoridad fiscal 
pueda tener acceso directo a informaciones banca-
rias223. Ahora, si aún hay serias dudas al respecto de 
la propia constitucionalidad de la quiebra de sigilo 
bancario por el Fisco224, no se puede imaginar que 
la intimación previa del contribuyente pueda ser se-
parada por causa de intereses de la administración 
fiscal de otro país. 

Fuera estos comentarios, los puntos levantados 
por el Peer Group fueron pertinentes. El intercam-
bio de informaciones por las autoridades brasileras 
está previsto en los treinta y dos tratados tributa-
rios brasileros en vigor. Sin embargo, como tales 
tratados fueron firmados en momentos distintos, la 
redacción de la regla de intercambio de informacio-

222 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 1, Legal and Regulatory 
Framework, 2012, p. 76.

223 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 1, Legal and Regulatory 
Framework, 2012, p. 59.

224 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para 
Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 194-195.



173

Estudos de Direito Tributário Internacional

nes no es homogénea, y ni siempre sigue el patrón 
previsto en el modelo de la OCDE. De esta forma, 
los revisores señalaron la necesidad de hacerse di-
versos ajustes de redacción en las reglas de algunos 
tratados brasileros para que las mismas se amolden 
al patrón internacional225.

Más un punto procedente, señalado durante la re-
visión, se refiere a la demora para que los tratados in-
ternacionales realizados por el Brasil entren en vigor. 
Como es notado por el Peer Group, normalmente se 
llevan años para que un tratado firmado por el Brasil 
efectivamente entre en vigor y sea aplicable226. Aquí, 
no hay como cuestionarse la opinión formalizada en 
la revisión de la armadura legislativa brasilera.

El 31 de julio de 2013, fue divulgado el informe 
de la fase 2 de la revisión por el Peer Group. Consi-
derando que la Receta Federal del Brasil no divulga 
cualquier información sobre los procedimientos de 
intercambios de informaciones por el Brasil, este in-
forme es la mejor chance para que tengamos algún 
conocimiento sobre las prácticas adoptadas por las 
autoridades fiscales en esta área227.

225 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 1, Legal and Regulatory 
Framework, 2012, p. 61.

226 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 1, Legal and Regulatory 
Framework, 2012, p. 82.

227 En un tema permeado por el principio de la transparencia hay 
que  reconocerse que hay pocas áreas en que la actuación de la 
Receta Federal del Brasil sea más opaca de lo que en relación 
a la tributación internacional en general y al intercambio de 
informaciones en particular. Las autoridades fiscales no hacen 
disponible ninguna información al público sobre sus prácticas y 
procedimientos en esta área.
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Según el informe del Foro Global, en el período 
de tres años revisado, entre 2009 y 2011, el Brasil 
recibió 89 pedidos de informaciones, de los cuales 18 
fueron respondidos en 90 días, 23 fueron respondidos 
entre 91 y 180 días, 20 casos respondidos entre 181 
días y un año, 13 solicitudes fueron respondidas en 
más de un año, en cuanto 15 pedidos permanecían 
en abierto228. En el mismo período, el Brasil envió 
pedidos de información en 7 casos, a 4 países dife-
rentes229. Aunque algunos de los países que solicita-
ron informaciones hayan reclamado de la demora de 
la respuesta y de la falta de actualizaciones sobre el 
status de la solicitud, de una forma general los co-
mentarios sobre el Brasil fueron positivos230.

Uno de los aspectos destacados por el infor-
me fue un cambio ocurrido en los procedimientos 
internos de la Receta Federal frente a pedidos de 
intercambio de informaciones. Ahora, cuando la 
autoridad competente no posee la información, 
transfiere la solicitud directamente para la autori-
dad regional, que tiene mejores condiciones para 
obtener las informaciones sobre el sujeto pasivo. De 
acuerdo con el informe, este procedimiento estaría 
siendo adoptado desde enero de 2013 y, desde su 

228 OECD. Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice. Paris: OECD, 2013. p. 9.

229 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice, 2013, p. 89.

230 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice, 2013, p. 9.
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implementación, todas las solicitudes habrían sido 
atendidas en un plazo más corto231.

La disponibilidad de las informaciones fue uno de 
los puntos positivos señalados por el Peer Group. Se-
gún el informe, de un modo general las informacio-
nes están disponibles, sea con autoridades públicas 
(Receta Federal, Banco Central, Comisión de Valo-
res Mobiliarios, Registro Civil de las Personas Jurídi-
cas, Junta Comercial, etc.), sea con la propia entidad, 
o con terceros, como instituciones financieras232.

Uno de los aspectos sensibles del intercambio 
de informaciones se refiere a la transferencia de 
datos que estén disponibles apenas para institucio-
nes financieras, pasando por el debate al respecto 
del sigilo bancario. 

Durante los tres años revisados por el Foro Global, 
el Brasil recibió 10 pedidos de información bancaria. 
En 4 casos la Receta Federal ya tenía la información 
solicitada y en 6 tuvo que pedir la información al 
sujeto pasivo233. De todas formas, el procedimiento 
que el Brasil ha adoptado en los casos de solicitud 
de informaciones bancarias ha sido: (a) verificar la 
disponibilidad de la información en el sistema de la 
Receta; (b) solicitar la información al sujeto pasivo; y 

231 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice, 2013, p. 21-22.

232 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice, 2013, p. 23.

233 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice, 2013, p. 66.
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(c) buscar la información junto a la institución finan-
ciera que la tenga234.

El equipo revisor señaló que la cuestión del quie-
bre de sigilo bancario es aún controvertido en el 
Brasil, pendiente de decisión final por el Supremo 
Tribunal Federal. Con todo, el informe hizo cues-
tión en destacar que los países no deben negase a 
suministrar información con base en sus reglas sobre 
sigilo (bancario, societario o profesional). De todas 
formas, en cuanto el Supremo Tribunal Federal no se 
pronuncia sobre el asunto, en la visión del Foro Glo-
bal la regla de la Ley Complementaria nº 105/2001235 
se encuentra en vigor y hace viable la obtención de 
informaciones junto a instituciones financieras por 
las autoridades fiscales brasileras236.

Analizándose el informe, es posible notar una pre-
ferencia por la eficacia del  intercambio de informacio-
nes en comparación al mantenimiento de derechos de 
notificación y participación del sujeto pasivo. 

La revisión de la práctica brasilera también pasó 
por el examen de las convenciones realizadas por el 
Brasil. Fueron indicadas modificaciones que debe-
rían ser hechas en algunos tratados para que estos 
estén de acuerdo con el patrón de la OCDE. En to-
dos los casos, fue identificado que el Brasil ya estaría 

234 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice, 2013, p. 67.

235 Esta ley estableció da posibilidad de acceso de las autoridades 
fiscales a las informaciones bancarias de dos contribuyentes.

236 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice, 2013, p. 76.
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en contacto con el otro país para hacer los ajustes 
necesarios en el tratado respectivo237. En este punto 
fue hecha, nuevamente, crítica al tiempo que se lleva 
aquí entre la firma del tratado y a su aprobación final 
por el Congreso Nacional238.

6. El Problema de la Erosión de  
Bases Tributables y de la  
Transferencia de Ganancias

Como ya señalamos, uno de los grandes proble-
mas actuales de la imposición internacional es la 
gran paradoja entre cooperación y competencia. Los 
mismos países que luchan para mantener altos nive-
les de recaudación y combaten contra planeamientos 
impositivos agresivos engendrados por las empresas 
multinacionales, compiten por recetas tributarias 
creando beneficios fiscales y regímenes fiscales pri-
vilegiados para atraer a los mismos capitales. Este 
aspecto fue resaltado por Thomas Piketty en su acla-
mado El Capital en el Siglo XXI:

“[...] Al mismo tiempo, el aumento de la 
competencia fiscal a lo largo de las últimas 
décadas, en un contexto de libre compe-
tencia de capital, llevó a un desarrollo sin 
precedentes de regímenes derogatorios en 

237 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice, 2013, p. 87.

238 OECD, Brazil: Peer Review Reports, Phase 2, Implementation of the 
Standard in Practice, 2013, p. 100.
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relación a la renta del capital, que en casi 
todo el mundo escapa por ahora del cálcu-
lo de la progresividad del impuesto sobre la 
renta. Esto es particularmente válido para 
Europa, dividida entre Estados de pequeño 
tamaño que, hasta el momento, se mues-
tran incapaces de desarrollar un mínimo de 
coordinación en materia fiscal. El resultado 
es una disputa sin fin para reducir especial-
mente el impuesto sobre las ganancias de 
las empresas y para exentar los intereses, 
dividendos y otras rentas financieras del 
régimen normal de tributación al cual son 
sometidas las rentas del trabajo.239

Como los países tributan a sus residentes en ba-
ses mundiales, pero ejercen sus competencias fisca-
lizadoras apenas en su territorio, sin la cooperación 
de los demás países, aquellos tendrán limitados 
instrumentos para volverse eficaces sus regímenes 
tributarios domésticos240.

El principio de la cooperación entra en escena 
y pasa a exigir gran compromiso político de todos 
los países involucrados, sin lo cual no se mostrará 
posible alcanzar los ambiciosos resultados del Pro-
yecto BEPS.

La crisis económica iniciada en 2008 y aún no 
enteramente disipada colocó en riesgo a los mode-
los de seguridad social y previdencia de los países 

239 PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. Rio de Janeiro: 
Intrínseca, 2014. p. 483. 

240 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para 
Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 62-67.
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más desarrollados. De cierta forma, como se vio en 
el avance del Reino Unido contra empresas como 
Amazon, Google y Starbucks, los Estados busca-
ron colocar buena parte de la culpa por la crisis y la 
necesidad de revisión de derechos en las empresas 
multinacionales. En la corte de la opinión pública las 
empresas fueron consideradas culpadas. 

Este ambiente creó el contexto propicio para el 
lanzamiento del Proyecto BEPS. 

Sin embargo, nos parece que los responsables o 
“culpables” por la situación actual de la imposición 
internacional fueron principalmente los estados, que 
crearon una espiral de competencia fiscal que volvió 
posible la actuación de las empresas multinacionales. 
Si hubiera una mayor coordinación de los países, una 
parte significativa de los planeamientos fiscales in-
ternacionales envolviendo erosión de base impositiva 
y transferencia de ganancias no sería posible. 

Los destinatarios del BEPS parecen ser los países, 
una vez que los resultados del Proyecto de la OCDE 
no serán aplicables directamente a las empresas, de-
pendiendo de actuaciones de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los países – al menos por medio de la 
realización y aprobación de tratados internacionales.

7. Del Bilateralismo al Multilateralismo 
en la Imposición Internacional

El Derecho Tributario Internacional del siglo XX 
se desarrolló sobre una base bilateral, estructurán-
dose primariamente sobre convenciones bilaterales 
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realizadas entre países. Una de las características de 
la Imposición Internacional del siglo XXI, al menos 
de la manera como se viene diseñando en el Proyecto 
BEPS, es que la misma pasará a depender en gran 
parte de iniciativas multilaterales241. Conforme ob-
servado por Caio Augusto Takano “la necesidad de 
una solución multilateral, con base en la cooperación 
entre Estados soberanos, ganó evidencia y pasó a ser 
reconocida como necesaria no apenas por la doctri-
na, como también por la propia OCDE. En este pun-
to reside una fuerte tensión entre la necesidad de ar-
monización y cooperación internacional y el derecho 
de los Estados moldear sus legislaciones tributarias 
libremente, con base en su soberanía”242.

El desarrollo de un instrumento multilateral es 
parte del Proyecto BEPS. La Acción 15 del Pro-
yecto cuida del tema. En el informe publicado en 
2014 la OCDE así resumió el trabajo desarrollado 
en este campo:

“La Acción 15 del Plan de Acción BEPS 
establece un análisis de las cuestiones de 
Imposición internacional y derecho inter-

241 Ver: PISTONE, Pasquale. Coordinating the Action of Regional 
and Global Players during the Shift from Bilateralism to 
Multilateralism in International Tax Law. World Tax Journal, 
Amsterdam, n. 6, feb. 2014, p. 3-4; BRAUNER, Yariv. BEPS: 
An Interim Evaluation. World Tax Journal, Amsterdam, n. 6, feb. 
2014, p. 37.

242 TAKANO, Caio Augusto. Erosão da Base Tributável e a 
Transferência de Resultados: o Caminho para o Multilateralismo e 
a Novas Perspectivas à Soberania Fiscal. Revista Direito Tributário 
Atual, São Paulo, n. 32, 2014, p. 65.
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nacional público relacionadas al desarrollo 
de un instrumento multilateral que permita 
que los países que lo deseen implementen 
medidas desarrolladas durante el curso del 
trabajo sobre BEPS y en tratados bilatera-
les aumentados. Con base en este análisis, 
países interesados desarrollarán un instru-
mento multilateral diseñado para sumi-
nistrar un abordaje innovador para temas 
de imposición internacional, reflejando la 
naturaleza dinámica de la evolución de la 
economía global y la necesidad de adaptar-
se rápidamente a esta evolución”.243

Se ve, por lo tanto, que el Proyecto BEPS depende 
esencialmente de instrumentos de Derecho Interna-
cional Público, sea mediante alteración de tratados 
bilaterales existentes, sea mediante la realización de 
nuevos tratados multilaterales. En el caso brasilero, 
la entrada de un tratado internacional en vigor de-
pende no sólo de la participación del Poder Ejecuti-
vo, que tiene la competencia para realizar tratados 
internacionales244, pero también del Poder Legislati-
vo, a quien cabe su aprobación245.

Vale la pena resaltar, con todo, que ninguna 
obligación directa para contribuyentes localizados 
en el Brasil podrá ser creada por la vía convencio-
nal. Las obligaciones impositivas, sean materiales, 

243 OECD. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax 
Treaties. Paris: OECD, 2014. p. 10.

244 Artículo 84, VIII, de la Constitución Federal.

245 Artículo 49, I, de la Constitución Federal.
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sean formales, están sujetas al principio de la legali-
dad246, de modo que la creación de cualquier nueva 
obligación para los contribuyentes residentes en el 
Brasil deberá ser establecida por leyes domésticas, 
de modo que no se vislumbra que las acciones resul-
tantes del Proyecto BEPS puedan ser una excepción 
al primado del “no taxation without representation” 
– obviamente, empresas brasileras actuando en el 
exterior tendrán que  adaptarse a las reglas vigentes 
donde estén sus operaciones.

En nuestra opinión, la existencia de un arreglo 
multilateral para el tratamiento de grandes cuestio-
nes como la transparencia fiscal internacional, mayor 
armonización de las reglas de precios de transferen-
cia y el combate a la evasión fiscal y al planeamiento 
tributario agresivo, no significa que los tratados tri-
butarios bilaterales serán sustituidos por convencio-
nes multilaterales.

Con efecto, nos parece que la división de recetas 
tributarias sobre transacciones internacionales segui-
rá siendo eminentemente una cuestión a ser definida 
bilateralmente entre los países, resaltándose, ahí, la 
importancia de que  los países latinoamericanos si-
gan defendiendo políticas tributarias coherentes con 
sus intereses domésticos.

Creo que informaciones sobre la carga tributaria 
efectiva soportada por las empresas multinacionales 
en cada jurisdicción son datos relevantes para des-
cubrir planeamientos tributarios agresivos, y orientar 
la actuación de los legisladores y autoridades fiscales 

246 Artículo 5o, II y artículo 150, I, de la Constitución Federal.
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domésticas para la adopción de medidas para evitar 
que tal fuga de la tributación ocurra. Con todo, no 
vemos como factible la adopción de algún modelo 
formular (“formulary apportionment”) que pretenda 
asignar a cada país la receta tributaria definida a par-
tir de algún criterio internacionalmente definido247.

De esta forma, no vemos como factible el surgi-
miento de incompatibilidades relevantes entre los 
esfuerzos multilaterales y las convenciones bilatera-
les, al menos no como regla. Es posible, eso sí, que 
convenciones específicas tengan reglas de excep-
ción que contradigan directrices contenidas en un 
tratado multilateral.

Por ejemplo, las convenciones brasileras reali-
zadas con Dinamarca248, la República Eslovaca y la 
República Checa, poseen dispositivos que vedan la 
aplicación de reglas CFC en el caso de empresas con-
troladas ubicadas en estos países. Estos dispositivos 
específicos podrían ser considerados contrarios a la 
orientación adoptada en una convención multilate-
ral. Nada obstante, entendemos que, en este caso, la 
regla bilateral, siendo más específica que la prevista 
en el convenio multilateral, deberá prevalecer hasta 
que sea modificada.

De esta forma, la opinión aquí sustentada es en el 
sentido de que la convención multilateral convivirá 

247 Para mayores informaciones cerca del “formulary apportionment”, 
ver: ANDRADE, André Martins de. Tributação Internacional da 
Renda Empresarial. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2008. p. 303-331.

248 En el caso del tratado con Dinamarca fue firmado un nuevo 
Protocolo excluyendo la regla. Con todo, el Protocolo aún no fue 
aprobado por el Congreso Brasilero y, por lo tanto, no está en vigor.
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con los tratados bilaterales. Es posible que sean nece-
sarios algunos ajustes en CDIs, entretanto, caso haya 
reglas específicas en tratados bilaterales en sentido 
expresamente contrario de aquellas previstas en tra-
tado multilateral aquellas deberán prevalecer hasta 
que sean revistas. Con todo, destacamos la opinión 
de que deben ser excepcionales las situaciones donde 
se notará un conflicto directo entre la regla conte-
nida en el tratado bilateral y aquella prevista en la 
convención multilateral.

8. ¿Existe un Problema de Erosión de 
Base Tributable y Transferencia de 
Ganancias en el Brasil?

Una cuestión interesante es si la erosión de la 
base tributaria y de la transferencia de ganancias 
es realmente un problema en el País. De hecho, es 
imposible decir que tales prácticas no ocurran en el 
Brasil. Con todo, tenemos la impresión de que tales 
cuestiones han sido satisfactoriamente controladas 
por la legislación tributaria brasileira -- por lo menos 
en gran parte de los casos. 

En 2013, la Organización de las Naciones Unidas 
creó un Subcomité sobre  BEPS para Países en Desa-
rrollo, habiendo solicitado informaciones de diversos 
países, entre los cuales al Brasil. Una de las cuestio-
nes presentadas a las autoridades fiscales brasileras 
fue “cuáles son las prácticas o estructuras [de BEPS] 
más comunes usadas en su país o región, y cuáles las 
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respuestas a ellas?”. La respuesta de las autoridades 
brasileras fue la siguiente:

“Las prácticas más comunes adoptadas en 
el Brasil con vistas a la erosión de base tri-
butaria y transferencia de ganancias para 
países con tributación favorecida o que no 
permitan acceso a información relaciona-
da a la estructura de capital, propiedad de 
activos o derechos, o transacciones econó-
micas hechas con terceros son: (i) precios 
ficticios en la importación o exportación 
de mercaderías, servicios y derechos en-
tre partes relacionadas (transfer pricing); 
(ii) arreglos societarios; (iii) deudas arti-
ficiales entre empresas del mismo grupo 
para generar gastos indebidos en empre-
sas brasileras en operaciones mutuas; (iv) 
transacciones ficticias con residentes en 
países con tributación favorecidas o bajo 
regímenes fiscal privilegiados, así como 
con jurisdicciones que impongan restric-
ciones al intercambio de informaciones 
con la administración fiscal brasilera; (v) 
transferencia artificial de residencia fiscal 
para evitar tributación en el Brasil.

Para combatir estas prácticas, la legislación 
Brasilera limita la deducción de royalties y 
establece la retención en la fuente sobre pa-
gos relacionados a pagos de royalties y ser-
vicios, para evitar la dupla no imposición.

Adicionalmente, Brasil implementó reglas 
como: (i) control de precios de transferen-
cia; (ii) reglas de thin capitalization; (iii) au-
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mentó la alícuota de retención en la fuen-
te en el caso de transacciones con países 
con tributación favorecida o que no sean 
transparentes; (iv) previsión de requisitos 
adicionales para permitir la deducción de 
gastos resultantes de transacciones con 
países con tributación favorecida o bajo 
regímenes fiscales privilegiados; (v) pre-
visión de límites para la transferencia de 
residencia de contribuyentes brasileros 
para países o dependencias considerados 
paraísos fiscales o bajo regímenes fiscales 
privilegiados, así como jurisdicciones que 
impongan restricciones para la obtención 
de informaciones relevantes para la admi-
nistración fiscal brasilera.249

Se percibe que, por más que las autoridades fis-
cales brasileras indiquen BEPS como un problema, 
luego en la secuencia enumeran una larga lista de 
medidas adoptadas por la legislación doméstica del 
Brasil para combatir la erosión de base tributable y la 
transferencia de ganancias. 

Así, si no es posible afirmar que la cuestión del 
BEPS no es un problema en el Brasil, por otro lado hay 
que reconocerse que la legislación doméstica del País 
redujo significativamente los efectos del problema.

249 United Nations. Subcommittee on Base Erosion and Profit Shifting 
Issues for Developing Countries. Comments from Brazil. Disponível 
em: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/ta-
BEPS-CommentsBrazil.pdf.
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El Brasil tiene hoy probablemente las más abar-
cadoras reglas CFC del mundo250 – cuyo único ponto 
débil es que no son aplicables a personas físicas. El 
país también desarrolló su propio modelo de reglas 
de precios de transferencia, y posee altísima tributa-
ción sobre operaciones de importación de servicios y 
pagos de royalties para el exterior, la cual es aumen-
tada en el caso de pagos para paraísos fiscales. Ade-
más, el Brasil posee significativas reglas de limitación 
de deducibilidad de gastos en el caso de pagos para 
paraísos fiscales o entidades bajo regímenes fiscales 
privilegiados. En 2010 el país instituyó sus reglas de 
subcapitalización. Todas las reglas previstas en la 
legislación brasilera reducen significativamente el 
campo para la erosión de base tributable y la transfe-
rencia de ganancias.

A partir de una perspectiva brasilera parece que 
el problema base del Proyecto BEPS es un problema 
principalmente de países desarrollados. Los reflejos 
de los resultados del Proyecto en la legislación do-
méstica brasilera deben ser limitados y puntuales. 

En su respuesta al Subcomité de las Naciones 
Unidas sobre BEPS las autoridades fiscales brasile-
ras afirmaron que, de su perspectiva, las acciones 
del Proyecto más importantes para el Brasil serían 
la 4 (“Interest Deduction”), la 8 (“Transfer Pricing 
– Intangibles”), la 9 (“Transfer Pricing – Risk & Ca-
pital”), la 10 (“Transfer Princig – High-Risk Tran-

250 Ver: ROCHA, Sergio André. Tributação de Lucros Auferidos no 
Exterior (Lei n. 12.973/14). São Paulo: Dialética, 2014. p. 86-136.
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sactions”), la 12 (“Disclosure of Aggressive Tax Plan-
ning”) y la 13 (“Transfer Pricing Documentation”).

Se nota que la mayoría de las acciones señala-
das como relevantes por la autoridad fiscal brasi-
lera se refiere a precios de transferencia. Por otro 
lado, se sabe que el Brasil sigue un modelo de con-
trol de precios de transferencia que se distancia 
del modelo de la OCDE. No es de esperarse que 
el Brasil venga a convergir sus reglas de precios de 
transferencia en dirección al modelo seguido por 
la OCDE. De esta forma, lo que se puede antever 
es que el Brasil probablemente adoptará lo que le 
parezca interesante, a partir de los resultados del 
Proyecto BEPS, no siendo probable una incorpora-
ción integral de las determinaciones de la OCDE 
al fin del Proyecto.

9. BEPS: ¿Una Nueva Forma de 
Imperialismo Fiscal?

En un trabajo anterior, sostuvimos que la de-
fensa de los patrones fiscales de la OCDE como si 
fuesen principios generales de tributación interna-
cional sería una forma de imperialismo fiscal. No 
siendo la OCDE una entidad independiente, pero 
sí representativa de los intereses de un determinado 
grupo de países, su política impositiva refleja tales 
intereses. No es por otra razón que el Modelo de 
tratado tributario de la OCDE es unánimemente 
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reconocido por reflejar los intereses fiscales de los 
países desarrollados251. 

Ahora, hay un gran riesgo que, a través del Pro-
yecto BEPS y justificados por las mejores intencio-
nes de protección de la sociedad contra los supues-
tamente “maléficos” planeamientos tributarios de 
las empresas multinacionales, busquen los países 
desarrollados exportar su política fiscal para países 
en desarrollo, como si sus patrones fueran univer-
sales y la coordinación a partir de sus intereses un 
camino sin vuelta.

La actuación de la OCDE en la creación de un 
patrón tributario global, colgándose la “Letra Escar-
lata” en los países por ventura no alineados es in-
quietante. Hace algunos años que la preocupación 
con la soberanía fiscal de los países viene creciendo. 
En este aspecto, el Proyecto BEPS parece traer una 
preocupación adicional. Es importante que los países 
latinoamericanos, así como otras naciones en desa-
rrollo, no dejen de defender patrones tributarios que 
les son favorables para simplemente adherir a mode-
los que buscan defender los intereses de otros países. 

Una de las principales faces de esta cuestión apa-
rece en la propia definición de las situaciones que 
configuraran una competencia fiscal perjudicial, o 
sea, de cuáles son los límites (si ellos existen) para 

251 Ver: ROCHA, Sergio André. International Fiscal Imperialism 
and the “Principle” of the Permanent Establishment. Bulletin for 
International Taxation, Amsterdam, v. 68 (2), Feb. 2014, p. 83-
86; ROCHA, Sergio André. Tributação Internaional. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013. p. 88-98.
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la actuación de los países en el diseño de su sistema 
tributario doméstico.

Obviamente que, en una economía globaliza-
da, los países tienen la obligación de volverse  más 
competitivos con vistas a la atracción de inversio-
nes internacionales, por ejemplo, teniendo una red 
extensa de tratados sobre la tributación de la renta 
y del capital, además de tratados para la protección 
de la inversión. Parece indudable que la existencia 
de una red tal de acuerdos internacionales no puede 
ser considerada forma de competencia fiscal perju-
dicial, por más que pueda ser un factor que vuelva 
una jurisdicción más atrayente que otras para un 
inversor extranjero.

Además de esto, entendemos que no todos los ali-
vios fiscales pueden ser considerados abusivos. Véase 
el caso brasilero de la exención fiscal de los dividen-
dos. La misma fue establecida en 1995, por la Ley nº 
9.249, la cual no tuvo ningún foco de atracción de 
inversores extranjeros para el Brasil. A fines de 2014 
repercutieron en el País comentarios hechos por la 
OCDE en el sentido de que el Brasil debería revocar 
la exención de los dividendos, que esta sería una for-
ma de competencia fiscal preferencial. ¿Será?

Nos parece que, en este caso, estamos delante de 
la pretensión de una indebida intromisión en la po-
lítica fiscal brasilera. No hay ninguna evidencia de 
que la exención de dividendos en el Brasil disloque 
para el País capitales que, si no fuese tal exención, 
serían invertidos en otro país.
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10. ¿Administración Tributaria Global: 
Objetivo Factible?

Tanto la deseada transparencia fiscal interna-
cional vía intercambio de informaciones, como las 
medidas más osadas de control de la gestión fiscal 
de las empresas multinacionales, dependen de la 
evolución de la cooperación fiscal entre los países, 
rompiéndose el patrón territorial de las administra-
ciones tributarias252. 

Estamos delante de una tendencia de globaliza-
ción de la administración tributaria y surgen, enton-
ces, cuestiones al respecto de la capacidad de que los 
países de soporten la cantidad adicional de deman-
das, las cuales son relacionadas no a sus actividades 
de fiscalización, pero sí al interés de otros países. 

Nos parece, considerando el caso del Brasil, que 
los países no están preparados, técnica o financiera-
mente, para asumir estas nuevas actividades. Tal vez 
no sea posible, a esta altura, estimar de forma clara 
cuál será el impacto del nuevo modelo de coopera-
ción sobre la carga de trabajo de las autoridades fis-
cales de cada país. Con todo, creemos que la efectiva 
implementación de medidas resultantes del Proyecto 
BEPS puede traer reales desafíos operacionales para 
diversos países, en especial países en desarrollo.

252 ROCHA, Sergio André. Troca Internacional de Informações para 
Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 62-67.
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11. ¿Cuál es el Mejor Momento  
Para Actuar?

Una cuestión importante es: ya es la hora de ha-
cer algo ¿renegociar tratados, o alterar la legislación 
doméstica -- en función del Proyecto BEPS? Enten-
demos que no. Por más que sea clara la evolución de 
los trabajos en el ámbito de la OCDE, parece tem-
prano para que se haga cualquier alteración legislati-
va en un intento de implementación de potenciales 
resultados del BEPS.

Tal vez la principal razón para la espera sea el he-
cho de que la lógica por detrás del Proyecto BEPS es 
una lógica de armonización y cooperación. Siendo 
así, lo ideal es aguardar el diseño final del Proyecto 
para adoptar cualquier medida concreta.

Esta parece ser la orientación de las autoridades 
fiscales brasileras. Por ejemplo, en 2014 fue editada 
la Ley nº 12.973, que reformó las reglas brasileras de 
tributación de ganancias  controladas en el exterior. 
Esta ley autorizó al inversor brasilero a consolidar 
los resultados de sus inversiones en el exterior, hasta 
2022 (artículo 78). Según manifestaciones informa-
les de la Receta Federal este plazo fue establecido 
porque se espera que hasta allá se tenga el diseño 
final del Proyecto BEPS en lo que se refiere a las 
legislaciones CFC.

Siendo así, lo que todo indica la posición brasilera 
será, como ya mencionados, en el sentido de aguar-
darse el resultado final del Proyecto, para entonces 
definir si el mismo tendrá algún impacto en el Brasil.
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12. Conclusión

El siglo XXI trajo una nueva era para la tribu-
tación internacional. Las iniciativas que se mate-
rializaron en este período colocaron en discusión 
los principios de la tributación internacional del 
siglo XX, remanecientes de los primeros trabajos 
de la Sociedad de las Naciones. Con todo, las mo-
dificaciones que hoy se discuten deben ser consi-
deradas con mucha cautela, especialmente por los 
países en desarrollo.

Por más que se haya buscado el alineamiento de 
tales países con iniciativas como el Proyecto BEPS de 
la OCDE, el hecho es que la voz de estos países no se 
hace oír tan alta en las discusiones principales sobre 
el modelo que resultará del Proyecto.

Por esta razón, los países en desarrollo no deben 
subscribir inmediatamente las sugerencias presenta-
das, las cuales pueden, eventualmente, contrariar sus 
intereses fiscales domésticos. Los países latinoame-
ricanos tienen una larga tradición de pensamiento 
al respecto de la tributación internacional y deben 
hacer lo máximo posible para evitar que su soberanía 
fiscal sea empequeñecida en razón de una pretendi-
da armonización con lo que sería el “patrón interna-
cional”, que en verdad es el patrón definido por los 
países desarrollados.
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Awkward Protection for 
States Against Taxpayers 

in Contemporary 
International Taxation

In 2015, people around the globe celebrated the 
800th anniversary of the Magna Carta Libertatum, 
considered to be the first constitutional-like docu-
ment that established restrictions on a sovereign’s 
basically unlimited power. The principle of “no tax-
ation without representation” has its origins in this 
British document of 1215.

The symbolic relevance of the Magna Carta has 
survived the test of time throughout the centuries 
because it challenged dogmas such as “the king can 
do no wrong” that marked absolutism.

In the Magna Carta, one can find the earliest or-
igins of the protection of citizens’ rights against State 
power, which is at the base of the bills of rights found 
in modern constitutions and human rights treaties. 
Importantly, the application of the Magna Carta’s 
rules was limited to nobles, not to common people.

There is no doubt that taxation is one of the areas 
where the balance between the legitimate exercise of 
Government power and the illegitimate violation of 
citizens’ rights is most challenging.
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In current times, the use of the word “citizen” is sig-
nificant since the term “taxpayer” (as a legal category) 
has been demonized by some sectors of the media, local 
governments, and international organizations.

Yes. Before being taxpayers we are all citizens. 
Even legal entities are ultimately comprised of people.

The transformation of the majority of modern 
States into Fiscal States – i.e., States that depend on 
tax collection to obtain the resources to fund all its 
activities – has changed the nature of the obligation 
to pay taxes. Some authors have begun to argue that 
there is a fundamental or constitutional obligation 
to pay taxes.253

However, this line of thought, to which we sub-
scribe, has been used to support an inversion of the 
whole structure of tax systems. Legal principles that 
are, at their core, protections of taxpayers against the 
State have been transformed into protections for the 
State against taxpayers.

Let’s consider, for instance, the principle of trans-
parency, which is at the center of modern consti-
tutional, administrative, financial, and tax law. It 
is, first and foremost, a protection for the citizens 
against the State, establishing as a goal a state of af-
fairs that guarantees full disclosure of a government’s 
actions to its citizens.254

253 The work of Portuguese Professor José Casalta Nabais should be 
singled out. See José Casalta Nabais, O Dever Fundamental de 
Pagar Impostos (Coimbra: Almedina, 1998).

254 Of course, stating that the principle of transparency imposes 
primarily an obligation to States is not the same as stating that 
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The principle of transparency is not a one-way 
street. It also applies to citizens, requiring disclosure 
and combating opaque situations that prevent the 
due application of laws in general. Nevertheless, one 
should not forget: State and Government transpar-
ency come first.

This maxim seems to have been forgotten by those 
now in charge of reshaping the international tax regime.

Some of the most relevant criticism directed to-
wards the work on transparency and exchange of 
information that is coordinated by the Global Fo-
rum on Transparency and Exchange of Information 
(hereinafter “Global Forum”) is that it has given 
very little importance to the protection of taxpayer’s 
rights in its crusade to ensure transparency.255 The 
BEPS Project approach with respect to transparency 
is also not exempt from such criticism.

A few months ago, New York University School 
of Law hosted the annual David R. Tillinghast Lec-
ture on International Taxation. The speaker was the 
well-known Pascal Saint-Amans, Director of the 
OECD’s Centre for Tax Policy and Administration 
and the ultimate coordinator of the BEPS Project.

At the end of the 43rd minute of the speech 
(which is available on YouTube),256 Saint-Amans 
stated that, “Transparency, from my perspective, is 

there is no room for exceptions. In specific and exceptional – mostly 
outside the scope of taxation – cases secrecy will be allowed. 

255 See Sergio André Rocha, Troca Internacional de Informações 
para fins Fiscais (São Paulo: Quartier Latin, 2015) pp. 174-175. 

256 Available at https://www.youtube.com/watch?v=K8V_6j1gx-k.
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transparency from the taxpayer to the Tax Admin-
istration, and maybe the other way around as well. 
You know that there is an Action related to more 
transparency from the Tax Administrations to the 
taxpayer and that is the Action 14 on Mutual Agree-
ment Procedures.”

With all due respect to Saint-Amans’ position, he 
could not be more wrong.

As previously mentioned, it is impossible to think 
about the principle of transparency as a legal concept 
directed first to citizens and only secondarily – if at 
all – to State and government officials.

We must be very careful with discourses that jus-
tify the eclipse of taxpayers’ rights that have been 
gained after centuries of struggle on the war against 
an arch-enemy, whether such an arch-enemy is ter-
rorism, weapons and drugs trafficking, or the surpris-
ing-deemed public enemy #1 of countries: multina-
tional enterprises.

In current times, which have been marked by fi-
nancial crises and the fall of the welfare state (in those 
countries that have it), multinationals have been tried 
and found guilty in the court of public opinion for 
struggles that common people are facing in their day-
to-day lives. Not poor management by state adminis-
trations. Not corruption scandals. Multinationals!

States diminish themselves in face of the all-
mighty multinationals. It is claimed that the fight 
against such powerful enemies requires a new ap-
proach to international taxation that puts the pro-
tection of taxpayers’ rights in second place. The 
stage is set.
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This clearly underlies the approaches to trans-
parency and exchange of information. Taxpayers’ 
notification rights are seen as potential obstacles to 
the effectiveness in the exchange of information and 
therefore should be ignored.

The first problem with this line of thought is 
that States are not the weak link compared to mul-
tinationals – especially those States that are OECD 
member countries. The problem is that they oper-
ate under the maxim “each man – in this case, each 
country – for himself.”

To some extent, the BEPS Project is an attempt 
on the part of States to show that they can put aside 
domestic interests and work together in a coordinat-
ed fashion. Whether or not this will prevail remains 
to be seen.

However, States should have started by pointing 
the fingers at themselves because, if there is aggres-
sive tax planning, they are as much to blame for it as 
large multinationals.

The reshaping of fundamental tax principles and 
the limiting of taxpayers’ rights can lead to what we 
term Imperial Taxation. This produces our greatest 
concern: how the “regular Joes” – small, mid-size, 
and even large domestic companies and small mul-
tinational corporations –will be affected. We should 
make no mistake: once legal principles have been 
mutilated and taxpayers’ rights overturned, effects 
will be felt by all taxpayers – individuals and legal 
entities alike.

The public discourse that States are “in dire 
need of tax revenues” should not be directed only to 
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multinationals. For instance, the notion that trans-
parency is more an obligation of taxpayers than 
their right has profound domestic tax implications 
and affects taxpayers of all sizes, be they individuals 
or legal entities.

The financial crisis and its impacts on countries’ 
budgets have triggered a significant change in the 
relationship between States and taxpayers. For in-
stance, in Portugal the crisis was used to justify an 
attempt to overcome basic taxpayers’ rights, such 
as the right not to be charged new or increased 
taxes in the same fiscal year they were created or 
increased, based on the argument of State’s state of 
financial emergency.257 

The role played by the public opinion is also 
very dangerous. The “Scarlet Letter” that was ini-
tially hung on multinationals is easily passed along 
to other taxpayers, damning the entrepreneurial 
class as a whole.

Financial need and people in the streets is a dan-
gerous combination in the hands of populist gov-
ernments and can pose a threat to taxpayers’ rights. 
Brazil’s current situation is a perfect example. Under 
huge budgetary pressure, taxes are being created or 
increased – not always in accordance with constitu-
tional provisions – thereby putting taxpayers’ ability 
to pay at risk.

257 See Suzana Tavares da Silva, Sustentabilidade e solidariedade 
em tempos de crise, José Casalta Nabais and Suzana Tavares da 
Silva, Sustentabilidade Fiscal em Tempos de Crise (Coimbra: 
Almedina, 2011) pp. 61-91.
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Both the Global Forum’s and BEPS’ work share a 
common feature: they are aimed at optimizing States’ 
tax collection. The taxpayer – the citizen – is not in 
their focus. This is unacceptable. There is nothing 
more urgent than recovering the protagonist role of 
the taxpayer in taxation, where he rightfully belongs. 
This does not mean that their focus is completely 
misguided. It means that they need to find a way to 
achieve their rightful objectives without leaving tax-
payers’ rights behind.




