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ABSTRACT

This paper aims at analyzing the tax and economic reasons related to corporate inversions
by Brazilian multinational companies. Companies are entitled to legally organize themselves
aiming at maximizing their efficiency and distributing the best results to its shareholders
incurring in less costs as possible. Although taxes play an important role when deciding whether
to invert or not, the “Cost of Brazil” are the most relevant driver for companies wishing to
invert. In this context, inversions are a reality in Brazil taking into account the inversions of
Ambev S.A., Magnesita S.A. and JBS S.A. The most efficient outcome in order to reduce the
wave of inversions, would be to focus on the country’s economic growth instead of increasing
the overall tax cost of inversions.
Key words: Tax Law. International Tax Planning. Inversions. Economic analysis of Law.

RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as razões tributárias e econômicas das inversões
corporativas no âmbito das multinacionais brasileiras. No campo do lícito, as empresas possuem
o direito de se organizarem buscando a máxima eficiência possível a fim de trazer os melhores
resultados aos seus acionistas e com os menores custos possíveis. Muito embora o custo
tributário seja relevante às empresas que desejam inverter, o custo Brasil constitui o maior
propulsor das inversões. Nesse contexto, as inversões corporativas são uma realidade no cenário
Brasileiro tendo em vista o exemplo da Ambev e as inversões anunciadas da Magnesita S.A. e
da JBS S.A. A fim de coibir as inversões corporativas, a escolha mais eficiente deve focar na
retomada do crescimento no plano econômico ao invés de aumentar o encargo tributário.
Palavras-chave: Direito Tributário. Planejamento tributário internacional. Inversões
corporativas. Análise econômica do Direito.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, muito se tem aludido sobre o papel da moralidade e da transparência em
direito tributário. Os recentes casos amplamente divulgados na mídia envolvendo a Apple na
Irlanda, o Starbucks, a Fiat, o Google, a Cadbury Schweppes, e o Panama Papers, dentre
outros, têm suscitado um extenso debate no sentido de que simplesmente cumprir a lei não
basta.
Agir conforme à lei, aproveitando-se de brechas, ou lacunas da lei, no sentido de se auto
organizar e, assim, economizar tributos tem sido visto como comportamento reprovável.
Atualmente, tem se pretendido defender a posição de que se um contribuinte não adimple as
suas obrigações com o Fisco, os demais contribuintes são forçados a assumir parcela de tal
responsabilidade e isso não seria “justo”.
A despeito da discussão sobre “justiça”, a atividade empresarial é pautada pelas regras
econômicas, em que se busca a maximização do lucro através da minimização dos custos. Desta
forma, é possível suprir a demanda de consumo provendo produtos e serviços sob os padrões
de qualidade que os consumidores exigem. O aumento indiscriminado dos preços fruto de uma
legislação intervencionista, sem se levar em conta aspectos de mercado, gera um decréscimo
da demanda e excesso de oferta, resultando num estado de crise. Para conter os seus preços, a
sua fatia de mercado e os seus mercados consumidores, e sobreviverem no cenário de
competição internacional, as companhias multinacionais são obrigadas a planejarem com mais
cuidado as suas atividades, se valendo assim de mecanismos jurídico-tributários, utilizando
brechas trazidas pela lei, a fim de conter os seus custos tributários. Por meio de inversões
corporativas, por exemplo, estes objetivos podem ser alcançados, mantendo, assim, os níveis
adequados de competitividade e de produção.
As inversões corporativas surgiram, portanto, neste contexto de busca pela manutenção
da competitividade internacional e os níveis de produção. No entanto, a busca por condições
mais favoráveis, econômica e tributariamente, não é novidade no meio empresarial. No âmbito
da realidade brasileira, por exemplo, as empresas buscavam se estabelecer em municípios ou
estados mais favoráveis, levando em conta os aspectos econômicos e tributários. No plano
interno, a mudança de sede, alterando o seu domicilio fiscal de eleição para um município com
menor alíquota de Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS), por exemplo, somente
seria combatida administrativa ou judicialmente caso tal mudança do estabelecimento prestador
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do serviço fosse simulada e o serviço prestado em outro local de forma fraudulenta, sendo
faturado pelo estabelecimento adstrito à alíquota menor de ISS.
As inversões corporativas se inserem num contexto de competição, primeiramente local,
ou seja, em que multinacionais brasileiras competem no Brasil com outras empresas brasileiras
(outras multinacionais ou não). Num segundo plano, a competição ocorre em escala regional
no âmbito dos blocos econômicos, como Mercosul, NAFTA, União Europeia (UE). Em última
análise, a competição ocorre internacionalmente como fruto de um mercado globalizado. Neste
cenário atual de competição em escala global, a discussão acerca da mudança de sede de uma
empresa para outro país, como forma de planejamento econômico e tributário, tomou
proporções maiores.
Em relação às inversões ocorridas nos Estados Unidos da América (EUA), o Presidente
Norte-Americano Barack Obama em seu discurso presidencial em 26 de julho de 20141, se
pronunciou contra as inversões (inversions) das companhias Norte-Americanas para países que
oferecem melhores condições econômicas e tributárias. O Presidente Obama afirmou que tendo
em vista que os lucros das empresas estão maiores do que nunca, uma pequena, mas crescente
parcela de grandes empresas deixam os Estados Unidos da América a fim de deixarem de pagar
impostos. Para o Presidente Obama as empresas estão empenhadas em evitar a sua parcela
“justa” de impostos no local onde são constituídas.
A reação do Presidente dos Estados Unidos da América denota a tendência internacional
de coibir as operações que envolvam planejamento tributário, ainda que operacionalizadas no
campo da legalidade. Para atingir tal fim, a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE) vem desenvolvendo desde 2013, com a publicação do
estudo intitulado Addressing Base Erosion and Profit Shifting2 um plano de ações que culminou

1
“Even as corporate profits are as high as ever, a small but growing group of big corporations are fleeing the
country to get out of paying taxes. They are keeping most of their business inside the United States, but they are
basically renouncing their citizenship and declaring that they're based somewhere else, just to avoid paying their
fair share. (…) [When some companies cherry-pick their taxes, it damages the country’s finances. It adds to the
deficit. It makes it harder to invest in the things that will keep America strong, and it sticks you with the tab for
what they stash offshore. Right now, a loophole in our tax laws makes this totally legal — and I think that’s totally
wrong. You do not get to pick which rules you play by, or which tax rate you pay, and neither should these
companies. (…) Stopping companies from renouncing their citizenship just to get out of paying their fair share of
taxes is something that cannot wait”. OBAMA, Barack. President of the United States of America. Weekly
Presidential Address: Closing Corporate Tax Loopholes. Washington D.C. 2014. Disponível em:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/26/weekly-address-closing-corporate-tax-loopholes.
Acesso em 19/06/2016 às 17:15.
2
OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris. DOI:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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na iniciativa denominada “BEPS” (“Base erosion and profit shifting”3) que se divide em 15
ações as quais tem as suas aplicações sendo negociadas com os países membro da organização
bem como os países que formam o “G-20”, o grupo dos 20 países mais ricos.
Em linhas gerais, as ações de BEPS buscam alterar e planificar as diretrizes básicas que
dizem respeito ao ramo do direito tributário internacional seja em relação aos países que adotam
o regime de tributação da fonte, seja em relação aos países que adotam o regime de tributação
da residência, com o propósito de imprimir maior previsibilidade, transparência e moralidade
nas transações internacionais.
Os técnicos da OCDE, organização comissionada pelo G-20 para liderar a iniciativa de
BEPS, entendem que na era da economia digital, e da diminuição das fronteiras nacionais e o
aumento cada vez mais crescente da globalização, as regras de tributação internacional,
desenvolvidas no início do século XX encontram-se arcaicas e não endereçam mais as
necessidades e a realidade atuais.
Neste contexto de profunda dicotomia entre estrita legalidade e moralidade/transparência
como princípios jurídicos balizadores de conduta, entre o direito de se fazer planejamento
tributário de forma lícita e economizar tributos e o dever de pagar tributos com base sobretudo
na capacidade contributiva de cada contribuinte, este trabalho surge com o propósito de
endereçar questões atuais e relevantes ao nosso tempo. Muito provavelmente, as mudanças que
são pretendidas atualmente, se levadas à cabo, vão impactar a tributação internacional, a
competição internacional e a economia global pelas próximas gerações.
As inversões corporativas são ainda raras no Brasil, existem poucos casos que podem ser
elencados verdadeiramente como casos de inversão corporativa. No entanto, no contexto desta
pesquisa, indaga-se se o Brasil reúne as condições que se verificaram em outros países antes
que ocorressem as ondas de inversões corporativas, e em que medida podemos verificar uma
onda de inversões ocorrendo ou prestes a ocorrer aqui no Brasil, como ocorreu nos EUA. Em
vistas disto, podemos então endereçar o problema e pensarmos em soluções antes que a situação
se agrave. Para se atingir tal propósito, é imprescindível estudar o assunto pelo ponto de vista
brasileiro, mesmo que se valendo de comparações com outras realidades. Obviamente, ao se
estudar um fenômeno ocorrido internacionalmente e que pode vir a ter implicações localmente,
3

A iniciativa BEPS é fundada em três ideias basilares, quais sejam (i) coerência da tributação sobre a renda no
âmbito internacional, objetivando a eliminação de assimetrias e lacunas nas regras fiscais que permitam a erosão
da base tributável/deslocamento de lucros para países com baixa tributação; (ii) substância cujo objetivo é o
alinhamento do poder de tributar com a efetiva atividade de geração de valor do empreendimento; (iii)
transparência para que haja uma ampla prestação de informações às autoridades fiscais.
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é preciso fazer os devidos contornos e delineamentos para que não se importe, sem os devidos
cuidados, fatos e interpretações que aqui não se aplicam por conta das diferenças dos
ordenamentos jurídicos.
Destarte, a presente pesquisa é dividida em duas partes. A primeira parte enfoca o estudo
eminentemente jurídico das inversões corporativas no contexto dos planejamentos tributários,
comparando-as com o instituto similar cunhado nos EUA, para então se passar ao estudo das
razões tributárias que podem levar uma companhia brasileira multinacional a decidir pela
inversão. A segunda parte diz respeito aos aspectos econômicos das inversões, procurando
indicar as razões econômicas que podem levar uma companhia brasileira multinacional a
considerar a possibilidade de inversão, bem como possíveis soluções para o problema. Neste
último ponto, é defendida a ideia de uma proposta de solução calcada em aspectos econômicos,
visando a maximização da concorrência internacional e o impulsionamento das multinacionais
brasileiras no exterior.
Diante do ineditismo do tema, espera-se que o presente trabalho venha a contribuir para
o estudo jurídico no país e que seja proveitoso à comunidade acadêmica e demais operadores
do direito, em sentido amplo.
Esta pesquisa não tem o condão de esgotar o tema ou sequer abordar todos os pormenores
relacionados à matéria. É necessário que seja feito um corte metodológico limitando o escopo
de estudo, ainda que o que venha a ser deixado de lado seja de suma relevância.
Pretendeu-se, tão somente, introduzir à discussão tema este que a nosso ver é de extrema
relevância para os dias atuais e nas circunstancias a que o país se encontra. Ainda resta tempo
para que a guinada seja feita rumo à volta do crescimento e o impulsionamento do mercado, de
forma livre e sem maiores restrições.
Neste sentido, será preciso valer-se de literatura estrangeira para discorrer sobre o tema
em si, haja vista a escassez de literatura nacional especifica sobre o tema. Sem que com isso, a
literatura pátria seja olvidada no que seja pertinente.
A seguir, abordaremos, resumidamente, o conteúdo de cada capítulo a fim de dar uma
visão geral do trabalho.
No primeiro capítulo, intitulado planejamento tributário, responde-se como o
planejamento ocorre no Brasil, os seus pressupostos e como as diferentes escolas de pensamento
veem o tema. O capítulo é dividido em três partes, elisão e evasão fiscal no direito brasileiro, o
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parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional (CTN), e a elisão fiscal
internacional. Procurou-se tratar como a elisão fiscal no direito brasileiro pode ser vista sob a
ótica tradicional, de cunho liberal, e sob a ótica solidária, baseada, sobretudo, na capacidade
contributiva e no dever de solidariedade de uns com os outros, no âmbito do Estado Social. A
respeito do parágrafo único do art. 116 do CTN, foi discutido a forma como se pretendeu
internalizar e positivar os institutos de abuso de direito e fraude à lei no contexto do direito
tributário brasileiro. Por fim, o capítulo primeiro trata da elisão fiscal em âmbito internacional.
Neste tópico, foram tratados os contornos da elisão fiscal internacional sob o contexto de BEPS,
as características próprias da tributação internacional, a dupla tributação como decorrente da
dicotomia entre tributação pelo país da residência versus tributação pelo país da fonte.
O capítulo segundo abordará as inversões corporativas em si. Primeiramente, faremos
uma comparação com o instituto nos Estados Unidos da América, de onde as inversões
corporativas de maior destaque, e de maior valor agregado, ocorreram. Discorrendo, outrossim,
acerca das medidas legislativas e executivas adotadas para conter as inversões, levando-se em
conta as regras tributárias Norte-Americanas. Posteriormente, passaremos a abordar como as
inversões corporativas podem ocorrer no Brasil, do ponto de vista operacional, utilizando
institutos jurídicos brasileiros.
No capítulo terceiro, focaremos nas razões eminentemente tributárias para as inversões
corporativas. Inicialmente, o alto custo tributário imposto às empresas pela legislação, em
termos da carga tributária em si, bem como o custo de adimplir com as obrigações
instrumentais. Em seguida, entraremos na seara das regras brasileiras de tributação em bases
universais do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Com as mudanças trazidas pela Lei
n. 12.973 de 2014, as multinacionais brasileiras enfrentam custos tributários demasiados
grandes, as colocando em posição de desvantagem no cenário competitivo internacional.
Mister enfatizar que, diferentemente dos três primeiros capítulos, eminentemente
jurídicos, o capítulo quarto abordará temas econômicos. Para tal fim, será aplicada a
metodologia e os princípios da economia. Pretendeu-se com isso conferir uma visão geral
acerca das inversões corporativas as quais são melhor explicadas pela confluência do direito
tributário com a economia. Não haverá mistura na aplicação dos métodos e princípios jurídicos
com os econômicos. Tal mistura seria inconcebível no ordenamento jurídicos Brasileiro dado
o aspecto autopoiético e tipicamente fechado do Direito Brasileiro. Ainda que no exterior tal
simbiose seja mais aceita, como no caso da Common Law, o Brasil pela sua tradição romanogermânica, e francesa, separa de forma mais contundente as ciências em sistemas mais ou
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menos fechados. O direito, sob esta ótica, seria um sistema mais fechado, sem sofrer influencias
externas, por isso chamado de autopoiético.
Assim, no capítulo quarto, primeiramente, passaremos à uma análise de casos práticos de
inversões que tem ocorrido no Brasil, no sentido de averiguar quantitativamente os benefícios
para as companhias envolvidas de inverterem, em termos de valorização das ações das
companhias, e a diminuição da carga tributária efetiva (global effective tax rate). A seguir, o
capítulo ainda abordará os aspectos teóricos da análise econômica do direito aplicada às
inversões corporativas, sob a ótica da teoria econômica. Neste capítulo a decisão de inverter ou
não será colocada à prova tendo em vista a fórmula desenvolvida a fim de aplicar o cálculo de
custo de oportunidade, ou seja, o custo de inverter versus o custo de não inverter. A pergunta
que se procura responder é, portanto, qual a melhor maneira do Direito de lidar com as inversões
corporativas? Porventura, seria a melhor alternativa incentivar o Legislador a impor cada vez
mais regulações restritivas, impondo consequências severas e fazendo com que os benefícios
de se inverter sejam diminuídos frente aos encargos? Ou seria a melhor maneira elevar o sistema
de tributação ao um nível competitivo para que a inversão não ocorra, simplesmente porque
manter a residência fiscal do Brasil, seria a melhor utilização dos recursos para todas as partes?
Passaremos a discorrer acerca desta temática a fim de endereçar tais questionamentos,
para ao final propor uma possível solução para o problema.
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CAPÍTULO 1 – Planejamento tributário

O ato de planejar é algo inerente ao ser humano. Nós planejamos desde as coisas mais
corriqueiras, como o que comeremos na próxima refeição, até aspectos mais complexos e
importantes como a profissão a seguir, o planejamento familiar envolvendo o casamento, o
número pretendido de filhos, onde morar, e assim por diante. Saber lidar com imprevistos é,
sem sombra de dúvida, lição importante a ser aprendida, mas planejar os atos da vida é essencial
a qualquer pessoa sensata.
Na esfera tributária, parte tão presente em nossas vidas, não haveria de ser diferente.
Planejamos a casa que iremos comprar e levamos em conta o imposto sobre a propriedade
territorial urbana (IPTU) incidente sobre o imóvel a cada início de ano. Nos preocupamos com
o imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) do carro familiar, e cotidianamente
nos deparamos com o imposto sobre a circulação de mercadorias (ICMS) e o imposto sobre
produtos industrializados (IPI) incidente sobre os bens de consumo mais variados e assim por
diante.
Planejamento tributário é algo que todos fazemos todos os dias, em maior ou menor grau,
sem que ninguém afirme que devamos comprarmos o carro mais caro afim de pagar o máximo
de IPVA ao Estado, ou devemos agir como pródigos consumindo tudo o que vemos pela frente
por conta de um dever de contribuir para com o Fisco, afirmar isso seria um absurdo.
A bem verdade é que no âmbito do contrato social ao qual estamos todos interligados,
devemos sim contribuir para que o Estado possa exercer as suas funções. Ninguém em seu pleno
juízo afirmaria algo em sentido contrário. No entanto, o ponto de divergência ocorre no tamanho
deste Estado, e, portanto, no montante de receitas que o Estado precisa para exercer as suas
funções.
Tendo em vista a Constituição da República Federativa do Brasil ser analítica e
prescrever inúmeras funções ao Estado Brasileiro, este possui necessidade de recursos, obtidos
por meio de receitas em montante correspondente às funções a que exerce, ou deve exercer.
Não é, todavia, prerrogativa do Estado apurar lucro, posto que não exerce atividade empresária.
Mesmo o superávit, isto é, o excesso de receitas públicas menos as despesas públicas, e que não
se confunde com o lucro empresarial, deve ter destinação legalmente específica. Por outro lado,
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não deve o Estado ser inflado e incorrer em demasiadas despesas além do que seja estritamente
constitucional e legal, levando-se em conta os princípios da Administração Pública, dentre os
quais a razoabilidade e a transparência. Assim, deve haver uma harmonia em relação às
despesas públicas e as receitas públicas.
Do ponto de vista dos particulares, a afirmação do juiz Norte-Americano Billings
Learned Hand (1934) expressa o que pensamos:
Anyone may so arrange his affairs that his taxes shall be as low
as possible; he is not bound to choose that pattern which will best
pay the Treasury. There is not even a patriotic duty to increase
one`s taxes. This idea of paying the minimum amount of taxes
under the law should apply to business as well as individuals.4
No sentido do que foi afirmado pelo Juiz Hand da Corte de Nova Iorque, tanto pessoas
físicas quanto pessoas jurídicas podem se auto organizar de modo a pagarem os seus tributos
devidos, mas o mínimo possível dentro dos limites impostos pela lei de cada país.
Passaremos, então, a analisar o planejamento tributário no âmbito do direito brasileiro.

1. Evasão e elisão fiscal no Direito Brasileiro

Na esfera do Direito, o termo planejamento tributário transmite a ideia de organização
lícita e eficiente dos recursos de um negócio ou de uma pessoa, culminando numa economia de
tributos. No Brasil, a doutrina tem adotado o termo elisão fiscal para expressar a ideia de
planejamento tributário lícito e o termo evasão fiscal com o sentido de planejamento tributário
ilícito.
Contudo, nem sempre foi assim. Becker5 utilizava o termo evasão fiscal com a conotação
de planejamento tributário licito e o termo fraude fiscal para expressar a prática ilícita de
economia de tributos. Entendia que “a evasão (eludir o Fisco) seria perfeitamente lícita, pois
não teria sido violada qualquer regra ou eficácia jurídica”. Por seu turno, entendia que a, “fraude
4

BUTTERFIELD, Scott L.; ORCHARD, Lou X. Corporate inversions and fair play. The Journal of Applied
Business Research – May/June 2013, Volume 29, Number 3. Morrow. 2013. p. 655. Tradução livre: Qualquer
pessoa pode assim organizar seus negócios que seus impostos devem ser tão baixos quanto possível; Ele não é
obrigado a escolher aquele padrão que melhor pagará o Tesouro. Não há sequer um dever patriótico de aumentar
os impostos. Esta ideia de pagar o mínimo de impostos sob a lei deve se aplicar a empresas, bem como a indivíduos.
5
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. Ed. São Paulo. Lejus. 1999. p. 139.
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fiscal consistiria numa programação ilícita de suas atividades, porque o contribuinte teria
formado a estrutura jurídica de seus negócios violando regra jurídica ou desprezando a eficácia
jurídica resultante da incidência de regra jurídica sobre sua hipótese”.6
Jardim, por sua vez, entende que os termos evasão e elisão são intercambiáveis, posto
que por si só não possuem o condão de licitude ou ilicitude, necessitando, para atingir um ou
outro fim, de outros elementos que os definam, podendo “ambos estar em harmonia ou
desarmonia com o direito positivo”7.
Segundo Sacha Calmon8, baseado na lição de Dória e de Alberto Pinheiro Xavier, a elisão
fiscal é mera espécie do gênero evasão. De acordo com o autor, a evasão, gênero, era omissiva
ou comissiva. A evasão omissiva poderia ser imprópria quando o agente se abstivesse, de forma
intencional, da prática da ação culminada no fato gerador. Exemplo disso seria não vender um
determinado imóvel e, consequentemente, não ter que pagar o imposto sobre a transmissão
causa mortis ou doação (ITCMD). Ou ainda, a pessoa que não aceita uma segunda oferta de
emprego e assim não incorre não aumenta a sua faixa do imposto de renda de pessoa física. A
evasão propriamente dita poderia ser intencional quando o agente sonega por meio de omissão
de dados, informações constantes da declaração de ajuste anual causando a diminuição,
retardamento ou o não pagamento de tributo. A evasão própria pode ser não intencional quando
o agente desconhece o seu dever tributário. A diferença entre as duas figuras consiste na
presença do dolo quando o agente pratica atos tipificados pela lei penal tributária como
sonegação fiscal. Não obstante, a evasão pode ser comissiva, dividindo-se em ilícita e licita.
Evasão comissiva ilícita ocorre quando o agente pratica fraude, simulação e conluio, sendo que
o campo de ação se dá na alteração dos fatos antecedentes ao fato gerador, ou após a sua
ocorrência. Por fim, a evasão comissiva pode ser lícita, também chamada de economia fiscal
lícita ou elisão fiscal. Na elisão fiscal o agente tem por objetivo a economia de tributos, agindo
sempre por vias lícitas, antes ou após a ocorrência do fato gerador. Nesse sentido, estaria o
contribuinte optando por formas disponíveis no ordenamento jurídico, com fulcro na sua
liberdade e autonomia de vontade, aproveitando-se de legislação não proibitiva.
Atualmente, tem-se adotado as seguintes definições para os termos em questão: elisão
fiscal como a economia lícita de tributos9, resultado este obtido pelo contribuinte através de
6

Idem, ibidem.
JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Dicionário Jurídico Tributário. 3 ed. São Paulo. Dialética, 2000. p. 84.
8
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Evasão e Elisão fiscal. O Parágrafo único do art. 116, CTN, e o Direito
Comparado. Rio de Janeiro. Forense. 2006. p. 41.
9
Idem, ibidem.
7
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procedimento lícito haja vista não ter integrado os pressupostos para a incidência tributária10.
Nos dizeres de Dória, na elisão a utilização dos meios ocorre antes que se exteriorize a hipótese
de incidência tributaria, pois, opcionalmente, o negocio revestirá a forma jurídica alternativa
não descrita na lei como pressuposto de incidência ou pelo menos revestirá a forma menos
onerosa, sendo que a elisão pode, portanto, ser definida como todo ato ou omissão que tenda a
evitar, reduzir ou retardar o pagamento de um tributo11.; evasão fiscal12 como a economia de
tributos por meio de dolo, fraude, simulação, e o emprego de quaisquer meios ilícitos e ardilosos
que culminam na redução ou supressão de tributos.
Tôrres utiliza as obras de Becker e Dória como paradigmáticos na construção dos
conceitos de evasão e elisão tributarias, mas propõe, em sua obra, uma nova terminologia,
intermediária às comumente usadas, a fim de balizar ao emprego utilizado em outros países.
Para Tôrres, “a elusão seria a conduta de sujeitos que mediante a criação de negócios jurídicos
lícitos, buscam evitar no todo ou em parte a obrigação tributaria, com violação indireta da lei,
por uma espécie de contorno ao seu campo material de incidência, desprovidos de causa
(simulados ou com fraude à lei) visando a uma economia de tributos”.13
Assim, no sentido do que Tôrres deseja expressar, enquanto o termo evasão encontra-se
num extremo, no campo do ilícito, o termo elisão encontra-se no outro extremo, no campo do
lícito, ensejando a operação que contenha propósito negocial, estando o termo elusão no meio.
O planejamento tributário elusivo seria aquele que se reveste de licitude, gera efeitos lícitos,
mas esta eivado pelo ilícito atípico, consubstanciado no abuso (de direito, das formas, ou
simulação como abuso dos fatos), ou seja, sem causa, sem propósito negocial. A elusão não
geraria efeitos na esfera do Direito Privado, acarretando, tão somente, sua inoponibilidade
perante o Fisco. Desta maneira, para Tôrres, a norma contida no parágrafo único do art. 116 do
CTN seria uma norma antielusiva.
Tendo contextualizado o aspecto terminológico do assunto, cumpre passar à explanação
das doutrinas brasileiras sobre o tema. No Brasil, de modo geral, existem duas visões macro
sobre o assunto que diz respeito ao planejamento tributário lícito, ou elisão fiscal. Uma delas é
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XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo. Dialética, 2001. p. 87.
DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e evasão fiscal. São Paulo. Ed. Lael. 1971. p. 33.
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Cumpre destacar que não integra o escopo do presente trabalho discorrer em miúdos acerca da evasão fiscal,
posto que no campo do ilícito penal tributário, fora, portanto, do corte metodológico que aqui se propõe.
13
TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: simulação: elusão tributária. São
Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2003. p. 187.
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a visão tradicional, de cunho liberal, e a outra visão é calcada no aspecto solidário do direito
tributário.
Para os adeptos da visão tradicional, de cunho liberal, o poder de tributar decorre da
Constituição da República, sobre a qual os princípios gerais da República e os princípios
tributários foram positivados. No âmbito da CF/88, o sopesamento dos princípios ocorre em
prol dos princípios próprios do Estado de Direito, mais especificamente a liberdade, a
legalidade e a segurança jurídica, posto que de acordo com as diretrizes fixadas pelo texto
constitucional14. A visão tradicional critica “a posição defendida por parcela da doutrina de
conferir eficácia normativa a alguns princípios (capacidade contributiva, solidariedade,
isonomia) e sub eficácia à legalidade e segurança jurídica”.15
Para os adeptos da visão tradicional, a defesa da elisão fiscal representa a defesa da tríade:
liberdade, legalidade e segurança jurídica, e suas derivações.
O conceito de liberdade, cuja conscientização ocorreu com o nascimento do
constitucionalismo positivado no final do século XVIII, era encarado, precipuamente, como
“expressão da liberdade humana em face do Poder”16, e explicitado na alcunha de Constant
“liberdade dos modernos - a autonomia individual em face do Estado”.17
Nos dizeres de Ferreira Filho, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de
1789, é o documento de “referência da primeira geração”18 dos direitos fundamentais. Nesta,
em seu art. 4, a liberdade é definida como “a possibilidade de fazer tudo o que não ofende
outrem; assim o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros limites além
daqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo destes mesmos direitos. Estes
limites não podem ser estabelecidos senão pela lei”.19
Partindo do exemplo francês, vemos que a liberdade deve andar de mãos dadas com a
legalidade. Nem poderia ser diferente, posto que, muito embora a liberdade seja um princípio
14

BOZZA, Fábio Piovesan. Planejamento tributário e Autonomia Privada – Série Doutrina Tributária v. XV. São
Paulo. Quartier Latin. 2015. p. 252.
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Idem, ibidem.
16
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional: o estado da questão
no início do século XXI, em face do direito comparado e, particularmente, do direito positivo brasileiro. São Paulo.
Saraiva. 2009. p. 84.
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CONSTANT, Benjamin. De l’esprit de conquête et de l’usurpation. 3 ed. Paris. 1814. P. 101. Apud FERREIRA
FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional: o estado da questão no início do
século XXI, em face do direito comparado e, particularmente, do direito positivo brasileiro. São Paulo. Saraiva.
2009. p. 85.
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de suma importância, garantido pela Constituição, não pode ser considerado absoluto, posto
que a liberdade absoluta levaria ao caos do estado natural. Assim, o único limitador da liberdade
é a lei, que representa o homem se auto regulando, conferindo assim, legitimidade à limitação
da liberdade, posto que não tirânica ou arbitrária.
Carrazza expressa que “editando a lei, a sociedade, por seus representantes imediatos (os
legisladores), se autorregula, vale dizer, se impõe normas que cercearão a liberdade e a
propriedade de seus membros, tendo em vista o bem comum”.20
Sobre o princípio da legalidade, Jardim preconiza que “este personifica axioma de
especial importância em nosso direito”.21 Em nosso ordenamento pátrio, a legalidade é
garantida no art. 5, II, da CF/88, posto que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei”.
Vê-se, portanto, que o nosso ordenamento pátrio positivou o direito de liberdade de ação,
sendo

limitado

unicamente

pela

lei.

Comparativamente,

Alexy22

a

respeito

do

constitucionalismo Alemão, menciona que a Lei Básica, artigo 2(1), contém o direito
constitucional garantindo uma geral liberdade de ação humana. A consequência de tal direito
positivado na Constituição seria a implicação de que a todos é permitido que façam o que bem
entenderem (norma permissiva), não sendo aplicadas limitações. Num segundo plano implica
que todos possuem um direito oponível contra o estado para que não aja ou se omite perante o
direito constitucionalmente protegido de liberdade. A derivação de tal norma seria de que se
uma ação A (omissiva ou comissiva) não proibida por uma norma substancialmente compatível
com a constituição, então A é permitida.
A expressão da liberdade, em nosso ordenamento jurídico, ocorre, não só mas em grande
monta, pela autonomia da vontade, sendo o seu produto, o negócio jurídico, fonte de direito
(lei) entre as partes (pacta sunt servanda).
A autonomia da vontade ampara-se, não obstante, no princípio da igualdade posto que
consiste num poder de todos os cidadãos de exprimirem, ou declararem a sua vontade no âmbito
de um propósito negocial. Segundo Tôrres, com o surgimento da autonomia da vontade por
construção doutrinária, nascia “um poder igual para todos os cidadãos, capaz de equilibrar os
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interesses contrapostos de diversas classes sociais, sob a base da liberdade consubstanciada na
vontade expressa por cada um”.23
A fim de conferir uma definição conceitual do termo autonomia da vontade, cumpre
destacar que se consiste na liberdade de criar normas negociais, a qual o direito, a posteriori,
confere publicidade e a força para que seja oposto perante terceiros. Tôrres afirma que “o Estado
detém o monopólio dos meios de declaração e de atuação do direito, mas não os de criação do
direito, que pode ser feito tanto pelo Estado como pelos particulares”.24
Ademais, a autonomia da vontade, constitucionalmente positivada pelo seu conteúdo,
impõe, outrossim, uma limitação ao legislador, o qual “não pode reduzir-se a recortar a
autodeterminação e a responsabilidade individuais, na medida em que a autonomia privada
compreende também a possibilidade de contrair, por decisões livres, obrigações que os poderes
públicos não poderiam impor aos cidadãos”.25
Destarte, a autonomia da vontade como princípio constitucionalmente conferido
consubstancia-se no “poder que os particulares recebem originariamente da Constituição para
criar normas negociais, cujo produto há de ser respeitado por todos, inclusive o próprio Estado,
como expressão de direito adquirido e ato jurídico perfeito”.26
Consequentemente, o alcance da autonomia privada, aliada ao princípio da livre
iniciativa constante do art. 170 da CF/88, abrangendo, conforme mencionado por Bozza27: (i) a
liberdade na celebração de vínculos contratuais; (ii) a liberdade quanto à escolha do tipo
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TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: simulação: elusão tributária. São
Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2003. p. 103.
24
TÔRRES, Heleno. O conceito constitucional de autonomia privada como poder normativo dos particulares e os
limites da intervenção estatal”. In TÔRRES, Heleno Taveira (coord.) Direito e poder: nas instituições e nos valores
do público e do privado contemporâneo. Barueri. Manole. 2005. p. 576. Ainda a este respeito, Kelsen afirma que
“The differentiation in principle between a public (or political) and a private (or unpolitical) legal sphere is
designed to prevent the recognition that the ‘private’ right created by the legal transaction of a contract is just as
much the theater of the political dominion as the public law created by legislation and administration. But the socalled private law, the complex of norms whose core is the legal institution of individual property, is (from the
point of view of the function that his part of the legal order occupies within the total legal order) a method of
creating individual norms, characteristic of the capitalistic system”. KELSEN, Hans. Pure theory of law.
Translation from the second (revised and enlarged) German edition by Max Knight. The Lawbook Exchange, Ltd.
Clark, New Jersey. 2009. p. 198.
25
TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: simulação: elusão tributária. São
Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2003. p. 107.
26
TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: simulação: elusão tributária. São
Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2003. p. 110.
27
BOZZA, Fábio Piovesan. Planejamento tributário e Autonomia Privada – Série Doutrina Tributária v. XV. São
Paulo. Quartier Latin. 2015. p. 260-261.

24

contratual mais adequado; e a liberdade quanto ao conteúdo dos contratos, posto que não há
vedação legal quanto a abrangência do conteúdo dos mesmos.
O segundo pilar sobre o qual se baseia a visão liberal, tradicional, no tocante à defesa da
elisão fiscal, reside no princípio da legalidade.
A legalidade, como mencionado anteriormente, consiste numa limitação à liberdade
autorizada e legitimada pelo pacto social concretizado na Constituição Federal, ou seja,
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”,
conforme o art. 5, II, da CF/88.
Do princípio da legalidade podemos extrair por derivação o princípio implícito da
legalidade tributária. A legalidade tributaria é uma proteção ao direito a propriedade (art. 5,
XXII, e 170, II, CF/88) que não será gravado sem que haja prévia lei que autorize o gravame.
Sob outra ótica, consiste no limite ao poder estatal de tributar, consubstanciado no art. 150, I,
da CF/88. Além disso, o legislador deve descrever, delinear e esgotar, “com a maior precisão
possível, as circunstâncias que darão ensejo à tributação”.28
Contudo, o direito brasileiro vai um passo além no sentido de qualificar a legalidade
tributária como estrita ou cerrada, conforme art. 146, III, “a” da CF/88. O princípio da estrita
legalidade dispõe que inexiste o dever de pagar tributo que não tenha surgido de lei
complementar. Jardim afirma que “A legalidade estrita pressupõe que o legislador exerça a sua
função legislativa de modo a exauri-la, prevendo detidamente todos os componentes da norma
jurídica”.29 De acordo com Xavier:
Definir significa determinar a extensão e os limites de um conceito,
enunciando de modo preciso os seus atributos essenciais e específicos.
Seria o oposto ao estabelecimento de conceitos indeterminados ou de
cláusulas gerais, que colaboraria indevidamente para selecionar
determinadas manifestações de capacidade contributiva de maneira
casuística e, desse modo, transferir obliquamente a competência de
criação da norma tributária para outros órgãos. Consequentemente, a
lei complementar exerceria uma função estritamente interpretativa do
núcleo essencial do conceito constitucional, de modo a torná-lo
determinado.30
28
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No que toca ao conteúdo do princípio da legalidade, concretamente, cumpre salientar o
disposto no Código Tributário Nacional, art. 97:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal,
ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito
passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias
a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

Destarte, tanto a hipótese de incidência (o antecedente normativo), quanto o consequente
jurídico tributário, ou seja, a regra matriz de incidência, são matérias reservadas à lei.
Consequentemente ao princípio da legalidade (lato sensu), e em matéria tributária, mais
especificamente, a legalidade estrita ou reserva de lei (stricto sensu), se deriva a tipicidade
cerrada.
A este respeito, importante destacar que as normas tributárias, como Sacha Calmon
afirma, são aplicadas por rigorosa subsunção dos fatos às normas, em razão dos princípios da
legalidade formal e da tipicidade material, ou seja, o fato típico é previamente fechado
conceitualmente pela lei que o instituiu.31
Assim, conforme ensinamento de Alberto Xavier, baseado nos ensinamentos de Hensel
e Vogel, a tipicidade seria baseada: (i) no afastamento da tributação com base numa cláusula
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geral de tributo, ainda que referido à ideia de capacidade econômica; (ii) na tipologia taxativa,
vedada a analogia; (iii) na realização dos fatos enumerados pelo legislador para que nasça a
obrigação tributária; e (iv) na determinação, sendo, portanto, fechado e fixando o seu
conteúdo.32
Neste sentido, ainda acerca da legalidade, Dória defende o posicionamento de que o
aplicador ou intérprete do direito, ao interpretar e dar vazão à norma, não deve mudar a
terminologia jurídico formal empregada pelo legislador ao tipificar os tributos, como por
exemplo, dando preferencia ao seu conteúdo econômico, se o legislador assim não fez. Nesse
sentido, Dória cita Hensel nos seguintes termos:
Hensel, escrevendo aliás sobre o sistema onde se originou essa teoria
de livre indagação do direito feriu percucientemente aquele aspecto:
‘Neppure una violazione di una legge imperativa si verifica, in
generale, nell’elusione dell’imposta. Il comando – tu devi pagare
delle imposte – é sempre condizionato dalla frase: se tu realizzi la
fattispecie legale (non: se tu miri ad un determinato affectto
economici)’.33

Por seu turno, fechando a tríade sob qual se baseia a visão liberal, a segurança jurídica,
complementando o princípio da legalidade, implica na possibilidade das pessoas se prepararem
para o futuro, não serem pegas de surpresa, e possibilitar às pessoas conhecerem as leis a que
estão vinculadas.
A sensação de estabilidade e segurança são vitais para a sociedade como um todo,
propiciando ordem e estabilidade às relações sociais e ao ordenamento jurídico. Relegar à
segurança jurídica qualquer posição que não esta de preeminência na ordem social, geraria o
caos e a desordem.
Tôrres entende que a “segurança jurídica seria a certeza e garantia dos direitos. Seria paz.
Seria meio de estabilidade do próprio sistema normativo, que compreende a coerência estrutural
quanto a coordenação de normas (...)”.34
32

XAVIER, Alberto. Os Princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo. Revista dos Tribunais.
1978. p. 83-96. Ainda que pese posicionamento em contrário de Schoueri para quem seria “impróprio falar em
tipicidade cerrada, já que o legislador adota uma determinação normativa com uma solidificação que exigirá a
subsunção, então não se trata mais de tipo, mas de verdadeiro conceito”. In SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito
Tributário. 6. Ed. São Paulo. Saraiva. 2016. p. 313. Neste mesmo sentido se encontra Misabel de Abreu Machado
Derzi in DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito penal e tipo. São Paulo. Revista dos
tribunais. 1988. P. 48.
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DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e evasão fiscal. São Paulo. Ed. Lael. 1971. p. 60.
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TÔRRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São Paulo. Revista dos
Tribunais. 2011. p. 199.
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Pelo ensinamento de Xavier35, a exigência acerca da utilização de conceitos
determinados, concretiza a segurança jurídica que afeta os cidadãos, posto que, assim, os seus
direitos e deveres tributários seriam perfeitamente previsíveis.
Importantíssimo destacar que em matéria tributária não se pode compatibiliza a ideia de
conceitos indeterminados e cláusulas gerais, com o ordenamento jurídico Brasileiro, posto que
ferem o princípio da legalidade. Ainda que se aceitem tais indeterminações no exterior,
incorporar estrangeirismos no ordenamento jurídico pátrio sem o devido cuidado quanto a sua
compatibilização com a CF/88 e os princípios nela contidos é temerário e inconstitucional.
Para parte da doutrina não existem conceitos absolutamente determinados, mas, quando
se “deparando com aquilo que já se tem designado por uma indeterminação imanente de todos
os conceitos, se é forçado a reconhecer que a problemática da indeterminação não é tanto de
natureza como de grau”.36 No entanto, no sopesamento de princípios constitucionais, e acima
de tudo de valores, há que se priorizar a legalidade e a segurança jurídica. A este respeito,
Carrazza afirma que “a segurança jurídica leva, ademais, ao princípio do exclusivismo, com a
consequente proibição do emprego de normas indeterminadas, que muito a propósito Nuno Sá
Gomes chama de elásticas ou de borracha”.37
Se de um lado a segurança jurídica demanda que as normas jurídicas sejam determináveis
ou determinadas em suas atribuições, os princípios da Ordem Econômica demandam agilidade
e versatilidade. Neste contexto, citando Hartmann, Schoueri afirma que

Diversamente da discricionariedade, que permite uma escolha entre
diversas possibilidades no lado da sanção legal, os conceitos jurídicos
indeterminados não oferecem aos funcionários qualquer espaço para
decidir. Apesar de sua indeterminação eles conduzem a um resultado
determinado, e, portanto, ao contrário da discricionariedade, são
totalmente passíveis de exame judicial. Por isso é que o princípio da
determinação do Estado de Direito, não impede a aplicação de
conceitos jurídicos indeterminados no Direito tributário.38
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Por sua vez, na seara dos limites ao poder de tributar, é mister mencionar a capacidade
contributiva conforme seu delineamento e posicionamento na Constituição, no âmbito da visão
liberal.
Assim, a capacidade contributiva deve ser lida como consequente aos princípios da
legalidade e da igualdade, sendo que o seu limitador é a garantia Constitucional de vedação de
confisco. Ou seja, o legislador ao positivar a hipótese tributária deve respeitar a capacidade
contributiva do contribuinte e não exercer função de confisco, ou acarretar na destruição da
riqueza do contribuinte.
Dória afirma, com propriedade, que a questão da divisão equitativa das despesas
públicas, conforme as possibilidades econômicas de cada pessoa, compete exclusivamente ao
legislador, não ao particular ou ao juiz.39
O sentido da capacidade contributiva, bem como da isonomia em caráter fiscal,
compreende a noção de proteção, garantia, ao contribuinte contra o arbítrio e contra a
discriminação do Estado no cumprimento da lei.
Agora passaremos a discorrer acerca da segunda vertente da doutrina brasileira acerca da
elisão fiscal, a qual se encontra fundamentada na visão solidária da tributação.
A visão solidária, cujo expoente é Marco Aurélio Greco, enxerga as liberdades
individuais e reconhece a economia de tributos como sendo legal, mas, para o autor, não basta
ser legal, a economia de tributos deve ser legítima, não pode conter abusos. Greco, utilizandose da teoria tridimensional do direito, afirma que a economia tributária se funda nos três pilares:
“o menor tributo legalmente possível, o menor tributo efetivamente (faticamente) possível, e o
menor tributos legitimamente possível”.40 Continua Greco no sentido da necessidade de causa
para o planejamento tributário: “não há dúvida de que o contribuinte tem o direito encartado na
Constituição Federal, de organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém, o exercício
deste direito supõe a existência de causas reais que levem a tal atitude”41. Discorre Greco que
o planejamento cuja motivação seja precipuamente a de pagar menos impostos é eivado de
ilicitude na forma de abuso de direito, podendo inclusive configurar caso de fraude à lei. Nestas
situações o Fisco estaria legitimado a desconsiderar os efeitos tributários do negocio jurídico.
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Idem. p. 79.
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Idem, p. 228.
40

29

Diferentemente da visão que foi exposta anteriormente, para os doutrinadores desta
visão, a figura do abuso poderia não somente abarcar os vícios do dolo, fraude e simulação,
como também a fraude à lei, o abuso de direito, ausência de propósito negocial, ou mesmo a
mera finalidade preponderante de pagar menos tributos.
Com fundamento na concepção de um Estado ao mesmo tempo de Direito e Social, os
princípios liberais positivados (liberdade, legalidade, irretroatividade, anterioridade) são tidos
como formalismo, enquanto os atributos do Estado Social como a diminuição das desigualdades
sociais e regionais, a solidariedade, fraternidade, a isonomia, e a capacidade contributiva
formariam o conceito de realismo jurídico.42
Desta forma, não que os princípios liberais estivessem mortos, mas a sua eficácia seria
relativizada, a ponto de Greco afirmar que as pessoas poderiam ter expectativas, fazer
projeções, mas “tratando-se de segurança e certeza quanto ao futuro, o máximo que podemos
ter são condições de previsibilidade”.43
Por sua vez, a capacidade contributiva não seria uma limitação ao poder de tributar, mas
princípio informador da tributação44 posto que “pagar impostos, numa sociedade formada por
pessoas com distintas aptidões para contribuir para as despesas públicas (...), corresponde a uma
postura ligada à solidariedade com os que menos possuem, verdadeiro instrumento de
compatibilização do convício social”.45
A esse respeito, Schoueri, citando ensinamento de Francesco Moschetti, afirma que “a
relação capacidade contributiva com a solidariedade é bem explorada por Moschetti, para quem
o dever de concorrer para com as despesas públicas conforme a capacidade contributiva liga-se
ao dever de solidariedade, compreendido como uma cooperação altruística voltada a finde
interesse coletivo”.46
Na visão de Greco, a capacidade contributiva tem acepção primordial, inclusive quanto
a interpretação da norma. Para ele, “o ponto central do debate é saber se, para atender ao
princípio do art. 145, parágrafo 1, o intérprete deve buscar concretamente a plena eficácia da
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lei tributária, com isto significando atingir todas as manifestações da capacidade contributiva
que a vontade da lei indica devam ser atingidas”.47
Sob esta posição, o princípio da isonomia, da liberdade e da legalidade devem ser
sobrepostos aos valores maiores que a Constituição teria preconizado. Assim, para Greco:
Na medida em que a lei quantificou uma determinada manifestação de
capacidade contributiva como pressupostos de incidência de um
tributo, só haveria isonomia tributária se todos aqueles que se
encontrarem na mesma condição tiverem de suportar a mesma carga
fiscal. Se, apesar de existir idênticas manifestações de capacidade
contributiva, um contribuinte puder se furtar do imposto (ainda que
licitamente), esta atitude estará comprometendo a igualdade, que tem
dignidade e relevância mesmo maiores que a proteção da propriedade.

Em relação à liberdade e a legalidade, a lacuna da lei seria resolvida pela ponderação de
princípios (liberdade versus capacidade contributiva). Isso porque a regulação da lei tributária
seria finalística, voltada ao futuro e indicadora de objetivos e finalidades.48
Dentre tais finalidades, destaca-se a transparência fiscal, postulado este que seria
implícito à Constituição, que determinaria que a atividade financeira deveria ser conduzida
segundo os critérios da “clareza, da abertura e da simplicidade, inspirando criação de normas
antielisivas, abertura do sigilo bancário, o combate à corrupção e etc.”49
Em suma, a visão solidária baseia-se no conceito de capacidade contributiva como valor
a ser seguido, diretriz objetiva de ponderação de princípios, e não simplesmente uma limitação
à tributação. Ademais, leva em conta a natureza global do negócio a fim de atestar a sua
adequabilidade jurídica. Assim, não as etapas isoladas são analisadas, mas o conjunto da obra
e a finalidade pretendida e obtida. Os critérios de análise passam a ser estático (existência,
validade, eficácia, legitimidade etc.) e dinâmico (consistência, coerência, proporcionalidade).
A necessidade de propósito negocial se torna, sob esta visão, conditio sine qua non para
que a auto-organização seja oponível perante o Fisco, ou seja, “sempre que o exercício da autoorganização se apoiar em causas reais e não unicamente fiscais, a atividade do contribuinte será
irrepreensível e contra ela o Fisco nada poderá objetar, devendo aceitar os efeitos jurídicos dos
negócios realizados”.50
47
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Sendo essencial o exame da justificação da conduta que gerou o efeito tributário de
economia de impostos. A este respeito, Greco propõe o exame baseando-se na aplicação de três
testes: (i) “a existência de motivo e finalidade não predominantemente tributários; (ii) a
congruência da manifestação de vontade (e do perfil do negocio) em relação ao motivo e à
finalidade; e (iii) a função dentro do empreendimento econômico a que se destina a operação”.51
Para os adeptos da internalização do propósito negocial no direito brasileiro via
interpretação doutrinária, “a forma da consideração econômica é o reflexo da ligação da
tributação à capacidade econômica”.52
Sob esta visão “os negócios jurídicos ineficazes ensejam efeitos tributários, à medida que
os agentes desses negócios – apesar da ineficácia, provocam efeitos econômicos – realizam-nos
e, dessa forma, influenciam a capacidade econômica”.53 Mas o negócio jurídico não é ineficaz
de pleno direito, mas sim se torna ineficaz por via de impugnação, transformação, redução, falta
de fundamento do negócio ou outros negócios jurídicos, que apresentem efeitos concretos e
efetivos”.54

2. O parágrafo único do art. 116 do CTN
A Lei Complementar n. 104 de 2001, introduziu o parágrafo único do art. 116 do CTN,
o qual conferiu à autoridade administrativa tributária a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador de
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
A leitura do Projeto de Lei Complementar n. 77 de 1999 demonstra a justificativa e real
intenção que levou o legislador a submeter o referido projeto de lei, a saber:

A inclusão do parágrafo único ao art. 116 faz-se necessária para
estabelecer, no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à
autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com finalidade de elisão, constituindo-se, dessa forma, em
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instrumento eficaz para o combate aos procedimentos de planejamento
- tributário praticados com abuso de forma ou de direito.55

No entanto, a emenda do projeto n. 10 demandou a supressão do referido dispositivo do
projeto de lei. O deputado Odelho Leão arguiu que “o combate à dissimulação se faz com a
prova dos fatos e esta só pode ocorrer com uma fiscalização eficaz”. Continua o deputado
dizendo que “aprovar a proposta é dar um poder desmedido ao Fisco, poder esse que não poderá
ser contrastado com a defesa administrativa plena, já que há o depósito recursal, e, até, com a
via judicial plena, pois o tipo de estão não permitirá o uso do mandado de segurança. Uma
década após o nascimento da norma e a mesma não foi pacificada quanto ao seu conteúdo e
alcance. Há, inclusive, discussão no STF quanto à sua constitucionalidade. 56 O fato de não ter
havido atividade legislativa a fim de regular o procedimento prejudica a aplicação da norma.
Em 2002, com a edição da medida provisória n. 6657, pretendeu-se instituir no
ordenamento jurídico pátrio, procedimentos de combate às situações de elisão fiscal, a exemplo
do que ocorre em outros países. A exposição de motivos da MP ressaltou que a medida
possibilita que “a autoridade administrativa, apenas para efeitos tributários, pode desconsiderar
atos ou negócios jurídicos, ressalvadas as situações relacionadas com a prática de dolo, fraude
ou simulação, para as quais a legislação tributária brasileira já oferece tratamento específico”.
O projeto identifica as hipóteses de atos ou negócios jurídicos que são passíveis de
desconsideração, pois, embora lícitos, buscam tratamento tributário favorecido e configuram
abuso de forma ou falta de propósito negocial. E por fim, deixa claro que a intenção da norma
era regulamentar o parágrafo único do art. 116. Cumpre salientar que os referidos artigos da
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MP sofreram emendas, de n. 21, 23, 25, 26 e 27. Porém, os referidos artigos não foram
convertidos em lei, sendo totalmente repelidos pelo Congresso.
Em outubro de 2013, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) julgou
favoravelmente à Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda. que havia empregado planejamento
tributário a fim de aproveitar o ágio para diminuir o montante de imposto sobre a renda a pagar.
O conselheiro Alberto Pinto Souza Junior proferiu voto em sede do Acórdão n. 1302001.184 –
3ª Câmara / 2ª Turma Ordinária, dizendo o seguinte:
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e a
sociedade brasileiras se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao
sistema, evitando que suas decisões fiquem ao sabor lotérico do
entendimento de cada conselheiro sobre conceitos vagos não
positivados como, por exemplo, “falta de propósito negocial”, que não
passa de uma construção jurisprudencial alienígena sem respaldo no
ordenamento jurídico pátrio.

Neste mesmo sentido foi o acórdão n. 1302-001.145 da 3ª Câmara / 2ª Turma Ordinária,
do CARF, de relatoria do Sr. Marcio Rodrigo Frizzo, cuja ementa é parcialmente transcrita:
ÁGIO
INTERNO.
INCORPORAÇÃO
REVERSA.
AMORTIZAÇÃO. Para fins fiscais, o ágio decorrente de operações
com empresas do mesmo grupo (dito ágio interno), não difere em nada
do ágio que surge em operações entre empresas sem vínculo. Não há
dispositivo legal que vede ou anule tal ato devendo os atos da
administração pública seguir o princípio da legalidade. Ocorrendo a
incorporação reversa, o ágio poderá ser amortizado nos termos
previstos nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997.58

Vejamos a ementa do acórdão 110100.708 da 1ª Câmara da 1ª Turma Ordinária da 1ª
Se/Jul, proferida pelo conselheiro Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro em 11 de abril de
2012:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ABUSO DE DIREITO. LANÇAMENTO.
Não há base no sistema jurídico brasileiro para o Fisco afastar a
incidência legal, sob a alegação de entender estar havendo abuso de
direito. O conceito de abuso de direito é louvável e aplicado pela
58
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Ordinária. Sessão de 12 de fevereiro de 2014. Banco Itaucard S/A; 4. Acórdão n. 1302001.150 – 3ª Câmara / 2ª
Turma Ordinária. MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Sessão de 7 de Agosto de 2013;
5. Acórdão n. 1401001.240 – 4ª Câmara / 1ª Turma Ordinária. NACIONAL MINÉRIOS S/A. Sessão de 26 de
Agosto de 2014.
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Justiça para solução de alguns litígios. Não existe previsão do Fisco
utilizar tal conceito para efetuar lançamentos de oficio, ao menos até
os dias atuais. O lançamento é vinculado a lei, que não pode ser
afastada sob alegações subjetivas de abuso de direito.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ELISÃO. EVASÃO. Em direito
tributário não existe o menor problema em a pessoa agir para reduzir
sua carga tributária, desde que atue por meios lícitos (elisão). A grande
infração em tributação é agir intencionalmente para esconder do credor
os fatos tributáveis (sonegação).
ELISÃO. Desde que o contribuinte atue conforme a lei, ele pode fazer
seu planejamento tributário para reduzir sua carga tributária. O fato de
sua conduta ser intencional (artificial), não traz qualquer vicio.
Estranho seria supor que as pessoas pudessem buscar economia
tributária licita se agissem de modo casual, ou que o efeito tributário
fosse acidental.
SEGURANÇA JURÍDICA. A previsibilidade da tributação é um dos
seus aspectos fundamentais. (Grifo não original)

Assim, resta claro, que não pode a doutrina pretender interpretar a norma de forma
diversa do que o legislador pretendeu. Não existe no direito tributário brasileiro, as figuras de
abuso de direito, fraude à lei, propósito negocial e assim por diante, posto que tais conceitos
foram rechaçados pelo legislador brasileiro. Conceitos de direito estrangeiro não podem ser
internalizados ao bel prazer de quem interpreta a norma. No Brasil, estamos todos sob o império
da lei, conforme preconizado pela CF/88, e não sob o império das vontades e valores de alguns
poucos.
Ainda que o direito tributário empreste do direito privado a conceituação e formas quanto
a definição, conteúdo, e alcance dos seus institutos, os efeitos tributários são regidos por normas
próprias, conforme o art. 109 do CTN. Assim, é impróprio conceber a possibilidade da
autoridade administrativa tributária, sem autorização judicial, desconsiderar atos jurídicos
valendo-se da aplicação de vícios e sanções próprias do Direito Privado. O Direito tributário
possui normas penais e estas devem ser interpretadas conforme delimitado pelo art. 112 do
CTN.
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3. Evasão e elisão fiscal internacional

As figuras de evasão e elisão fiscais possuem âmbito e conceituação internacional.
Assim, é mister se ater, também a tais elementos, a fim de, posteriormente, se apreender como
que as inversões corporativas se comportam interna e internacionalmente.
Antes de adentrarmos nos conceitos de elisão fiscal internacional, culminando no
conjunto de atos que formam o planejamento tributário internacional, é preciso de antemão
contextualizar o que ocorre no âmbito da tributação internacional.
O sistema de tributação internacional foi desenhado e implementado por volta de 1920,
por T.S. Adams que posteriormente serviu como base para o modelo da Liga das Nações. O
regime tributário internacional baseia-se na existência de uma dupla tributação sobre as
sociedades. Geralmente, o imposto incidente sobre a renda da pessoa jurídica é alocado para o
país onde o rendimento das empresas é obtido (país da fonte), enquanto que o imposto incidente
sobre a renda da pessoa física, na forma de tributação sobre os dividendos, aloca-se para o país
onde residem os investidores (país da residência).59
A tarefa básica das regras tributárias internacionais é resolver as reivindicações
concorrentes de países de residência e da fonte, a fim de evitar a dupla tributação que resulta
quando ambos exercem plenamente seu poder tributário. As nações exportadoras de capital e
as importadoras de capitais têm interesses financeiros conflitantes: os importadores de capital
têm mais a ganhar com a tributação na fonte, os exportadores de capital com a tributação dos
residentes. Ausente acordo, os países de residência continuam incapazes de limitar as ações
unilaterais das nações fonte.60
Os decretos legislativos que aprovam as convenções bilaterais contra a dupla tributação
foram desenvolvidos com o intuito de dirimir o conflito da dupla tributação jurídica61, a qual
afetaria negativamente a economia global e prejudicaria a expansão do comércio e do progresso
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como um todo. Neste sentido, a primazia do direito de tributar o rendimento seria do país da
fonte. Por sua vez, o país da residência, por meio da concessão de créditos tributários (foreign
tax credits) ou uma dedução da base do imposto de renda local, mitigaria, assim, o seu direito
de tributar,62 sem, contudo, ferir a economia.
Avi-Yonah afirma que o regime atual de tributação internacional se baseia em dois
princípios: (i) nível único de tributação; (ii) local de beneficiamento. O princípio do nível único
de tributação aplica-se às operações internacionais, as quais deveriam estar sujeitas a somente
um nível de tributação, nada mais e nada menos. Por sua vez, o princípio do local do
beneficiamento aloca a tributação de renda passiva primordialmente para o país da residência
enquanto que renda ativa é alocada no país da fonte. Assim, a questão das inversões
corporativas, segundo Avi-Yonah, demonstra a tensão entre os dois princípios. Se renda ativa
deve ser tributada prioritariamente no país da fonte, não haverá tributação sobre a renda se esta
puder ser alocada para país que não tribute a renda, gerando um caso de dupla não tributação.63
Aliado a isto, tendo em vista que a dupla tributação jurídica tenha sido mitigada pelo
uso das convenções internacionais, a dupla não tributação, fruto da elisão fiscal considerada
“abusiva”, permaneceu inalterada desde então. Neste sentido, se insere a iniciativa de BEPS da
OCDE, comissionada pelo G-20, posto que um dos seus pontos focais, na conjuntura de erosão
da base tributável, é o combate à dupla não tributação. Se as multinacionais acabam por reduzir
a sua carga tributária, isso geraria uma tensão social relativa a questões de justiça tributária,
segundo o relatório. O resultado de tal “abuso” é a erosão da base tributária e a transferência de
lucros prejudicando, assim, os governos, os contribuintes e os negócios.64
A erosão da base tributável ocorre porque são praticadas ações que artificialmente
separam a tributação de um rendimento da atividade econômica que o gerou. Assim, busca-se,
por meio dos planos de ação, a correspondência entre a atividade geradora de renda com a sua
consequente tributação.65
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A premissa balizadora do projeto BEPS é incentivar a transparência fiscal internacional,
a fim de gerar segurança jurídica e previsibilidade para o setor privado, conforme relatório da
OCDE de 2013.66
Mas, para os pressupostos do presente estudo, é preciso conceituar o que venha a ser
elisão fiscal internacional. Destarte, devemos notar que, segundo a OCDE, planejamento
tributário internacional pode ser entendido como as ações encampadas por multinacionais que
utilizam as brechas oriundas das diferenças nos sistemas tributários que artificialmente reduzem
a renda ou transferem os lucros para países com carga tributária reduzida (paraísos fiscais ou
países com regimes fiscais privilegiados) em que pouca ou nenhuma atividade é ali exercida,
nos termos do BEPS Action Plan 1, “Addressing the tax challenges of the digital economy”67.
Segundo Fossati68, os Estados europeus mantêm a ideia de elisão como abuso ou ainda
como fraude à lei. Os estados anglo-saxões se baseiam na relação entre substância e forma.
No âmbito do direito tributário internacional do Brasil, Xavier qualifica a evasão fiscal
e a elisão da seguinte forma:
Elisão fiscal internacional (tax avoidance) não pode ser assimilada ao
conceito de evasão fiscal (tax evasion), pois não esta em causa,
necessariamente, um ato ilícito pelo qual o contribuinte viola a sua
obrigação tributária (conexa com mais do que uma ordem jurídica),
prestando falsas declarações ou recusando-se ao seu cumprimento, mas
a prática de atos (em princípio) lícitos, praticados no âmbito da esfera
de liberdade de organização mais racional dos interesses do
contribuinte, em face de uma pluralidade de regimes fiscais de
ordenamentos distintos. Trata-se em suma, de evitar a aplicação de
certa norma ou conjunto de normas através de atos ou conjuntos de atos
que visem a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária em certa ordem jurídica (menos favorável) ou produzam a
ocorrência desse fato noutra ordem jurídica (mais favorável).69

A este respeito, igualmente ao plano interno, o dolo, a fraude e a simulação, em um ou
outro Estado configuram evasão internacional e podem ser objeto de concorrência no âmbito
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penal. Não sendo, portanto, objeto do presente estudo. Assim, focaremos no que concerne à
elisão fiscal internacional.
Diferentemente do que ocorre no campo da elisão fiscal no âmbito interno, a elisão fiscal
internacional pressupõe um agente privado, de um lado, e diferentes Estados competindo entre
si.
Ainda que se defenda que os particulares, seja domestica ou internacionalmente, se auto
organizem a fim de economizar tributos de forma lícita, no gozo de sua liberdade, autonomia
da vontade, e livre concorrência, agindo conforme amparo da lei, a comunidade internacional
tem entendido que simplesmente cumprir a lei não basta. Há o dever moral e justo de que cada
um contribua com tributos no lugar onde exerce atividades empresariais.
Por outro lado, em relação os Estados soberanos, não se entende mais que estejam
livremente concorrendo entre si, posto que o exercício da sua soberania constitui concorrência
desleal e abusiva.
A dificuldade, na seara internacional, é que não há um sistema constitucional pautado
em princípios que garantem as liberdades, a igualdade, a segurança jurídica. No direito
internacional a única segurança reside no direito dos tratados conforme preconizado pela
Convenção de Viena. Não existe um sistema principiológico que dê amparo às liberdades. Ou
seja, se um ou mais Estados firmarem um tratado ou convenção internacional pautando a sua
interpretação em aspectos morais e da justiça social, isto se torna lei entre as partes, quando
recepcionado por Decreto Legislativo do Congresso Nacional. Em tempos de consagração do
politicamente correto, perde-se amparo na liberdade e na legalidade para ficar à mercê do que
a coletividade acha que é moral e justo.
Com o propósito de delinear como a elisão fiscal se opera, passaremos a discorrer sobre
os paraísos fiscais e os regimes fiscais privilegiados.
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Os chamados paraísos fiscais70, de acordo com o art. 24 da Lei n. 943071, são países que
não tributam a renda ou a tributam com alíquota igual ou inferior a vinte por cento72. Podem
também, legislar no sentido da flexibilidade cambial, aceitando que residentes e não residentes
transacionem livremente em qualquer moeda73, podem ter regimes especiais para entidades
Holding, e etc.
Xavier aponta que os paraísos fiscais possuem características comuns entre si, como a
“não incidência de imposto de renda de pessoas jurídicas cujo capital seja detido por não
residentes e exerçam exclusivamente a sua atividade fora do território em questão, também não
incidindo imposto de renda na fonte sobre dividendos distribuídos aos seus sócios”.74
No Brasil, adotou-se a caracterização dos paraísos fiscais por lista numerus clausus75, a
chamada lista negra (black list). Bem como a lista cinza (grey list) para os regimes fiscais
privilegiados. A Instrução Normativa n. 1037 de 2010 elenca tantos os países constantes da
black list bem como os países que possuem regimes fiscais privilegiados. Ainda, o parágrafo 4o
do art. 24, da Lei n. 9430, incluído pela Lei n. 11.727 de 2008, determina que “Considera-se
também país ou dependência com tributação favorecida aquele cuja legislação não permita o
acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade
ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes”.
Por sua vez, os regimes fiscais privilegiados, conforme o art. 24-A e 24-B da Lei n.
9430, parágrafo único, são os países que não estão inteiramente “contaminados”, mas, possuem
regimes diferenciados que conferem benefícios a não residentes. Assim, as características de
tais regimes seriam: (i) modalidade nula ou baixa tributação em que não há tributação da renda
ou tributação à alíquota máxima inferior a 20%; (ii) denominada ring fencing, em que há
70
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concessão de vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente, sem
exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou dependência, ou
condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou dependência; (iii)
modalidade territorial em que não há tributação, ou a tributação a uma alíquota máxima inferior
a 20%, dos rendimentos auferidos fora de seu território; (iv) modalidade da opacidade, em que
não se permite o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade de bens
ou direitos ou às operações econômicas realizadas.76
A este respeito, Sergio André Rocha, salientou que para que se configure o requisito
legal do art. 24-A, II, a, da Lei n. 9430/96, “basta que a legislação da jurisdição em questão
estabeleça os tais benefícios sem demandar uma atividade econômica substantiva,
independentemente se, de fato, a empresa lá domiciliada exerce ou não tal atividade”.77
Com a Instrução Normativa 1045/2010, os regimes aplicáveis às Holdings da Holanda
e da Dinamarca seriam considerados como regimes fiscais privilegiados caso estas não
exercessem atividade econômica substantiva. Interessante notar que este mesmo dispositivo
abriu uma brecha para as empresas constituídas na forma de Holding na Holanda e na
Dinamarca pudessem comprovar a sua atividade econômica substantiva.
Interessante notar que a exigência legal de substância, como atividade econômica
substantiva, se dá, tão somente, no âmbito da elisão fiscal internacional, ao contrário do que
vimos no âmbito do direito interno em que não esta positivado o requisito de substância para
os casos de planejamento tributário lícito. Desta forma, o teste de propósito negocial (business
purpose) somente é cabível nos casos de benefícios fiscais concedidos por países,
taxativamente, elencados como dotados de regimes fiscais privilegiados que não tributem a
renda ou a tributem a uma alíquota máxima inferior a 20%. Novamente, é preciso frisar que,
legalmente, só é cabível o teste de substância nos casos de planejamentos tributários
internacionais que envolvam empresas brasileiras, ou pessoas físicas, diretamente se
beneficiando de vantagem fiscal diretamente voltada a não residentes.78
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Importante notar que, conforme anotado por Xavier, os regimes fiscais privilegiados
como conceito autônomo ao de paraísos fiscais, são “instrumento de combate às práticas de
concorrência fiscal prejudicial (harmful tax competition), enquanto o de tributação favorecida
visou a compensar o Estado da fonte de uma tributação insuficiente no país do benefício dos
rendimentos”.79
No âmbito do combate à concorrência fiscal internacional prejudicial, os planos de ação
de BEPS da OCDE visam à aplicação de medidas de legislação interna no sentido de atacar o
planejamento tributário “agressivo” que cause erosão a base tributável de um determinado país,
sendo considerado, segundo a OCDE, como abusivo o uso, por multinacionais, de operações
envolvendo paraísos fiscais, regimes fiscais privilegiados, estruturas de holding, instrumentos
híbridos, regimes específicos para propriedade intelectual, e etc.
A seguir, veremos como as inversões corporativas se inserem no quadro de elisão fiscal,
tanto interna quanto internacionalmente, para então passarmos às causas das inversões.
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CAPÍTULO 2 – As inversões corporativas80

O conceito de elisão fiscal internacional, conforme mencionado anteriormente, pressupõe
dois níveis de planejamento tributário. De um lado, os Estados escolhem o regime de tributação
sobre a renda auferida por residentes e não residentes (tributação em bases universais versus
tributação em bases territoriais), bem como as alíquotas aplicáveis a cada hipótese de
incidência. De outro lado, os particulares como um todo, e os grupos multinacionais mais
especificamente, planejam os seus custos, despesas e o auferimento de receitas a fim de utilizar
da melhor maneira possível o ordenamento jurídico dos países, a fim de encontrar as melhores
oportunidades para economizar tributos.
As inversões corporativas se encaixam no rol de medidas de planejamento tributário cujo
objetivo é a economia de tributos e a maximização de resultados para os acionistas. Deste modo,
os grupos multinacionais se reorganizam para não somente fugir à pesada carga tributária
imposta pelos Estados ondem residem, mas também a fim de diminuir os custos globais de uma
operação que ultrapassa fronteiras.
Neste capítulo, iremos destrinchar em maiores detalhes as inversões corporativas.
Primeiramente, faremos uma comparação com o instituto nos Estados Unidos da América, de
onde as inversões corporativas de maior destaque, e de maior valor agregado, ocorreram,
discorrendo, outrossim, acerca das medidas legislativas e executivas adotadas para conter as
inversões. Posteriormente, passaremos a abordar como as inversões corporativas podem ocorrer
no Brasil, do ponto de vista operacional.

1. As inversões corporativas nos EUA

Os Estados Unidos da América possuem um sistema tributário pautado pela tributação
em bases universais de seus cidadãos e residentes permanentes. Em 1997, quando o
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departamento do tesouro procurou fazer reformas no seu sistema tributário, a opção pelo regime
da tributação do pais da residência foi feita sob as seguintes bases:
Existem duas abordagens básicas para a tributação internacional sobre
a renda. O primeiro é o princípio da residência em que todos os
rendimentos, onde quer que sejam ganhos, seriam definidos e
tributados de acordo com as leis do próprio país de residência. O
segundo modelo é o princípio da fonte, que exige que o contribuinte
pague imposto de acordo com as leis do país ou países em que os seus
rendimentos são auferidos, independentemente da sua residência. Uma
série de considerações apontam para o princípio da residência como o
princípio mais desejável a estabelecer. Em primeiro lugar, o conceito
de rendimento como consumo mais variação no patrimônio líquido
implica que distinções baseadas nas origens geográficas das receitas
são inapropriadas. A renda, por essa definição, é um atributo de
indivíduos, não de lugares. Em segundo lugar, se os proprietários de
serviços são muito menos móveis internacionalmente do que os
serviços que eles fornecem, as variações de tributação entre os países
que tributam pela residência terão menores efeitos de alocação do que
as variações tributárias entre os locais da fonte. Em terceiro lugar, o
objetivo de redistribuição de renda manifestado pelo uso de impostos
progressivos sobre o rendimento implica que um país deve impor
impostos sobre todo o rendimento dos residentes. O conceito usual de
distribuição de renda não pode ser definido com base na fonte de renda.
Por estas razões, o plano modelo recomenda que os Estados Unidos
busquem, como objetivo de longo prazo, um sistema de tributação em
bases universas baseado nos princípios de residência.81

Dentre os fatores que levaram e levam multinacionais Norte-Americanas a inverterem,
Talley82 argumenta que um conjunto de fatores que permeiam o sistema tributário NorteAmericano favorece a busca por alternativas de elisão fiscal, posto que a concorrência fiscal
Norte-Americana, frente a outros países que adotam regras mais brandas, estaria prejudicada.
Primeiramente, a tabela progressiva de imposto sobre a renda federal varia entre 15 a
39%, mas a maioria das multinacionais Norte-Americanas se encaixa no patamar da alíquota
nominal de 35%. Adicionalmente, diversos Estados tributam a renda das pessoas jurídicas,
assim, a alíquota nominal combinada de uma multinacional americana pode chegar a 40% (35%
+ aprox. 5%)83. Aliado a isto, a caracterização de residência fiscal nos EUA baseia-se no lugar
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de registro da companhia, ou seja, pode ser desassociado do local onde efetivamente as decisões
são tomadas (management control). Por fim, Talley elenca o sistema americano de tributação
em bases universais como um fator de relevância favorecendo a busca por meios de economizar
tributos. Isso porque as regras de CFC (Controlled Foreign Company) forçam as subsidiarias
das multinacionais americanas a uma dupla carga tributaria em relação à renda considerada
como “passiva”, sendo imposto devido nos EUA sobre o excedente que se confere a titulo de
crédito de imposto pago no exterior. Mas o maior problema, no caso dos EUA, reside no fato
de que grande parte dos lucros das subsidiarias no exterior ficam estocados no exterior,
raramente, sendo repatriados para os EUA.
No âmbito dos Estados Unidos da América, uma inversão é uma transação pela qual uma
empresa norte-americana de capital aberto (antiga matriz) se torna a subsidiária de uma nova
empresa estrangeira (nova matriz estrangeira). Os acionistas da antiga matriz trocam as suas
ações por ações da nova matriz estrangeira.84
O escritório de política fiscal do U.S. Treasury85 aponta como característica de uma
inversão a utilização de companhias situadas em paraísos fiscais como veículos para a alteração
da estrutura societária de uma multinacional baseada nos EUA, por meio de alienação de ativos
da matriz nos EUA ou no âmbito de uma operação de permuta de ações86 ou ainda uma
combinação de ambos os meios87, substituindo a empresa americana como a matriz do grupo
societário, pela empresa no paraíso fiscal.
Por sua vez, Marples e Gravelle88 apontam o elemento de conexão da residência como
fator determinante e afirmam, no âmbito do direito Norte-Americano, que uma inversão
corporativa é um processo pelo qual uma empresa Norte-Americana muda seu país de
residência. Após a inversão a empresa Norte-Americana passa a ser uma subsidiaria da matriz
estrangeira.
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Neste mesmo sentido, Desai e Hines89 entendem que as companhias Norte-Americanas
que procuram evitar a tributação dos EUA incidente nos lucros auferidos no exterior podem
assim proceder de modo a se tornar companhias estrangeiras, simplesmente invertendo a
estrutura societária, tornando, assim, a subsidiária estrangeira na matriz, e a matriz NorteAmericana se torna a subsidiária.
Em 1983, ocorreu o primeiro caso de inversão corporativa nos EUA com a companhia
McDermott, Inc. A transação envolveu a utilização de uma subsidiária preexistente em que os
acionistas de ambas as companhias permutaram as ações, proporcionando aos mesmos ganhos
da ordem de US$ 220 Milhões em 5 anos.90
Porém, o caso mais emblemático nos EUA, que inaugurou a primeira onda de inversões
(naked inversions) utilizando entidades opacas (shell companies), foi a da Helena de Tróia de
1994 em que uma entidade registrada no Estado de Delaware, do ramo de cosméticos, formou
uma entidade subsidiária nas Bermudas (em que não há tributação sobre a renda das pessoas
jurídicas) e, posteriormente, a subsidiária incorporou a antiga matriz numa operação de permuta
de ações. Essa operação, à época, não ensejou nenhuma tributação para os acionistas e a antiga
matriz nos EUA continuou operando na bolsa de valores dos EUA, mas seu registro social e a
sua residência fiscal mudou para as Bermudas. Como resposta a essa operação, em 1996 o
departamento de tesouro dos EUA editou mudanças no Código tributário norte-americano
tributando uma operação como a descrita acima, a não ser que a nova entidade formada no
exterior fosse 50% detida por estrangeiros.91
Depois das mudanças de 1996 houveram 19 inversões, dentre as quais, ressalta-se a Tyco
(1997), Fruit of the Loom (1998), Ingersoll-Rand (2001), e Herbalife (2002). Em 2004, o
Congresso Norte-Americano promulgou a lei chamada “2004 American Jobs Creation Act”
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dificultando ainda mais as inversões. Estipulou um imposto adicional (excise tax92) de 15%
incidente sobre o ganho com ações das pessoas físicas envolvidas nas operações de inversões.
A exação ocorreria se acionistas americanos possuíssem no mínimo 60% de participação na
entidade invertida. No entanto, a lei de 2004 conferia às autoridades fiscais dos EUA (Internal
Revenue Service – IRS) poder de desconsiderar a operação de inversão, e assim, continuar
tratando a entidade invertida como residente fiscal dos EUA se as seguintes condições fossem
atendidas: (1) se o adquirente estrangeiro adquirisse (direta ou indiretamente) substancialmente
todos os ativos da companhia dos EUA; (2) os acionistas da entidade invertida, após a inversão,
possuírem 60 ou 80% das ações da entidade invertida; (3) o grupo vinculado de entidades no
nova jurisdição não possui atividade econômica substantiva. A desconsideração da operação
pode ser evitada ou revertida se a multinacional conseguir comprovar que pelo menos um dos
itens acima não se concretizou.
A diferença entre uma inversão e uma incorporação da empresa norte-americana por uma
matriz estrangeira é que a nova matriz estrangeira pode ser uma empresa opaca, sem substância,
mas em qualquer circunstância é significantemente menor que a antiga matriz nos EUA. Em
segundo lugar, na maioria dos casos, a sede da entidade resultante da operação de inversão
corporativa continua sendo nos EUA e as operações da antiga matriz nos EUA não são afetadas
pela inversão.93
Não obstante, as novas entidades estrangeiras colocadas de baixo da nova matriz no
exterior não seriam consideradas como controladas (CFC), não estando sujeitas ao regime de
tributação do subcapítulo F sobre quaisquer rendimentos considerados como subcapítulo F.94
Finalmente, seria possível à nova matriz no exterior contrair empréstimo com as
controladas da antiga matriz nos EUA e usar tais recursos para comprar ações de volta ou pagar
dívida sem que passasse pela antiga matriz nos EUA, transação que estaria sujeita a imposto na
repatriação de fundos sob a seção 956. Tais transações que objetivam o “acesso” a renda
“represada” em controladas por força da tributação incidente sobre a repatriação de tais divisas

92

Conforme a seção 4985 do regulamento de imposto de renda dos EUA.
AVI-YONAH, Reuven S. A World Turned Upside Down: Reflections On The ‘New Wave’ Inversions And
Notice 2014-52. Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Paper n. 421. University of Michigan. 2014.
p. 1. The difference between an inversion and a takeover of a US corporation by a foreign parent is that (a) New
Foreign Parent may be a shell, but in any case, is significantly smaller than Old US Parent; (b) In most cases, the
headquarters of the combined entity continue to be in the US and the business operations of Old US Parent are
unaffected by the inversion. (Tradução livre).
94
Idem, ibidem.
93

47

são consideradas como transações “hopscotch” – transações que pulam erraticamente de um
lugar para outro.95
Ademais, segundo Avi-Yonah, as vantagens tributárias advindas das inversões são duas.
Primeiramente, considerando que a nova matriz do grupo não é um acionista dos EUA, o grupo
pode estabelecer novas operações internacionais não estando vinculadas a Subparte F. Em
alguns casos, a economia fiscal potencial é significativa ao ponto de operações internacionais
atualmente sob o controle da matriz nos EUA são transferidas para a nova matriz estrangeira,
mesmo que tais transferências sejam tributadas no nível da pessoa jurídica.96
A existência de uma nova matriz estrangeira pode facilitar ao grupo dos EUA a redução
de impostos em rendimentos auferidos internamente nos EUA por meio de pagamentos de juros
e royalties utilizando-se de convenções internacionais para evitar a dupla tributação com países
como Barbados, Luxemburgo, e através da manipulação de preços de transferência.97
Em 22 de setembro de 2014, o U.S. Treasury, publicou a notícia 52 de 2014 colocando
em práticas novas medidas contra as inversões corporativas. Dentre tais medidas, destaca-se:
(i) foi pretendido impedir as empresas invertidas de terem acesso aos ganhos de uma subsidiária
estrangeira, ao mesmo tempo em que diferem o imposto norte-americano por meio do uso de
empréstimos criativos, conhecidos como empréstimos Hopscotch; (ii) a publicação também
mostrou novas regras visando impedir que empresas invertidas reestruturem uma subsidiária
estrangeira para ter acesso aos lucros represados da mesma; (iii) Fechar uma brecha para evitar
que uma empresa invertida transfira fundos ou uma propriedade de um CFC para a nova matriz
para evitar completamente o imposto devido nos EUA; (iv) Tornar mais difícil para as entidades
americanas inverterem, reforçando o requisito de que os antigos acionistas da companhia dos
EUA, possuam menos de 80% da nova entidade, agora invertida.98
A análise estatística das inversões, desempenhada por Mihir e Hines Jr, sugere que os
passivos fiscais de rendimentos de fonte estrangeira estão associados com a decisão de uma
companhia inverter. A probabilidade de inverter aumenta dependendo do tamanho da
companhia e a proporção de ativos situados no exterior. Companhias altamente endividadas
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estão entre as mais propensas a inverter, assim como as multinacionais que já operam em
paraísos fiscais ou em países com regime fiscal privilegiado. Aliado ao fato de que o sistema
Norte-Americano de tributação em bases universais das empresas Americanas é
particularmente custoso às companhias com significativas despesas de juros, bem como em
relação às companhias que operam com alíquotas reduzidas no exterior, as inversões se tornam
um comportamento consistente, sendo que as regras de alocação desempenham um papel
importante na decisão de abrir mão da residência Americana.99
A despeito de tamanho arrefecimento das regras contra as inversões corporativas, o que
impede uma onda maciça de inversões das empresas americanas seria, ou uma relutância em
agir, por parte do Governo com base em incentivos fiscais, ou então que os custos de inverter,
para as empresas que assim pretendem, excedem os potenciais benefícios. Um custo importante
de uma inversão é que os acionistas de empresas invertidas devem reconhecer ganhos de capital
na valorização de ações desde o momento da aquisição. A magnitude desse custo depende,
portanto, da história de valorização do preço da ação da empresa. Para as empresas cujas ações
se valorizaram significativamente, segue-se que a inversão é rentável somente se os ganhos
futuros de evitar a tributação dos EUA sobre o rendimento estrangeiro forem tão grandes que
mais do que compensem a atual obrigação de pagar o imposto sobre ganhos de capital devida
pelos acionistas. O indicio de que companhias com significativa apreciação no preço anterior
das ações mostra que as fortes reações positivas às inversões implicam no fato de que a
Administração das companhias contempla uma inversão também pelo impacto fiscal causado
aos acionistas e a Administração esta maximizando os ganhos dos acionistas ao invés de
procurar maximizar o valor unitário das ações. Desai e Hines sugerem, a este respeito, que um
freio natural à onda de inversões e um correspondente mecanismo de seleção é eficaz em relação
às inversões.100
As companhias levam em conta a realização forçada do ganho de capital e a consequente
tributação sobre o ganho de capital, imposta aos acionistas, quando decidem inverter ou não. A
tributação em bases universais dos EUA, bem como as demais características do sistema
Americano levam muitas companhias Norte-Americanas a se beneficiarem de uma residência
fiscal estrangeira, ao invés de serem residentes fiscais nos EUA.101
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2. As inversões corporativas no Brasil

Importante notar, não obstante o que foi mencionado acerca das inversões até aqui, como
tais operações ocorrem no país.
No Brasil, as inversões corporativas podem ser operacionalizadas de forma semelhante
do que ocorre nos EUA, seja por meio de uma operação de alienação de ativos, ou por meio de
uma permuta de ações, ou ainda por uma combinação de ambas as formas.
Cumpre salientar que as inversões corporativas não devem ser confundidas com as
operações de incorporação (societária e de ações), fusão, cisão, transferência da sede,
redomiciliação. Todas estas operações podem ocorrer em inversões corporativas, mas não
necessariamente. As inversões se caracterizam, precipuamente, pelo fato de uma antiga matriz
brasileira, por meio de operações de reestruturação societária combinadas ou não, passar a ser
uma subsidiária detida por uma nova matriz estrangeira, localizada ou não em paraíso fiscal ou
país que possua regime fiscal privilegiado.
A figura abaixo de nossa autoria, ilustra, de forma resumida e conceitual, o que ocorre
numa inversão de uma multinacional Brasileira para o exterior:

Figura 1 – Demonstração conceitual de uma estrutura societária antes e após uma inversão

A fim de explicar o que ocorre numa situação ilustrada pela figura acima, de modo geral,
três passos podem ser usados para se operacionalizar uma inversão. O primeiro passo seria a

50

criação de uma nova companhia, subsidiária integral da matriz Brasileira, com sede no exterior,
mais especificamente o país de destino da operação de inversão. A decisão pelo país de destino
da nova matriz do grupo deve ser minuciosa e levar em consideração aspectos tributários e
econômicos do país de destino.
Para a formação do capital social da nova subsidiária no exterior, a matriz brasileira faria
um dropdown102 de ativos e passivos para a nova empresa no exterior. Tal operação pode gerar
tributação no Brasil no que concerne à alienação, em sentido amplo, dos ativos bem como
eventual pagamento de cláusula penal por quebra de contrato ao se efetuar assunção de dívidas
ou obrigações, se estas forem também transmitidas a fim de formar o capital da nova companhia
no exterior.
O segundo passo seria a transferência das ações da nova companhia no exterior para os
acionistas da matriz brasileira, por meio de redução de capital. A redução de capital é operação
típica, conforme o disposto no artigo 173 da Lei n. 6.404 de 1976, em que pode ser motivada
haja vista a ocorrência de perda, até o limite dos prejuízos acumulados, ou se for considerado
excessivo. Tal operação, em tese, não gera efeitos tributários.
Por fim, o terceiro passo, pelo qual ocorre a inversão propriamente dita, os acionistas
aportam ações da companhia Brasileira na nova companhia no exterior. Essa operação é uma
transação com ações em que ocorre, na prática, um aumento de capital da nova companhia no
exterior com ações da empresa brasileira, invertendo, portanto, a matriz do grupo.
Uma inversão corporativa há de ser entendida, não como uma única operação, posto que
extremamente complexa a qual requer diversas etapas (steps), mas como um conjunto de
operações cujo resultado é a matriz de um grupo econômico (empresa multinacional) sediada
num determinado país (país A), deixar de ser a matriz do grupo, por meio de operações
societárias que coloquem uma outra entidade, sediada no país B, no topo da estrutura
corporativa, ou por meio da transferência da sede da matriz no país A para o país B ou C.
A operação de inversão corporativa no Brasil é, portanto, e acima de tudo, uma operação
de reorganização societária de um grupo multinacional que tem por característica uma
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substancial presença internacional, evidenciada por operações no exterior e a presença de ativos
no exterior e até financiamento internacional.
Numa primeira análise, uma inversão corporativa de uma multinacional Brasileira para o
exterior geraria a vantagem de não estar adstrita às regras de tributação em bases universais
(conforme a Lei n. 12.973 de 2014) em relação aos lucros auferidos no exterior, de forma similar
do que ocorre no caso Norte-Americano, em que uma multinacional invertida não se sujeitaria
mais às regras de CFC e à subparte F, desde que os critérios específicos sejam cumpridos. No
entanto, como o Brasil não tributa internamente a distribuição de dividendos, não poderia ser
dito que uma vantagem de uma inversão de uma multinacional Brasileira fosse ser o acesso a
lucros represados, como no caso dos EUA. Mas, à semelhança do que ocorre nos EUA, uma
inversão corporativa poderia levar à erosão da base tributável da matriz brasileira, posto que a
nova matriz do grupo, pós inversão, poderá contratar mútuo com a antiga matriz no Brasil,
criando, assim, uma despesa dedutível no Brasil, desde que as regras de subcapitalização sejam
cumpridas e desde que a nova matriz no exterior não se situe em paraíso fiscal.
Passaremos no próximo capítulo a averiguar quais as potenciais causas para inverterem,
bem como analisaremos me mais profundidade as potenciais vantagens de uma multinacional
Brasileira inverter para o exterior.
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CAPÍTULO 3 – Razões tributárias para as inversões corporativas

A fim de adentrarmos no estudo das razões tributárias das inversões corporativas
precisamos primeiramente qualificar as regras determinantes para uma companhia ser
considerada brasileira.
Uma sociedade empresária para ser considerada Brasileira, para fins civis nos termos do
art. 1.126 do Código Civil de 2002, deve passar por dois testes, quais sejam: (i) ser organizada
de conformidade com a lei brasileira, ou seja, se cumpridos os requisitos civis e societários para
a sua constituição no país; e (ii) que tenha no país a sede de sua administração. A este respeito
importa notar que uma sociedade empresária brasileira, para ser considerada como tal, não pode
ser uma mera filial ou sucursal de sociedade estrangeira. Deve ser uma entidade autônoma de
seus acionistas, brasileiros ou estrangeiros, para que haja separação entre as pessoas dos sócios
ou acionistas da pessoa jurídica em si, possuindo, portanto, personalidade jurídica própria.
O direito tributário, posto que não possui a prerrogativa de mudar a definição, o conteúdo
e o alcance dos institutos, conceitos e formas do direito privado (art. 110 do Código Tributário
Nacional), confere efeito tributário ao o que a lei civil primeiro tutelou. Destarte, o Brasil adota
o critério do domicílio como elemento de determinação da tributação sobre a renda das pessoas
jurídicas, constituídas conforme a legislação civil. Conforme afirma Heleno Tôrres,
“aparentemente, a residência de uma sociedade confunde-se com sua nacionalidade, na medida
em que seus critérios de identificação equivalem aos utilizados para a definição da
nacionalidade”103, portanto, o conceito de residência é análogo ao conceito de nacionalidade,
mas é distinto do conceito de domicílio.
As regras de determinação do domicilio fiscal das pessoas (jurídicas e físicas) são
contidas no Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 127, Lei n. 5.172 de 1966104. A
regra geral contida no Código é a eleição do domicilio fiscal por porte do contribuinte ou seu
responsável. Na falta de tal eleição, aplicam-se as regras subsidiárias, ou seja, quanto às pessoas
jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, (i) o lugar da sua sede; ou, (ii) em relação
aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Com a devida
ressalva de que a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então como
103
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domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da
ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
Alberto Xavier observa que o conceito de sociedade domiciliada no Brasil não deve se
confundir com o de sociedade brasileira (descrito acima). Assim, uma sociedade domiciliada
no Brasil, por aqui ter a sua sede, pode ser considerada estrangeira se constituída sob a lei
estrangeira.105 Em caso de conflito de residência ou domicílio, ou seja, uma mesma companhia
é considerada como residente de dois países, pode haver uma consequência de dupla tributação
sobre a renda dessa companhia. Se os países de residência conflitante houverem firmado uma
convenção internacional para evitar a dupla tributação, no caso do Brasil devidamente
internalizado por meio de decreto legislativo106, a convenção poderá trazer mecanismos de
dirimir tais conflitos. Alberto Xavier a este respeito afirma que no âmbito das relações
internacionais, as convenções para evitar a dupla tributação estabelecem que prevalecerá o
critério do local “direção efetiva” (place of effective management), sendo este lugar onde são
praticados os atos de gestão global da empresa (center of top level management).107
De qualquer forma, nos termos do art. 147(I) do RIR, independentemente da
nacionalidade ou participantes no capital, ou os seus fins, as pessoas jurídicas residentes e
domiciliadas no Brasil estarão sujeitas ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”).
O imposto sobre a renda encontra guarida no plano constitucional no art. 153, III, da
CF/88, a qual prescreve que cabe à União instituir impostos sobre a renda e proventos de
qualquer

natureza.

Desta

forma,

o

Código

Tributário

Nacional,

como

norma

infraconstitucional, tem a função precípua de organizar o sistema tributário nacional e dar as
diretrizes básicas de funcionalidade dos principais tributos, o IRPJ incluso.
A regra matriz do imposto de renda, consubstanciado pelo disposto no artigo 43 do
Código Tributário Nacional, prescreve que o imposto, de competência da União, sobre a renda
e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
Primeiramente, insta, em linhas gerais e sem a presunção de esgotar o tema, tecer
comentários acerca do que venha a ser renda.
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Segundo Paulo de Barros Carvalho, três são as correntes doutrinárias predominantes
acerca do conceito de renda:

a. “teoria da fonte”, segundo a qual renda é o produto de uma fonte
estável, susceptível de preservar sua reprodução periódica,
exigindo que haja riqueza nova (produto) derivada de fonte
produtiva durável;
b. “teoria legalista”, segundo a qual renda é um conceito normativo,
ou seja, renda é aquilo que a lei estabelecer que é;
c. “teoria do acréscimo patrimonial”, segundo a qual renda é toda
variação positiva em termos materiais e imateriais que se pode
avaliar em dinheiro, seja em caráter transitório, ou periódico. 108
O direito brasileiro teria adotado a terceira opção, pela leitura do art. 43 do CTN, ou seja,
incide imposto sobre a renda sobre o acréscimo patrimonial.
Eduardo Jardim109, por seu turno, entende que o conceito de renda reveste o significado
de acréscimo financeiro ou patrimonial líquido, apurado periodicamente, assim compreendido
aquele resultante do cotejo entre entradas e saídas, incluídos os valores consumidos e excluídas
as perdas e as deduções necessárias à percepção dos rendimentos.
Outrossim, o quesito temporal é de suma importância para a caracterização da exação e
do que venha a ser renda, posto que renda deve ser compreendida como o incremento
patrimonial verificável entre dois momentos distintos. Não basta, para fins de tributação sobre
a renda, olhar para um simples momento haja vista não ser possível apreender o aumento
patrimonial num só momento. Dito de forma diversa para se chegar ao lucro liquido tributável
é preciso que se compare a renda num momento final contra a renda em um momento inicial.
Somente nesse momento em que se compara dois momentos distintos quanto à evolução e
incremento da renda é que se verifica a sua disponibilidade. Neste mesmo sentido, é mister aterse à lição de Eduardo Jardim, para quem o componente temporal da regra matriz de incidência
tributaria do imposto sobre a renda não se confunde com a data da apuração do imposto, mas,
sim, indica a variável do tempo em que se concretiza o fato gerador, tornando instalado o liame
obrigacional.110
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Quanto ao critério de conexão material para fins de tributação sobre a renda, segundo as
regras de tributação vigentes no Brasil até 1995, somente as pessoas físicas tinham suas rendas
e proventos tributados universalmente. Enquanto que as pessoas jurídicas eram tributadas
somente quanto aos incrementos patrimoniais ocorridos dentro do território Brasileiro. Por sua
vez, os fatos econômicos ocorridos fora do território Brasileiro estavam fora do campo de
incidência da exação sobre a renda. Alberto Xavier assim afirma, quanto à tributação em bases
territoriais:

De harmonia com o princípio da territorialidade, anteriormente vigente
no Brasil, nenhuma renda cuja fonte de produção se localize no exterior
recai no âmbito de incidência do imposto de renda das pessoas
jurídicas: nem a renda obtida diretamente através de uma atividade
funcional (o exercício de direitos a rendimentos, tais como juros,
royalties e dividendos), nem a renda obtida indiretamente através de
uma organização de pessoas e bens localizada no exterior, quer se trate
de filiais ou sucursais, sem personalidade jurídica, quer se trate de
sociedades controladas ou coligadas, com individualidade jurídica
própria. 111

Com a Lei n. 9.249 de 1995, foi acrescentado um critério de conexão para tributar as
rendas auferidas no exterior das pessoas jurídicas residentes no Brasil. A respeito dos elementos
de conexão, Heleno Tôrres assim afirma:
Em um sistema que atenda ao tipo territorial puro, a tributação justificase exclusivamente pela localização da categoria residual como tendo
sido produzida no interior dos limites territoriais, definida por critérios
de conexão de natureza material, ou objetiva, presentes na fonte efetiva
de rendimentos, ou subjetivas, pela presença do beneficiário, residente
ou não-residente, no território, a depender do tipo de rendimento. E
para determinar a fonte efetiva de rendimentos, o legislador pode
utilizar critérios de conexão materiais, levando em consideração o
lugar da localização dos bens, de produção da renda etc.: ou formais,
se considerar o lugar de celebração dos contratos, lugar de constituição
das pessoas jurídicas etc., respectivamente. 112

Assim, tanto residentes quanto não residentes que produzem rendimentos no território são
tributados com base no local da fonte dos rendimentos sobre o acréscimo patrimonial auferido.
Os residentes no Brasil que produzem rendimentos no exterior, direta ou indiretamente, são
pessoalmente conexos e tem suas rendas tributadas independentemente do local da fonte das
111
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Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 71.
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mesmas. Ao passo que o os não residentes que produzem rendimentos fora do território
brasileiro estão fora do alcance da norma brasileira. Destarte, vê-se que a tributação sob o
regime universal não exclui o regime territorial. A este respeito, Alberto Xavier assim afirma:
No pólo oposto ao princípio da territorialidade situa-se o princípio da
universalidade (ou do worldwide-income), segundo o qual toda da
renda da pessoa jurídica deve ser tributada no país de domicílio,
incluindo a renda externa, seja esta decorrente de atividade funcional
ou jurídica, seja esta obtida através de filiais ou de subsidiárias. No que
respeita às subsidiárias, com personalidade jurídica própria, a lógica do
princípio da universalidade conduz à tributação dos dividendos por esta
distribuídos, que são renda efetiva da sociedade controladora, mas não
dos lucros acumulados ou retidos na subsidiária, que são renda própria
desta, não tornada disponível para a controladora. Este é o sistema
adotado, via de regra, pela generalidade dos países mais desenvolvidos.
113

O artigo 25 da Lei n. 9.249/95 estabeleceu regras distintas de tributação dos lucros
auferidos no exterior da pessoa jurídica, em relação a ganhos de capital, tributação de filiais,
sucursais e controladas no exterior e por fim regra de tributação de coligadas no exterior. A
primeira regra, consoante o parágrafo 1º do art. 25, diz respeito aos ganhos de capital que são
computados na apuração do lucro líquido da pessoa jurídica. A segunda regra, consubstanciada
no parágrafo 2º do art. 25, estabeleceu regra às filiais, sucursais ou controladas de matriz
brasileira. Em relação a estas, os seus lucros apurados e auferidos segundo as suas regras
comerciais deveriam ser computados na apuração do lucro real. Isso demonstra que a legislação
criou hipótese de disponibilização presumida a cada fim de exercício do ano civil. A terceira
regra estabeleceu, em relação às coligadas, que os lucros destas são computados na apuração
do lucro real da empresa brasileira quando efetivamente distribuídos.
A esse respeito Luís Eduardo Schoueri afirma o seguinte:

(…) malgrado a intenção do legislador federal os lucros auferidos no
exterior por controladas e coligadas de empresas brasileiras no exterior
não podem ser acrescidos ao lucro real da sócia brasileira, enquanto
não forem efetivamente distribuídos (desde que, obviamente, a
legislação do país onde se situa a controlada ou coligada não exija a
automática e integral distribuição dos lucros).114
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Segundo Alberto Xavier115, o legislador teria criado regra de tributação extraterritorial,
posto que teria imposto tributação sobre lucro de entidades com personalidade jurídica própria:
É importante salientar que este sistema de tributação vai mais longe
que o princípio da universalidade, na pureza dos seus contornos, pois
manda adicionar ao lucro da sociedade domiciliada no Brasil a
totalidade do lucro obtido pelas controladas ou coligadas no exterior,
na proporção da participação no capital social destas, ainda que tais
lucros tenham sido integralmente retidos e não distribuídos. Assim
sendo, o imposto brasileiro atingiria renda que não é da própria
sociedade brasileira, mas renda de titularidade jurídica de sociedades
estrangeiras independentes116. Trata-se, portanto, de um sistema de
“universalidade ampliada” de tributação extraterritorial (…).

No afã de criar no Brasil um sistema de transparência fiscal nos moldes internacionais, o
Brasil foi além no sentido de tributar automaticamente todas as controladas ou coligadas e todo
e qualquer rendimento auferido no exterior. Independentemente se rendimento passivo ou ativo.
Nos moldes das legislações dos países que seguem a OCDE, a tributação em bases universais
deveria focar tão somente, no que toca aos lucros auferidos no exterior, a tributação de rendas
passivas, ou tributação sobre os lucros, frutos de renda operacional quando de sua distribuição
aos acionistas, respeito as regras societárias de cada país.
A este respeito, Alberto Xavier117 observa que o sistema de transparência fiscal
internacional trazido pela Lei n. 9.249/95, aplicável indiscriminadamente a todas as controladas
e coligadas, sem as ressalvas e limitações restritivas das leis estrangeiras “antiabuso”,
notadamente a localização em paraísos fiscais ou regimes fiscais privilegiados e a renda ser
essencialmente passiva, ou seja, não operacional (i.e., receitas de juros, royalties, participações
societárias, e etc.), não possuem a natureza de um regime CFC de aplicação excepcional. De
forma contrária, a este respeito, Sérgio André Rocha entende que a tributação em bases
universais no Brasil estaria de acordo com as regras CFC baseando sua argumentação no
aspecto acidental do caráter antielusivo das regras CFC, podendo assim, existir regra CFC onde
o caráter elusivo não esteja presente.118
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A despeito disto, a consequência de tal técnica de tributação geral e indiscriminada é a
concepção e tratamento das sociedades estrangeiras como sociedades fiscalmente transparentes,
opacas para fins tributários, cuja personalidade jurídica é desconsiderada ex officio pelas
autoridades fiscais, e sob o entendimento de que os lucros devem ser tributados
automaticamente quando auferidos pela sociedade empresária brasileira, entendendo-se que
ocorre distribuição automática dos lucros,119 independentemente de distribuição efetiva.
Internamente, a legislação societária, bem como o conjunto de leis tributárias, confere
segurança ao sistema de tributação pátrio. Assim, o lucro só é distribuído aos acionistas que
devidamente cuja distribuição tenha sido deliberada. Antes de tal ato formal, os acionistas não
possuem direito algum sobre o lucro não distribuído, apenas expectativa de direito. Alberto
Xavier120 a este respeito afirma que os acionistas possuem uma expectativa de direito sobre tais
lucros, os quais, porém não se transferem para os respectivos patrimônios enquanto não
praticados os atos jurídicos adequados à deslocação jurídica dos lucros do patrimônio da
sociedade estrangeira para o patrimônio da sociedade brasileira.121
Ademais, com fulcro no art. 43 do CTN, o momento de auferimento de renda ocorre
quando da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Ou seja, com base
nisso é possível arguir que a tributação sobre os lucros auferidos no exterior não distribuídos
não está incidindo sobre renda na concepção de acréscimo patrimonial, mas tão somente ocorre
a tributação, nestes moldes, sobre a expectativa de renda. Ademais, uma desconsideração da

Relatório da OCDE tem como propósito evitar a erosão da base tributável e da transferência de lucro, não
surpreende que um regime como o Brasileiro não seja incompatível com o mesmo”. p. 251.
119
Idem. p. 374.
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Idem. p. 375.
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personalidade jurídica das empresas ex lege, feita pelas autoridades fiscais e pelo legislador, vai
na contramão do sistema tributário nacional.
Insta salientar que, o regime proposto pela Lei n. 9.249/95 é incompatível também com
as convenções internacionais para evitar a dupla tributação celebrados pelo Brasil e
internalizados por Decreto Legislativo. O art. 7 das referidas Convenções, seguindo o modelo
da Convenção da OCDE, dispõe que “os lucros de um Estado Contratante só podem ser
tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer a sua
atividade deste modo, os seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na
medida em que forem imputáveis a esse estabelecimento permanente”.122
A fim de facilitar o entendimento do texto da convenção acima, façamos um exercício,
relendo o caput do art. 7o da convenção internacional para evitar a dupla tributação celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, Decreto-legislativo
n. 92.318, de 23 de janeiro de 1986, fazendo as devidas inserções: se um residente do Canadá
exerce atividade empresarial no Canadá e obtém lucros atribuídos a esta empresa no Canadá,
estes lucros só podem ser tributados no Canadá, a não ser que a empresa Canadense exerça sua
atividade no Brasil por meio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa
Canadense exercer a sua atividade deste modo, os seus lucros podem ser tributados no Brasil,
mas unicamente na medida em que forem imputáveis a esse estabelecimento permanente. Neste
sentido, Vogel123 afirma que o artigo 7o geralmente atribui direito de tributar os lucros
empresariais ao Estado da residência, a não ser que a empresa exerça atividades empresariais
no outro estado contratante por meio de um estabelecimento permanente, o qual atrai a
imputação tributária primária sobre os lucros auferidos pelo estabelecimento permanente.
De tal leitura, é possível extrair algumas considerações: 1. O Brasil pode tributar os lucros
de uma empresa Canadense que exerça suas atividades no Brasil por meio de um
estabelecimento permanente (EP), somente quanto aos lucros auferidos por este EP; 2. Só o
Canadá (competência exclusiva) pode tributar os lucros auferidos no Canadá pela empresa
122

Estabelecimento permanente, nos termos do art. 5, parágrafo 1, das convenções para evitar a dupla tributação,
é “uma instalação fixa onde a empresa exerça toda ou parte de sua atividade”. A expressão "estabelecimento
permanente" abrange especialmente: uma sede de direção, uma sucursal, um escritório, uma fábrica, uma oficina,
uma mina, uma pedreira ou qualquer outro local de extração de recursos naturais, um canteiro de construção ou de
montagem, cuja duração exceda seis meses.
123
VOGEL, Klaus. [Doppelbesteuerungsabkommen. English] Klaus Vogel on double taxation convention: a
commentary to the OECD-, UN- and US model conventions for the avoidance of double taxation on income and
capital with particular reference to German treaty practice by Klaus Vogel. Third edition. Kluwer Law
International ltd. 1997. p. 404.

60

Canadense; 3. O Brasil não pode tributar os lucros auferidos no Canadá por uma empresa
Canadense, porquanto esta possui personalidade jurídica própria.
No âmbito dos comentários da OCDE, em relação ao art. 7o, lê-se no artigo 5o, parágrafo
7o, item 40:

É geralmente aceito que a existência de uma companhia subsidiária não
constitui, em si mesma, um estabelecimento permanente de sua matriz
(parent company). Disto resulta o princípio de que, para fins de
tributação, tal subsidiária constitui uma entidade jurídica
independente.124

A nosso ver, a tributação sobre os lucros auferidos no exterior é legítima dentro da lógica
de um sistema de tributação em bases universais, conforme pretendido pelo legislador. No
entanto, é necessário levar em consideração os princípios constitucionais brasileiros, as
convenções internacionais para evitar a dupla tributação, (internalizados por Decreto
Legislativo) e, por fim, é mister ater-se ao efeito econômico de tal tributação, que não raro,
pode vir a impor dupla ou até triplamente à uma mesma renda. Indubitavelmente, o efeito de se
tributar em tantos níveis é prejudicial à concorrência das empresas, posto que os seus custos e
encargos sobem demasiadamente frente aos seus concorrentes diretos e indiretos, local ou
internacionalmente.
Em 1996, com a Instrução Normativa n. 38, o Fisco pretendeu “esclarecer” o conteúdo
da Lei n. 9.249/95 ao prever o momento em que se daria a disponibilização de tais lucros. O
art. 2o da IN procurou diferir a tributação dos lucros das sociedades estrangeiras para o momento
em que forem disponibilizados para a controladora ou coligada brasileira, assim considerados
os lucros pagos ou creditados.
Com a edição da Lei n. 9.532 de 1997 o "problema" trazido pela Instrução Normativa n.
38 foi "resolvido" e o momento da disponibilização de lucros auferidos no exterior por
coligadas e controladas foi trazido à baila da legalidade, o art. 1º prescreve que os lucros
auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas serão
adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao balanço
levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para
a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
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A Lei n. 9.532 cuidou do aspecto temporal da tributação sobre os lucros auferidos no
exterior das controladas e coligadas, para diferir a exigibilidade do imposto para o momento da
distribuição dos lucros.
O § 2º do art. 1 da Lei n. 9.532/97 dispunha que se considera pago o lucro quando ocorrer:
a) creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor para qualquer conta
representativa de passivo exigível da controlada ou coligada domiciliada no exterior; b) pago o
lucro, quando ocorrer: 1. O crédito do valor em conta bancária, em favor da controladora ou
coligada no Brasil: 2. A entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária; 3. A remessa,
em favor da beneficiária, para o Brasil ou para qualquer outra praça; 4. O emprego do valor,
em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da controlada ou
coligada, domiciliada no exterior. A esse respeito, Alberto Xavier afirma que:
As três primeiras modalidades de pagamento representam meras
modalidades fáticas de transferência de recursos financeiros, as quais,
porém só se podem configurar juridicamente como pagamento se
foram realizadas a título de extinção da obrigação correspondente ao
direito de crédito do sócio sobre o lucro ou dividendo. Já, porém, a
quarta e última modalidade não respeita o conceito de renda do art. 43
do CTN como acréscimo patrimonial disponível, pois um aumento de
capital de sociedade por incorporação de lucros ou reservas não ocorre
um acréscimo patrimonial do sócio, cujo investimento mantém
inalterado do patrimônio líquido da sociedade investida, pela
conversão de lucros em capital. Por outro lado, com o aumento de
capital, os lucros capitalizados não se tornam disponíveis para o sócio,
enquanto este mantiver a titularidade das ações ou quotas decorrentes
do respectivo aumento. 125

Em 2001, com a publicação da Lei Complementar n. 104, a qual alterou o Código
Tributário Nacional, foi acrescentado o parágrafo 2º do art. 43 que abriu o caminho para outra
lei estabelecer as condições e o momento em que se dará a disponibilidade das receitas e
rendimentos oriundos do exterior. Quanto a este ponto, a Lei Complementar usou os termos
receitas e rendimentos como sinônimos de lucro o que seria tecnicamente reprovável e, não
raro, ensejaria diversas complicações.
Após a modificação trazida ao Código Tributário Nacional pela Lei Complementar n.
104, o Poder Executivo editou a Medida Provisória n. 2.158 de 2001 a qual, por força do seu
artigo 74, trouxe de volta a regra, da Lei n. 9.249, da tributação dos lucros auferidos no exterior
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por coligadas e controladas independentemente de terem sido distribuídos ou não. O art. 74 foi
assim redigido:

Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de
renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.

Conforme entende Alberto Xavier126 o art. 74 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001
criou uma ficção jurídica acerca do momento da disponibilização dos lucros que, na verdade,
disponibilizados não são.
A lei societária é apta a prever as situações de disponibilização dos dividendos de uma
sociedade127. Assim, pode ocorrer de uma sociedade declarar a existência e deliberar a
distribuição de dividendos, momento no qual estes seriam transferidos da titularidade da
sociedade para a dos sócios.
Outra situação prevista pela lei societária diz respeito ao vencimento da obrigação de
pagar os dividendos já declarados que ocorre num momento posterior, principalmente quando
os dividendos não são pagos à vista.
Pode ser ainda que os dividendos declarados sejam colocados à disposição dos sócios,
mas não sejam recebidos efetivamente ou que seja dado destinação diversa por conta e ordem
do acionista, nunca sendo efetivamente distribuídos.
Desta forma, se o artigo 74 da MP escolhesse um destes momentos de distribuição não
haveria discussão acerca da sua inconstitucionalidade, posto que não teria extrapolado seus
limites jurídicos.
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Idem. Ibidem. p. 402.
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pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita
como proprietária ou usufrutuária da ação.
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Paulo de Barros Carvalho entende que “renda é, sempre e necessariamente renda
disponível, pelo que tributar renda indisponível importaria ultrapassar os limites postos pelo
legislador do Código Tributário, para efeito de criar a regra-matriz da exação”.128
No tocante à aplicação do art. 74 da MP n. 2.158 em relação às convenções internacionais
para evitar a dupla tributação (domesticamente considerados quando internalizados por decreto
legislativo aprovado pelo Congresso Nacional), vamos comentar brevemente sobre alguns
casos administrativos julgados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Não
iremos abordar todas as decisões sobre a matéria, mas apenas alguns poucos casos de maior
relevância.
O acórdão n. 108-08.765, denominado caso REFRATEC, envolvendo a aplicação do
convenção para evitar a dupla tributação celebrada com o Estado da Espanha, afastando a
aplicação do art. 74 da MP, a decisão foi no sentido da compatibilização entre as convenções e
a legislação brasileira, considerada internamente. Conforme entendido pelo CARF neste
julgamento, o art. 74 elenca uma hipótese de presunção de distribuição de lucros, autorizando,
assim, a tributação no Brasil. Vide abaixo trecho da ementa da decisão:
IRPJ – CONTROLADA NA ESPANHA – LUCROS A PARTIR
DE 2001 – MP 2158-34/2001 – TRATADO (SIC)
INTERNACIONAL – O art. 74 da MP 2158-34 estabeleceu a
presunção absoluta (ficção) de que o lucro auferido por
controlada no exterior deve ser considerado distribuído à
controladora no Brasil em 31 de dezembro de cada ano. O
Tratado (sic) entre Brasil e Espanha não afasta a incidência de
tributação por empresa sediada no Brasil relativamente ao lucro
de empresa espanhola considerado distribuído.

Em sede de julgamento do acórdão n. 101-95.802, o denominado caso EAGLE, a
Conselheira Relatora Sandra Faroni vez importante comentário no sentido de que,
contrariamente à sistemática anterior em que se exigia a efetiva distribuição dos lucros como
pressuposto para a ocorrência do fato gerador, com a MP n. 2.158 a tributação passou a incidir
não mais sobre os lucros efetivamente disponibilizados (dividendos distribuídos), mas sobre os
lucros apurados no balanço. No tocante à aplicação da convenção internacional para evitar a
dupla tributação celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Estado da
Espanha, internalizado pelo Decreto Legislativo n. 62 de 1975, a Conselheira votou no sentido
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do afastamento da tributação sobre os lucros auferidos pela entidade espanhola, não atribuídos
a estabelecimento permanente no Brasil, por força dos art. 7º, 10 e 23 da convenção, afastando
a aplicação do art. 74 da MP n. 2.158.
O acórdão n. 101-97.070, também envolvendo a Eagle Distribuidora de Bebidas S.A.,
seguiu a conclusão expressa no Acórdão n. 101-95.802 quanto a impossibilidade de tributação
de lucros de uma sociedade espanhola no brasil não atribuídos a um estabelecimento
permanente no contexto da convenção internacional para evitar a dupla tributação assinado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Estado da Espanha, Decreto Legislativo
n. 62 de 1975.
Em relação a este acórdão, Sergio André Rocha129 aponta que o voto do Conselheiro
Relator Valmir Sandri validou o critério de tributação independente das controladas indiretas
da pessoa jurídica brasileira que viria a ser consagrado na Lei n. 12.973.
O entendimento do Conselheiro Valmir pode ser apreendido pela leitura da ementa, a qual
segue:
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO
DE CONTROLADAS INDIRETAS. Para fins de aplicação do
art. 74 da MP n° 2.158-35, os resultados de controladas indiretas
consideram-se auferidos diretamente pela investidora brasileira,
e sua tributação no Brasil não se submete às regras do tratado
(sic) internacional firmado com o país de residência da
controlada direta, mormente quando esses resultados não foram
produzidos em operações realizadas no pais de residência da
controlada, evidenciando o planejamento fiscal para não os
tributar no Brasil.

O caso CAMARGO CORREA, consubstanciado no acórdão n. 1101-00.365 diz respeito
à aplicação da convenção internacional para evitar a dupla tributação assinado pelo Governo da
República Federativa do Brasil e Governo da República de Portugal, promulgado pelo Decreto
Legislativo n. 188 de 2001, no sentido de que o art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 estabelece
tributação sobre dividendos percebidos por beneficiários situados no país mediante ficção de
disponibilização dos resultados auferidos por intermédio de coligadas ou controladas no
exterior.
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ROCHA, Sergio André. Tributação de Lucros Auferidos por Controladas e Coligadas no Exterior. 2ª edição.
Revista e ampliada. São Paulo. Quartier Latin. 2016. p. 103.
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O caso GERDAU, acórdão n. 1.101-000.811, foi de destaque no sentido de afastar a
aplicabilidade do art. 74 da MP n. 2.158-35/2001 em relação às controladas indiretas. Vide a
ementa abaixo:
CONTROLADA DIRETA E INDIRETA. LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA. A translação do conceito posto pelo art. 243 da
Lei n° 6404, de 1976, para o art. 74 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 2001, não tem fundamento. Para supor que o art. 74
da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, estivesse se
referindo as controladas indiretas, seria preciso ignorar o texto do
artigo e, além disso, admitir que ele desconsiderasse tacitamente
a personalidade jurídica das controladas diretas. Não é possível
supor que o termo controlada possa alcançar as controladas
diretas e as indiretas, sob pena de se estabelecer uma dupla
tributação do mesmo lucro, pois os resultados das controladas
indiretas já estão refletidos nas controladas diretas.

O acórdão n. 1201-001.024, sessão de 06 de Maio de 2014, abordou a aplicação da
convenção internacional para evitar a dupla tributação celebrada entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, aprovada e internalizada pelo Decreto
Legislativo n. 331 de 2003 aprovado pelo Congresso Nacional, confirmando a interpretação do
CARF no sentido de que o artigo 10 do tratado seria aplicável, o qual autoriza a tributação no
Brasil. Vide ementa abaixo:
TRATADOS (SIC) PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO.
Segundo o artigo 10 da convenção firmada entre Brasil e o Chile
com vista a evitar a dupla tributação do imposto sobre a renda,
os dividendos distribuídos pela empresa controlada no Chile
podem ser tributados em sua controladora no Brasil.

O caso da Petrobrás, acórdão n. 1103-001.122, sessão de 21 de outubro de 2014, foi um
importante passo quanto a interpretação de que o artigo 7º da convenção internacional para
evitar a dupla tributação celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos Países Baixos, internalizada pelo Decreto Legislativo n. 60 de 1990
aprovado pelo Congresso Nacional, tem a função de bloqueio de tributação dos lucros de uma
controlada situada na Holanda, caso contrário estaria sendo desconsiderada a personalidade
jurídica da sociedade holandesa. Esta decisão contrariou a posição majoritária do CARF,
entendendo que a tributação brasileira recai diretamente sobre o lucro da entidade não residente.
Vide ementa abaixo:
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IRPJ. LUCROS DE CONTROLADAS NA HOLANDA.
DIVIDENDOS FICTOS. LUCROS. TRATADO (SIC). ART. 10
OU 7º.
1. A tributação do art. 74 da MP n. 2.158/01 não recai sobre
dividendos fictos. Não se pode empregar ficção legal para
alcançar materialidade ou se antecipar seu aspecto temporal
quando a Constituição Federal usa essa materialidade na
definição de competência tributária dos entes políticos. Ademais
o art. 10 do Tratado Brasil-Holanda trata de dividendos pagos,
não permitindo que se considerem como dividendos os
distribuídos fictamente. O problema de qualificação de
dividendos é resolvido pelo próprio art. 10 do Tratado BrasilHolanda. Inaplicabilidade do art. 10 do tratado.
2. O regime de CFC do Brasil do art. 74 da MP 2.158/01
considera transparentes as controladas no exterior (entidade
transparente ou pass through entity); considera como auferidos
pela investidora no País os lucros da investida no exterior, são os
lucros em dissídio. Isso é considerar auferidos os lucros no
exterior pela investidora no país, por intermédio de suas
controladas no exterior. Não é o mesmo que ficção legal; é
parecença com a consideração do lucro de grupo societário (tax
group regime). O art. 7º do Tratado Brasil-Holanda é norma de
bloqueio: define competência exclusiva para tributação dos
lucros da sociedade residente num Estado contratante a este
Estado. Regra especifica em face de regra geral. A não aplicação
da norma bloqueio do art. 7º aos lucros em dissídio seria
simplesmente desconsiderar, no âmbito do tratado, a
personalidade jurídica da sociedade residente na Holanda. No
mesmo sentido, bastaria um dos Estados contratantes proceder a
uma qualificação a seu talante do que (não) sejam lucros de
controlada residente noutro Estado contratante, para frustrar
norma de tratado que as partes honraram respeitar.
Intributabilidade com o IRPJ dos lucros em discussão, pela
aplicação do art. 7º do Tratado Brasil-Holanda.130

Por sua vez, no âmbito de competência do Poder Judiciário, o caso encampado pela Vale
foi exemplar e gerou importante precedente em sede Recurso Especial, julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça. A Vale (Companhia Vale do Rio Doce) impetrou Mandado de Segurança,
com pedido de liminar, objetivando afastar a aplicação do art. 74, caput, e parágrafo único, da
MP 2158-34, de 27.06.2001 (reeditada em 24.08.2001 sob o número 2.158-34) e da IN
213/2002, da Receita Federal, que o regulamentou, e, consequentemente, a incidência de IRPJ
e CSLL sobre os resultados positivos de equivalência patrimonial apurados por suas controladas
no Exterior nos anos de 2002 e seguintes, bem como sobre os lucros apurados até
dezembro/2001. Em síntese, os argumentos da Vale expostos na Inicial foram:
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a.

b.

c.

d.

O caput do art. 74 da MP 2.158-35/01, no tocante aos lucros apurados
a partir do ano de 2002, extrapolou a permissão concedida pelo art. 43,
§ 2 do CTN, que apenas possibilita à lei ordinária fixar as condições e
o momento da disponibilidade de receita ou de rendimentos oriundos
do Exterior, sem criar uma ficção legal para considerar como
disponibilizados resultados apurados em balanço, mas não
disponibilizados;
Ainda que se considerasse válido o caput do art. 74 da MP 2.157-35/01,
o art. 7º da IN 213/02, que o regulamentou, não poderia interpretá-lo
para aludir à tributação do resultado positivo de equivalência
patrimonial, sem fazer a distinção que se impõe, entre a parcela desse
mesmo resultado que corresponde aos lucros auferidos pelas
sociedades estrangeiras e a parcela estritamente imputável à variação
cambial do investimento;
A regra prevista no parágrafo único do art. 74 da MP 2.157-35/01, ao
determinar que os lucros apurados por controlada ou coligada no
Exterior até 31 de dezembro de 2001 serão considerados
disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes
desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na
legislação em vigor, ofende o princípio da não retroatividade da lei
tributária, consagrado no art. 150, III, a da CF.
Existe incompatibilidade das referidas normas com o artigo VII dos
Tratados contra a dupla tributação celebrados entre o Brasil e os Países
de domicílio das sociedades que controla (Bélgica, Dinamarca e
Principado de Luxemburgo), que atribui aos países de domicílio das
controladas competência exclusiva para tributar seus lucros.

Foi concedida parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos
tributários do IRPJ e da CSLL. Em sede de julgamento do mérito, foi denegada a segurança por
sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da SJ do RJ. Por sua vez, o TRF da 2ª região
negou provimento à Apelação da autora.
Em sede de julgamento do REsp, o voto do Relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho foi
no sentido de que a dupla tributação de empresas controladoras brasileiras e as suas controladas
no Exterior pode gerar o efeito de no plano econômico prejudicar em termos concorrenciais a
conquista de mercados com outras controladoras internacionais de outros Países. Ao se passar
do regime de tributação territorial (art. 63 da Lei 4506/64) para a tributação em bases universais
(Lei 9249/95) por meio de tributação dos lucros e rendimentos obtidos no Exterior por meio de
empresas coligadas e controladas, não se pode olvidar as garantias dos contribuintes.
Em sede de julgamento no STF do RE 541090-SC ficou reconhecida a
constitucionalidade da aplicação do caput do art. 74 da MP 2158-35/2001 relativo a lucros
auferidos por empresa controlada sediada em País que não tem tratamento fiscal favorecido. A
inconstitucionalidade permanece apenas quanto ao parágrafo único o qual previa a sua
aplicação retroativa. Os votos vencidos em sede deste Recurso Extraordinário pretenderam
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afastar o lucro ficto e exigir o ingresso do resultado econômico positivo na efetiva
disponibilidade econômica da empresa controladora.
Em sede de julgamento da ADIN 2588/DF, em que se discutia a constitucionalidade da
MP 2158-35/2001, mas cuja decisão apenas abarcou as empresas coligadas e controladas
sediadas em paraísos fiscais, o Rel. Min. Joaquim Barbosa salientou não ser admissível que a
Autoridade Fiscal presuma a má-fé do contribuinte ou que crie hipótese de incidência tributária.
Como visto anteriormente, somente após a distribuição dos lucros é que o patrimônio dos
acionistas estaria sujeito à tributação. Todavia, tendo em vista que o STF considerou
constitucional o caput do art. 74 da MP 2158 os lucros auferidos por empresa sediada em paraíso
fiscal devem ser considerados disponibilizados para a controladora na data do balanço no qual
tiverem sido apurados, tributáveis no Brasil por falta de acordo internacional nos moldes da
OCDE. A esse respeito, Alberto Xavier afirma que:
A doutrina, na sua esmagadora maioria, continuou a manifestar-se no
sentido de que o objeto da tributação do art. 74 era precisamente o
mesmo do art. 25 da lei n. 9.249/95, ou seja, os lucros das sociedades
controladas e coligadas estrangeiras que, através da adição ao lucro
líquido da sociedade brasileira, passaram a construir base de cálculo do
tributo sobre ela incidente.131

Ainda que pese o exposto acima, a RFB publicou entendimento diverso ao expressar na
Solução de Consulta n. 18 de 2013 que o art. 74 da MP não viola as convenções internacionais
para evitar a dupla tributação, tendo em vista que a norma em questão imprime exação sobre o
contribuinte brasileiro, ou seja, o Brasil não estaria tributando os lucros da sociedade
domiciliada no exterior, mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros. Tendo
em vista que a legislação permite a dedução de crédito de imposto pago no exterior, não haveria
dupla tributação.
Em novembro de 2013 foi publicada a MP n. 627 a qual foi convertida na Lei n. 12.973
em maio de 2014. O novo diploma legal veio à baila com o propósito de garantir a arrecadação
do Fisco em relação às situações que não foram declaradas inconstitucionais no julgamento da
ADin 2.588 bem como sedimentar a tributação da renda com base nos ajustes do valor do
investimento pelo Método de Equivalência Patrimonial, anteriormente previsto pela Instrução
Normativa n. 213/2002.
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Inicialmente, a nova Lei de tributação em bases universais das pessoas jurídicas
brasileiras reforçou e chegou até a ampliar a necessidade de se informar os lucros e prejuízos
de todas as controladas e coligadas, até último nível, requisito este que se coaduna com a
tendência de transparência fiscal internacional.
A Lei 12.973 de 2014 não estabeleceu critério do que venha a ser controle para fins das
empresas controladas e coligadas sujeitas às regras de tributação em bases universais. Para
tanto, é preciso se valer de conceitos do ordenamento jurídico privado, qual seja, a legislação
comercial e a legislação civil.
Em relação às companhias abertas, a Lei n. 6404 de 1976 determina, nos termos do artigo
116, que acionista controlador é aquele que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleiaéia-geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia; e usa efetivamente seu poder para dirigir
as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
O caput do art. 76 da Lei n. 12.973 estabelece que “a pessoa jurídica controladora
domiciliada no Brasil ou a ela equiparada, nos termos do art. 83, deverá registrar em subcontas
da conta de investimentos em controlada direta no exterior, de forma individualizada, o
resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos
auferidos pela própria controlada direta e suas controladas direta ou indiretamente, no Brasil ou
no exterior, relativo ao ano calendário em que foram apurados em balanço, observada a
proporção de sua participação em cada controlada direta ou indireta.
A este respeito, cumpre salientar que as subcontas são vinculadas à conta de
investimentos em controlada direta no exterior, demonstradas de forma analítica e em “último
nível” sendo que o registro será individual por controlada direta e indireta. Ademais, o registro
em subcontas resta sem efeito no resultado visto que a soma dos saldos das subcontas com o
saldo da conta do ativo investimento deve resultar no valor do investimento mensurado pelo
MEP (débitos/créditos entre subcontas e a conta de investimento, incluindo dividendos pagos
por controlada indireta).132
132

De acordo com o FIPECAFI, "Equivalência Patrimonial" se origina de algo como "que equivale a parte do
patrimônio líquido da investida". De acordo com o CPC 18, o método de equivalência patrimonial é definido como
segue: "é o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e
posteriormente ajustado pelo reconhecimento da parte do investidor nas alterações dos ativos líquidos da
investida". O referido pronunciamento ainda especifica que o resultado do período do investidor deve incluir a
parte que lhe cabe nos resultados gerados pela investida. Portanto, o valor do investimento é determinado mediante
a aplicação, sobre o valor de cada mutação do Patrimônio Líquido da investida, da percentagem de participação
em seu capital. A contabilização de cada variação dependerá da natureza dessa mutação. IUDÍCIBUS, Sergio.
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A respeito da aplicação do método de equivalência patrimonial (MEP) no contexto do art.
74 da MP n. 2.158, em agosto de 2013 foi editada a Solução de Consulta Interna COSIT n. 18
a qual expressou o entendimento defendido pela RFB. Vejam-se alguns trechos:
15. Conforme a Lei n. 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, os
investimentos em coligadas e controladas devem ser avaliados pelo
Método da Equivalência Patrimonial (MEP).
O MEP consiste em atualizar o valor contábil do investimento ao valor
equivalente à participação societária da sociedade investidora no
patrimônio líquido da sociedade investida e no reconhecimento dos
seus efeitos na demonstração do resultado do exercício. Portanto, o
valor do investimento é determinado mediante a aplicação da
porcentagem de participação no capital social, sobre o patrimônio
líquido de cada sociedade coligada ou controlada.
16. Ao registrar contabilmente o resultado da equivalência
patrimonial, a investidora reconhece a parcela dos lucros de suas
coligadas e controladas. Sendo assim, verificasse o acréscimo
patrimonial correspondente a sua participação no lucro total das
investidas.
17. Ressalte-se que o art. 74 da MP n. 2.15835, de 2001, se aplica a
investimentos avaliados pelo MEP, pois só se pode falar de
disponibilidade econômica e acréscimo patrimonial, decorrente de
lucro apurado na investida, mas ainda não pago ao investidor, se esse
investimento for avaliado pela equivalência patrimonial já que no caso
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, só há
disponibilidade econômica após o recebimento de lucros ou
dividendos pela investidora.

A Lei n. 12.973 trouxe à baila três situações de tributação em bases universais das pessoas
jurídicas controladoras residentes no Brasil. Em relação à regra de tributação dos lucros de
controladas no exterior está prevista no artigo 77 da Lei n. 12.973, segundo o qual a parcela do
ajuste do valor do investimento na controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior
equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação
cambial, deverá ser computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica controladora domiciliada no
Brasil, observado o disposto no art. 76.

Manual de contabilidade societária. São Paulo Atlas. 2010. p. 174. No Brasil, para fins fiscais de determinação do
lucro real, o resultado (receita ou despesa) de equivalência patrimonial deve ser totalmente expurgado. No entanto,
o que a Lei n. 12.973/2014 pretendeu foi dar nome diverso ao lucro da controlada no exterior e ao MEP, chamando
de o resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela
própria controlada direta e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior”.
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Sergio André Rocha afirma que esse artigo foi concebido de modo a refletir os votos
favoráveis ao Fisco em sede de julgamento da ADin 2.588-DF. Desta forma, vislumbra-se que
a Receita Federal atuou em conjunto com o Congresso afim de na prática fazer planejamento
tributário:
A Receita Federal faz planejamento tributário, ou seja, que busca
aumentar a arrecadação mediante alterações legislativas ou
interpretações administrativas. (…) tal atividade de planejamento pode
se desenvolver de forma constitucional e legítima, mas que em outras,
embora não haja nenhum vício formal que possa ser arguido, nota-se
que o mesmo é abusivo ou praticado em fraude à Constituição,
ignorando o princípio da moralidade.133

Um viés puramente arrecadatório pode ser vislumbrado ao se analisar a Lei n. 12.973 haja
vista não ter havido mudança significativa em relação ao diploma anterior, que fora declarado
inconstitucional pelo STF, em sede de julgamento na ADIn 2588. Destarte, é possível arguir
que a inconstitucionalidade da tributação automática de lucros auferidos por empresa
controlada no exterior segue inalterada. Segundo Sergio André Rocha:
Evidente, portanto, que a Lei n. 12.973, embora tenha pretendido criar
uma ilusão de alteração substantiva em comparação ao artigo 74 da MP
2.158, na verdade, por detrás da fumaça e do extenso palavreado, segue
tributando o mesmo fato econômico que já se encontrava previsto no
artigo 25 da Lei n. 9249/95. 134

No tocante às regras sobre as coligadas no exterior, a Lei n. 12.973 manteve o critério de
tributação em regime de caixa, ou seja, os lucros auferidos por intermédio de coligada
domiciliada no exterior serão computados na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL no balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido
disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.135
Só se consideram disponibilizados os lucros de coligadas quando efetivamente pagos ou
creditados em conta, ou ainda na hipótese de contratação de operações de mútuo, se a mutuante,
coligada, possuir lucros ou reservas de lucros, ou na hipótese de adiantamento de recursos
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ROCHA, Sergio André. Tributação de lucros auferidos no exterior: (Lei n. 12.973/14). São Paulo: Dialética,
2014. P. 90.
134
Idem. Ibidem. p. 91.
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efetuado pela coligada, por conta de venda futura, cuja liquidação, pela remessa do bem ou
serviço vendido, ocorra em prazo superior ao ciclo de produção do bem ou serviço.136
No entanto, a possibilidade de diferimento do oferecimento à tributação dos lucros
auferidos por coligadas no exterior só se efetua caso a coligada não esteja sujeita a regime de
subtributação, ou seja, que tribute a renda da pessoa jurídica domiciliada no exterior a alíquota
nominal inferior a 20% (vinte por cento), não esteja localizada em país ou dependência com
tributação favorecida, ou não seja beneficiária de regime fiscal privilegiado, e por fim, que não
seja controlada, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a tratamento tributário
de subtributação.
Importante destacar que caso se verifique o descumprimento de pelo menos uma das
condições descritas acima, os lucros ou prejuízos apurados pela coligada domiciliada no
exterior deverá ser computado na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL da
pessoa jurídica investidora domiciliada no Brasil. No caso de apuração de lucro, este deverá ser
adicionado ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de dezembro do ano-calendário em que
os lucros tenham sido apurados pela empresa domiciliada no exterior. No caso de prejuízo, este
poderá ser compensado com lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu
origem, desde que os estoques de prejuízos sejam informados na Escrituração Contábil e Fiscal
da matriz no Brasil.
A terceira regra de tributação dos lucros auferidos no exterior, consubstanciada na Lei n.
12.973, refere-se às equiparadas as controladas. Nesse sentido, as coligadas no exterior serão
tratadas como controladas caso pessoas consideradas vinculadas detenham mais de 50% do
capital votante da mesma.
O legislador conferiu benefício temporário, até 2022, aos contribuintes que escolham
consolidar os resultados de suas controladas e coligadas no exterior com os próprios resultados
da matriz no Brasil. A possibilidade de consolidação ser verifica desde que as controladas e
coligadas não estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha convenção
internacional ou ato com cláusula específica para troca de informações para fins tributários, não
estejam localizadas em país ou dependência com tributação favorecida, ou sejam beneficiárias
de regime fiscal privilegiado, sejam controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica
localizadas em país ou dependência com tributação favorecida, ou sejam beneficiárias de
regime fiscal privilegiado, e por fim, que tenham renda ativa própria inferior a 80% (oitenta por
136
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cento) da renda total. O artigo 84 da referida Lei determina o que venha a ser considerado como
renda ativa própria, qual seja, a renda obtida diretamente pela pessoa jurídica mediante a
exploração de atividade econômica própria, excluídas as receitas decorrentes de: royalties,
juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, ganhos de capital (com exceção da
alienação de participações societárias ou ativos de caráter permanente adquiridos há mais de 2
(dois) anos), aplicações financeiras e intermediações financeiras.
Importa notar que a Lei n. 12.973, muito embora tenha previsto a possibilidade de
dedução de créditos de impostos pagos no exterior sobre o lucro auferido no exterior oferecido
à tributação no Brasil, deixou certas lacunas na lei gerando insegurança jurídica aos
contribuintes e situações de dupla tributação.
Neste sentido, exemplo disso pode ser visto quanto ao silêncio da lei em relação à
possibilidade de deduzir crédito de imposto pago no exterior por coligadas sob o regime de
competência. Filipe Carvalho e Paulo Vellano137 entendem que há sustentação por construção
lógica para a utilização de créditos de imposto pago no exterior no âmbito de consolidação de
que trata o art. 82, parágrafo 1, mas tanto a Lei n. 12.973 e a IN 1.520 de 2014 não trataram da
questão em si.
Muito embora o sistema de crédito do imposto pago no exterior, contíguo à nova forma
de apuração de lucros, visa reduzir a carga tributária alcançada pelas novas regras ao evitar a
dupla tributação da mesma renda, a rigidez de tais regras e limitações do sistema de crédito
apresentam de forma patente o viés rígido e cerceador do sistema Brasileiro138, pautado pela
desconfiança por parte do Fisco para com os contribuintes, sem levar em consideração o
potencial econômico advindo do comércio internacional e desprovido de uma visão
macroeconômica.
Não obstante, a Lei n. 12.973 não pode ser encarada como uma verdadeira legislação CFC
(“Controlled Foreign Company”), isso porque conforme o comentário da OCDE sobre “BEPS"
(Base Erosion and Profit Shifting)139 o plano de ação n. 3 reconhece que grupos multinacionais
podem criar subsidiarias controladas ou coligadas não residentes para as quais receitas e lucros
podem ser transferidos e que essas controladas ou coligadas podem ser criadas no todo ou em
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CARVALHO, Filipe Reis de e VELLANO, Paulo Victor Zogbi T. Lucros Auferidos no Exterior e o
Aproveitamento de Créditos Fiscais: Questões controvertidas da Lei n. 12.973/2014. In HOLLANDA, Flavia
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Idem, ibidem.
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parte majoritariamente por razões meramente tributárias. As chamadas “Controlled Foreign

Companies” (“CFC”) e outras medidas contra diferimento de tributos combatem essas práticas
através da criação de medidas para que os Estados possam tributar os lucros das subsidiárias no
exterior desde que certos requisitos sejam cumpridos. As regras de CFC, segundo o que sugere
a OCDE, são, geralmente, concebidas a fim de desencorajar práticas de evasão/elisão fiscal.
Não é objetivo primário das regras de CFC o aumento de tributação sobre a renda. O objetivo
primário das regras de CFC é proteger ou assegurar que os lucros das empresas matrizes e
subsidiárias sejam tributados e não transferidos para subsidiárias no exterior com regras de
tributação mais flexíveis. As regras de CFC, num primeiro momento, implicam em aumento da
carga tributárias das empresas multinacionais, porém, é provável que a transferência de lucros
para subsidiárias no exterior também diminua.
De acordo com o relatório da OCDE acerca dos estudos no âmbito do plano de ação n. 3
- “Designing effective controlled foreign company rules, action 3. 2015 final report - pode-se
afirmar que:

As regras de CFC são geralmente desenhadas para desencorajar
praticas abusivas. Em outras palavras, as regras de CFC não são
primariamente desenhadas para aumentar a tributação sobre as receitas
da empresa matriz. Ao invés, as regras são desenhadas para proteger as
receitas ao se assegurar de que os lucros permaneçam dentro da base
tributável da matriz, ou de outros grupos de empresas a fim de remover
das bases de países terceiros (“foreign-to-foreign stripping”).140

Comparativamente, as regras CFC de outras jurisdições, principalmente as que seguem a
tendência da OCDE, segundo Heleno Taveira Torres, são assim entendidas:

O primeiro é o da confrontação das alíquotas vigentes em ambos os
ordenamentos, de tal sorte que a alíquota do país de localização da CFC
não seja inferior a uma dada proporção em relação àquela do país de
residência do controlador (90%, 75%, etc.). O teste do escopo social
serve para verificar se a sociedade exerce um fim negocial legítimo
(business purpose) ou presta-se apenas como um meio de economia de
tributos. O terceiro é o teste da cotação em bolsa, para excluir a
aplicação das medidas. O teste mais frequente é o da “distribuição
aceitável”, satisfeito quando um percentual preestabelecido de
rendimento disponível para distribuição é recebido dentro de um prazo
razoável (18 meses, em média). Um outro teste é o da data contábil, à
qual as autoridades atribuem um vínculo de participação pelo período
de tempo que o sujeito se manteve vinculado á sociedade. E, por fim,
140
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o teste de mínimos, que não é mais do que um teto mínimo aceitável
de distribuições em face do volume de investimentos e dentro de um
dado período de tempo. 141

Ademais, outro ponto relevante é a intenção das ações de BEPS em reduzir os custos e o
tempo gasto com o adimplemento de obrigações tributárias instrumentais por parte dos
contribuintes, posto que afetaria a competitividade internacional. Insta salientar, no entanto,
que o Brasil vai na contramão da tendência comumente adotada em outros países no sentido de
simplificação das obrigações instrumentais e o número gasto, alterando assim o custo incorrido,
com tais obrigações. A preparação do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)
englobando as declarações de imposto de renda das pessoas jurídicas, a antiga DIPJ, a nova
ECF (Escrituração Contábil Fiscal), a ECD (Escrituração Contábil Digital) e a EFD
(Escrituração Fiscal Digital) relativa às Contribuições (PIS/PASEP e COFINS – EFD
Contribuições) e ao ICMS e ao IPI (EFD ICMS IPI)142 é extremamente custosa e obrigou as
companhias a empregarem inúmeros recursos com empregados especializados e consultorias
técnicas para conseguirem cumprir com tais obrigações.
De acordo com estudo do Banco Mundial em conjunto com a PricewaterhouseCoopers,143
no Brasil as empresas gastam em média 2.600 horas por ano, ou 325 dias (considerando uma
jornada de trabalho diária de 8h) para preencher todas as declarações e sistemas informativos
devidos à Receita Federal do Brasil que a legislação fiscal exige. Além disso, a carga tributária
efetiva no Brasil chega próxima a 68,9%. A figura144 abaixo da publicação da PwC mostra o
tempo para cumprir com tais exigências por região geográfica:

141
TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário Internacional. Planejamento tributário e operações transnacionais.
São Paulo. RT. 2001, p. 127 e 128.
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O Sistema SPED englobe ainda os sistemas eletrônicos de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, (Nf-e), o Esocial dentre outros.
143
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02/11/2015, 10:22 am.
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Figura 2 –Tempo para adimplir com as obrigações tributárias acessórias

Como é possível vislumbrar, a América do Sul é campeã em termos de horas gastas com
o cumprimento de exigências fiscais. A América do Norte em termos de tributação sobre a
renda gasta 101 horas enquanto que a América Latina, amplamente influenciada pelo Brasil
gasta 138 horas. Em relação aos tributos sobre o consumo que no Brasil englobam o ICMS e o
IPI, a América Latina gasta 289 horas contra 125 horas da África, a segunda colocada. Se tais
resultados (da América Latina) forem comparados com a média mundial tal discrepância é
ainda maior. Gasta-se em média, anualmente, 71 horas para cumprir com exigências fiscais de
impostos sobre a renda, 94 horas com obrigações relativas a tributos incidentes sobre a relação
de trabalho e 99 horas com obrigações relativas a tributos incidentes sobre o consumo.
Levando-se em conta a legislação brasileira de tributação sobre os lucros auferidos no
exterior bem como todas as horas gastas para cumprir com obrigações tributárias acessórias (a
título exemplificativo e não exaustivo), o Brasil esta em franca desvantagem competitiva no
cenário internacional. Se compararmos o Brasil e a América Latina com os países que compõem
o G7 (grupo das maiores sete economias do mundo) o Brasil é o país com maior carga tributária,
o país em que mais horas são gastas com o cumprimento de obrigações acessórias e que não
somente procuram coibir práticas abusivas a fim de erodir a base tributável como os demais
países ricos já o fazem ou pretender fazer, mas punem a atividade empresarial e encarecem a
livre iniciativa. Poder-se-ia argumentar que tais práticas não encontram guarida sequer no
arcabouço constitucional, haja vista a livre iniciativa e a livre concorrência serem princípios
intrínsecos da ordem econômica.
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Deste modo, os custos das empresas brasileiras são gravemente impactados pela
obrigatoriedade de se tributar os lucros das controladas diretas e indiretas independentemente
do momento de distribuição por meio de ficção jurídica. Ademais, todo e qualquer lucro é
oferecido à tributação indiscriminadamente, afetando a concorrência das multinacionais
brasileiras que se encontram severamente prejudicadas posto que estão incorrendo em custos
maiores, tendo que diminuir sua margem de lucro, posto que seus competidores possuem custos
menores.
A título exemplificativo, se as multinacionais brasileiras possuem custo tributário de
imposto sobre a renda expresso pela seguinte fórmula
X=r*(‘A’+’P’)
Equação 1 – Custo tributário

Onde X é o custo tributário o qual corresponde a expressão de ‘r’, a alíquota padrão
nominal de imposto sobre a renda de um determinado país, no caso do Brasil ‘r’ é o mesmo que
34%, ou seja, a alíquota combinada de imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), multiplicado pelo produto da somatória de
‘A’, a expressão da renda ativa, e ‘P’, a expressão da renda passiva. Se tal fórmula for
comparada com a seguinte expressão 34%*(‘P’) = Y, inevitavelmente X será maior que Y,
mesmo que se assuma que a alíquota combinada de 34% permaneça. Dessa forma, as
multinacionais brasileiras terão inevitavelmente que reduzir seus lucros proporcionalmente o
quanto X é maior que Y para que seus preços ao consumidor sejam competitivos, ainda que
seja considerado que o preço ‘p' permaneça inalterado.
Em suma, é possível vislumbrar que as multinacionais com sede e administração no Brasil
possuem custos maiores que multinacionais de outros países e que adotam as regras de CFC
com base no modelo proposto pela OCDE. Desta forma, a competição internacional resta
prejudicada, não pelo modelo da OCDE mas pelas praticas brasileiras que ainda que sejam
soberanas acabam por prejudicar em demasia a competitividade das empresas brasileiras no
mercado internacional.
Uma possível consequência de tal perda de competitividade das multinacionais brasileiras
é a inversão para países com tributação menos agressiva e punitiva (“corporate inversion”).
Com isso, a multinacional que mude sua sede do Brasil deixaria de ser considerada residente
fiscal no Brasil, ou seja, se a matriz da empresa não mais se encontra no Brasil não há que se
falar em tributação de lucros auferidos no exterior. A empresa só seria tributada no Brasil sobre
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os lucros auferidos localmente posto que passaria de controladora (sujeita às regras brasileiras
de CFC) a controlada, não mais sujeita às regras brasileiras de CFC.
Os países de destino de companhias que pretendem inverter geralmente são o Reino
Unido145, a Irlanda, Luxemburgo, e o Canadá. De modo geral, estes países reúnem condições
tributárias e econômicas favoráveis, além de serem estáveis economicamente. Dentre tais
condições favoráveis, destaca-se o fato do Reino Unido ter voltado a tributar a renda em bases
territoriais, o que se tornou um atrativo para empresas que pretendessem inverter, inclusive em
relação a empresas originalmente britânicas que haviam invertido conceberam voltar para o
Reino Unido após tal mudança. Em relação à Irlanda, apesar de tributar a renda em bases
universais, a tributação de CFCs segue o modelo OCDE, o mesmo ocorre no Canadá.
Em relação ao Reino Unido, o caso mais emblemático envolveu a Cadbury Schweppes a
qual inverteu se estabelecendo em Dublin, na Irlanda. A Cadbury conta com estrutura
complexa, com empresas residentes no Reino Unido, na Irlanda, nos EUA e outros países. As
empresas do Grupo estabelecidas na Irlanda estariam sujeitas a uma alíquota nominal de 10%.
A companhia foi acusada pelo Comissário de Renda Interna (“Commissioners of Inland

Revenue”) de mudar a sua residência para se beneficiar de alíquotas de imposto sobre a renda
mais baixas.
A legislação em vigor no Reino Unido acerca das CFC determinava a inclusão na base de
cálculo da matriz residente no Reino Unido dos lucros de subsidiárias residentes de outros
Estados. As autoridades fiscais do Reino Unido impuseram auto de infração contra a matriz do
grupo residente no Reino Unido a fim de cobrar imposto de renda sobre o lucro da subsidiária
estabelecida na Irlanda. A Corte Europeia considerou a legislação do Reino Unido à luz do
“Treaty on freedom of establishment”.
A Corte Europeia146 entendeu que o fato da companhia ter se estabelecido em um Estado
membro com o propósito de se beneficiar de uma legislação específica não é suficiente, por si
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só, para constituir abuso da liberdade de estabelecer onde for mais proveitoso e não deve privar
a Cadbury do direito de se valer do Direito da Comunidade Europeia.
Foi também o entendimento da Corte no sentido de que a legislação doméstica do Reino
Unido cria diferença de tratamento dependendo se as regras aplicáveis de CFC fossem aplicadas
ou não. Ocorre que o residente no Reino Unido é tributado sobre os lucros de outra pessoa
jurídica, sendo que o mesmo não ocorre se a companhia é residente no Reino Unido, ou se a
sua subsidiaria se encontra em país que tributa a renda sob uma alíquota maior que a do Reino
Unido. A Corte entendeu que a diferença de tratamento limita o exercício da liberdade de
estabelecer a empresa, chegando ao ponto de dissuadir uma companhia residente de formar,
incorporar, adquirir ou manter uma subsidiaria em um Estado membro com uma alíquota mais
baixa.
Segundo a decisão da Corte, uma medida nacional que restrinja a liberdade de estabelecer
uma empresa só seria aceitável no caso específico de arranjos artificiais que tenham por objetivo
único e exclusivo evitar a aplicação da legislação de um Estado Membro. Para tanto, um teste
de substancia que leve em conta não somente critérios objetivos, como por exemplo presença
física de instalações, empregados e ativos imobilizados, como também elementos que
evidenciem a existência de realidade econômica e de operação que desenvolva atividades
genuínas. Somente testes que abarquem tais critérios estariam de acordo com o Direito
Comunitário Europeu.
Não podemos perder de vista o propósito da tributação de uma país. Conforme defendido
por T.S. Adams, uma grande parte do custo de um governo diz respeito à necessidade de se
manter um ambiente de negócios adequado. Os negócios são responsáveis por grande parte do
trabalho que ocupam os tribunais, a polícia, o corpo de bombeiros, o exército e a marinha. Os
novos negócios criam novas tarefas, implicam mais despesas públicas. A relação entre as
empresas privadas e o custo do governo não é bem definida. A conexão, no entanto, é real. As
empresas devem ser tributadas porque custa dinheiro manter o mercado e esses custos devem
de alguma forma ser distribuídos sobre todos os beneficiários desse mercado.147 Os rendimentos
devem, em certa medida, ser tributados quando são obtidos, a alíquotas e por métodos
determinados pelas condições em que são gerados - e não pelas condições em que são gastos.
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As corporações e outras unidades de negócios obtêm benefícios e competem entre si como
unidades, nas jurisdições nas quais fazem negócios.148
Vê-se que a legislação tributária de outros países é envolta de regras e testes haja vista ser
a intenção de coibir as práticas comerciais verdadeiramente abusivas e o auferimento de rendas
prioritariamente passivas oriundas de países com baixa tributação.
Diante de tal cenário, tendo em vista que a legislação brasileira não pretende apenas coibir
os casos de abuso, como as demais jurisdições o fazem, é possível inferir que a legislação
brasileira se encontra em sentido oposto ao de muitos países em relação às CFC o que resulta
em perda de competitividade no mercado internacional.
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Idem. p. 1037.

81

CAPÍTULO 4 – Razões econômicas das inversões corporativas

1. Ranking de internacionalização das multinacionais Brasileiras

Tendo em vista o que foi exposto até aqui, seria pertinente testar a teoria em relação às
empresas multinacionais brasileiras no tocante à probabilidade destas inverterem ou não.
Para tanto, utilizaremos o estudo desenvolvido pela Fundação Dom Cabral que elabora o
Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras149. O objetivo desse estudo organizado pela
Fundação Dom Cabral é monitorar o processo de internacionalização das empresas brasileiras
e ordená-las de acordo com o grau de internacionalização.
A metodologia utilizada pelo estudo levou em conta "empresas de capital e controle
majoritariamente brasileiro que desenvolvam atividades internacionais de manufatura,
montagem e prestação de serviços ou que possuam centros de pesquisa e desenvolvimento,
agências bancárias, franquias, escritórios comerciais, depósitos e centrais de distribuição no
exterior. Empresas em estágios iniciais de internacionalização, que apenas exportam ou atuam
no exterior somente por meio de representantes comerciais, não são foco específico desta
pesquisa".
O índice de internacionalização utilizado pelo Estudo da Fundação Dom Cabral baseouse na metodologia da UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development),
como pode ser visto a seguir na Figura 3150:

Figura 3 – Índice de internacionalização. Equação

A amostra da pesquisa utilizada foi composta por 48 empresas multinacionais Brasileiras
atuando por meio de unidades próprias. As 48 empresas analisadas pela FDC são empresas que
potencialmente poderiam decidir inverter, deixando, assim, de serem sediadas no Brasil para
passarem a ser subsidiárias. Insta salientar que nenhum dos índices considerados isoladamente
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seriam, por si só, determinantes para motivar a decisão de uma empresa Brasileira de inverter.
No entanto, se os índices abaixo forem considerados em conjunto, a probabilidade aumenta,
consideravelmente. Os resultados apurados pelo estudo da Fundação Dom Cabral em 2015,
compõem a tabela a seguir, conforme demonstrada na Figura 4151:

Figura 4 – Ranking de internacionalização das multinacionais Brasileiras
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Desta forma, a figura acima demonstra as empresas com maior grau de
internacionalização, levando-se em conta o total dos fatores constantes do índice de
internacionalização, ou seja, o coeficiente de ativos no exterior sobre os ativos totais, o
coeficiente das receitas auferidas no exterior sobre as receitas totais, e o coeficiente dos
funcionários no exterior sobre o número de funcionários totais. As multinacionais analisadas
são de diversos segmentos, indústrias (variadas), instituições financeiras, e prestadoras de
serviços.
Por sua vez, a tabela abaixo demonstra as empresas com maior número de
internacionalização levando-se em conta o número de países em que possuem subsidiárias
conforme demonstrado na Figura 5152, abaixo:

Figura 5 – Ranking de empresas pelo número de subsidiárias no exterior

Conforme visto acima, a Construtora Andrade Gutierrez em 2015 contava com
subsidiárias espalhadas em 37 países distintos. Enquanto que a Magnesita contava com
subsidiárias em 21 países. Por sua vez a JBS, no nono lugar, conta com subsidiárias em 20
países. Não necessariamente este índice, se considerado isoladamente, seria a principal
motivação de uma companhia inverter, mas, no conjunto, este é um fator importante posto que
a companhia invertida contará com uma sólida presença no exterior, tanto em termos de
presença direta, investimentos diretos no exterior, quanto em termos de fixação nos mercados
em questão.
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Ibidem, p. 37.
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A tabela abaixo demonstra o ranking de empresas brasileiras pelo índice de receitas, ou
seja, as empresas que possuem o maio coeficiente de rendas auferidas no exterior pelas receitas
totais, conforme figura 6153 a seguir:

Figura 6 – Ranking das empresas pelo índice de receitas

Assim, em relação à Fitesa, 72,8% de suas receitas totais são oriundas do exterior, o que
demonstra um alto índice de internacionalização. Em seguida, em relação à Construtora
Norberto Odebrecht, 72,6% de suas receitas totais são oriundas do exterior. Seguida da JBS,
em que 65,7% de suas receitas totais são oriundas do exterior. Das 10 empresas constantes deste
ranking, oito delas possuem receitas auferidas no exterior perfazendo mais de 50% de suas
receitas totais.
Por sua vez, a tabela abaixo demonstra o ranking das empresas pelo índice de ativos no
exterior, como pode ser visto a seguir na Figura 7154:

Figura 7 – Ranking das empresas pelo índice de ativos

Este índice revela que no caso da Minerva Foods, 80,7% dos seus ativos são localizados
no exterior, seguida da Stefanini a qual 72,5% dos seus ativos são localizados no exterior,
153
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Ibidem, p. 38.
Ibidem, p. 39.
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seguida pela Fitesa com um índice de 70,3% de internacionalização considerando os ativos no
exterior.
Interessante notar que o índice de receitas no exterior e o índice de ativos no exterior não
necessariamente se correspondem, ou seja, a geração de receitas no exterior pode não estar
diretamente proporcional à quantidade de ativos no exterior.
No âmbito da pesquisa da FDC, as empresas entrevistadas demonstraram o seu grau de
satisfação com o mercado doméstico em comparação com o mercado internacional em três
áreas de interesse, quais sejam, vendas, "market share", e em relação à competidores, conforme
pode ser vislumbrado na Figura 8155 a seguir:

Figura 8 – Expectativa de expansão nos mercados doméstico e internacional

A figura acima demonstra a expectativa de vendas, fatia de mercado e crescimento em
relação à competidores no âmbito do mercado internacional em comparação com o mercado
internacional. Assim, a expectativa quanto às vendas no mercado internacional é 0,8 acima da
expectativa de vendas no mercado doméstico, levando-se em conta um índice de 1 a 5, em que
1 demonstra baixa expectativa de desempenho e 5 demonstra uma elevada expectativa de
desempenho.
Em relação à fatia de mercado (market share), essa diferença cai para 0,1 no âmbito da
expectativa do mercado doméstico em relação ao mercado internacional. No tocante à
expectativa em relação à competidores, a expectativa no mercado doméstico é de 0,1 maior que
a expectativa no mercado internacional.
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Ibidem, p. 74.
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2. Análise de casos: empresas que anunciaram operações de inversão corporativa

2.1.Inversão corporativa da AMBEV

Uma das primeiras inversões corporativas operacionalizadas no Brasil foi a da Ambev. A
seguir, passaremos a discorrer sobre o histórico da companhia e operações que se sucederam e
culminaram na estrutura invertida atual.
A Companhia de Bebidas das Américas - Ambev é a sucessora da Companhia Cervejaria
Brahma ("Brahma") e da Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e
Conexos ("Antarctica"), duas das cervejarias mais antigas do Brasil. A Antarctica foi fundada
em 1885 e a Brahma em 1888, como Villiger & Cia. A marca Brahma foi registrada em 6 de
setembro de 1888 e, em 1904, a Villiger & Cia. mudou sua denominação para Companhia
Cervejaria Brahma. A Ambev foi constituída como Aditus Participações S.A. ("Aditus") em 14
de setembro de 1998. A Ambev é uma sociedade anônima brasileira, de capital aberto,
constituída segundo as leis da República Federativa do Brasil.156
A expansão nas Américas começou em 1994, quando a Brahma deu início à sua presença
internacional através de operações no segmento de cerveja na Argentina, Paraguai e Venezuela.
Em 2003, após a formação da Ambev, a Companhia acelerou sua expansão fora do Brasil
através de uma transação com a Quinsa, estabelecendo uma presença de liderança nos mercados
de cerveja da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Ainda em 2003 e também ao longo de
2004 a Ambev efetuou uma série de aquisições em mercados como América Central, Peru,
Equador e República Dominicana. No ano seguinte, a Companhia passou também a operar no
mercado de cervejas do Canadá através da incorporação de uma controladora indireta da Labatt.
Por fim, em maio de 2012, a Ambev expandiu suas operações no Caribe através de uma aliança
estratégica com a E. León Jimenes S.A..157
Em agosto de 2004, a Ambev e a Interbrew158 (como era à época denominada), uma
cervejaria belga, concluíram uma combinação de negócios que envolveu a incorporação de uma
controladora indireta da Labatt, uma das cervejarias líderes do Canadá, na Ambev. Ao mesmo
156

AMBEV. http://ri.ambev.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=43349. Acesso em 27 de
novembro de 2016, às 4:52 pm.
157
Idem. Ibidem.
158
AMBEV. Vide fato relevante em: http://ri.ambev.com.br/arquivos/Ambev_Comunicado_20040303.pdf.
Acesso em 27 de novembro de 2016, às 4:52 pm.

87

tempo, os acionistas controladores da Ambev concluíram a conferência de todas as ações de
uma controladora indireta que detinha participação representativa de controle na Ambev para a
Interbrew em troca de ações recém-emitidas da Interbrew. Após essa operação, a Interbrew
alterou sua denominação social para InBev (e, desde 2008, para A-B InBev) e tornou-se a
acionista majoritária da Ambev por meio de subsidiárias e controladoras.159
As

"operações

InBev-Ambev"

consistiram

em

duas

operações

negociadas

simultaneamente: (i) na primeira operação, o Grupo Braco trocou suas ações na Ambev por
ações na Interbrew S.A./N.V. ("Interbrew"); e (ii) na segunda operação, a Ambev emitiu ações
para a Interbrew em troca de uma participação de 100% da Interbrew na Labatt.160
Com a conclusão das operações InBev-Ambev, 56% das ações votantes da InBev
passaram a ser controladas pela Stichting, 1% passou ao controle das Fundações InBev, 17%
passaram a ser controladas diretamente pelas entidades e pessoas físicas relacionadas às
Famílias Fundadoras da Interbrew e os 26% remanescentes constituíram as ações no
mercado.161
O Grupo Braco passou a deter 44% das participações votantes da Stichting, ao passo que
os 56% remanescentes passaram ao controle das Famílias Fundadoras da Interbrew. Além disso,
o Grupo Braco e as entidades representando as participações das Famílias Fundadoras da
Interbrew celebraram um acordo de acionistas ("Acordo de Acionistas da InBev") que prevê,
dentre outras coisas, a influência conjunta e igualitária sobre o exercício dos direitos de voto da
Stichting na InBev.162
Com a conclusão das operações InBev-Ambev, a InBev passou a controlar
aproximadamente 68% das ações votantes da Ambev, a Fundação Zerrenner passou a deter
aproximadamente 16% dessas ações e o remanescente passou a ser detido pelo mercado.163
Conforme fato relevante publicado em 17 de março de 2004164, o objetivo da
reestruturação societária foi criar o maior grupo de cervejas do mundo, com um volume total
de vendas da ordem de 215 MM de hectolitros, dos quais 190 MM de cerveja e 25MM de
refrigerantes. Ademais, pretendeu-se combinar a força da Interbrew na Europa, Ásia e América
159

AMBEV. http://ri.ambev.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=43349. Acesso em 27 de
novembro de 2016, às 4:52 pm.
160
Idem, ibidem.
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Idem, ibidem.
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Idem, ibidem.
163
Idem, ibidem.
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AMBEV. http://ri.ambev.com.br/arquivos/Ambev_Comunicado_20040303.pdf. Acesso em 27 de novembro
de 2016, às 4:52 pm.
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do Norte com a forte posição da AmBev na América Latina, desfrutar de um mix balanceado
entre mercados de alto crescimento e desenvolvidos, e por fim, beneficiar-se de uma capacidade
financeira para expandir sua liderança na indústria cervejeira global.
John Brock, executivo principal da Interbrew, na ocasião de fechamento do acordo,
afirmou que “a oportunidade de se juntar com AmBev, cervejaria líder na América Latina, e
sua administração, é uma excelente noticia para nossos consumidores, empregados,
distribuidores e acionistas. A combinação preserva o melhor das duas companhias, enquanto
melhora nossa rentabilidade e perspectivas”.165
Por sua vez, Marcel Herrmann Telles, Co-Presidente do Conselho de Administração da
AmBev, afirmou que “esse acordo oferece à AmBev a oportunidade única de se unir à Interbrew
e estabelecer uma verdadeira potência global, com posições de liderança em alguns dos
mercados mais atrativos do mundo”.166
Interessante notar que após a reestruturação, a sinergia financeira esperada quanto à
redução do custo de capital da Ambev foi de U$ 536M, em termos de valor presente líquido
estimado para o fluxo de benefícios.167
Em 7 de dezembro de 2012, a Companhia publicou novo fato relevante no qual informou
ao mercado em assembleia geral extraordinária uma reorganização societária visando à
migração de sua estrutura acionária atual com duas espécies de ações (ordinárias e
preferenciais) para uma estrutura com espécie única de ações ordinárias.168
A justificativa de tal reorganização baseia-se na premissa de que a estrutura societária
será simplificada e o aprimoramento da governança da AmBev, com vistas a aumentar a
liquidez para todos os acionistas, eliminar custos operacionais e administrativos da Companhia
e aumentar a flexibilidade para a gestão de sua estrutura de capital.169
Com esta etapa de simplificação da estrutura e do tipo das ações (ON), a reorganização
societária da Ambev foi completada. Assim, inicialmente o grupo Ambev possuía sua sede em
São Paulo, Brasil, mas com a combinação de negócios com o grupo Belga, o grupo passou a ter
sua sede na Bélgica.
165

Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
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de 2016, às 3:52 pm.
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AMBEV. http://ri.ambev.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=562648E9-F59F-4887-A3A9E301EF21C653. Acesso em 27 de novembro de 2016, às 5:52 pm.
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Não é possível afirmar que a operação de reestruturação societária envolvendo a Ambev
tivesse cunho prioritariamente tributário. Aliás, do ponto de vista tributário, mesmo após a
reorganização societária, a Ambev S.A. continuou detendo participação societária em
companhia estrangeiras do Grupo. Consequentemente, tendo a Ambev S.A. mantido a sua
residência fiscal no Brasil, a legislação de lucros auferidos no exterior continua aplicável,
gerando ineficiências do ponto de vista tributário e concorrencial. O único ponto de destaque,
sob a ótica tributária, que poderia ensejar o selo de planejamento tributário, seria o acesso ao
ágio da companhia170, o qual os acionistas belgas poderiam aproveitar por meio de amortização
contábil e fiscal.
De modo que, conforme pode ser visto, a reorganização da Ambev pautou-se em aspectos
mercadológicos e prioritariamente focada na expansão que atingiria bem como a fatia de
mercado conquistada.

2.2.Inversão corporativa da Magnesita Refratários S.A.

Em 22 de Dezembro de 2015, a Magnesita Refratários S.A. divulgou fato relevante aos
seus acionistas no tocante à proposta de reestruturação societária internacional.
Os objetivos balizadores da reestruturação societária foram elencados, conforme a
seguir171:

170

I.

Reforçar a imagem do Grupo Magnesita como um player global,
tendo em vista que, atualmente, já atua em diversos mercados de
refratários no mundo, gerando aproximadamente 75% (setenta e
cinco por cento) da sua receita operacional fora do Brasil;

II.

Fortalecer a estrutura de capital do Grupo Magnesita, permitindo
melhor acesso a recursos financeiros nos mercados internacionais
e reduzindo o seu custo de capital;

III.

Maximizar as oportunidades de crescimento verificadas pelo
Grupo Magnesita em diversos mercados e regiões;

AMBEV. http://ri.ambev.com.br/arquivos/Ambev_Comunicado_20040303.pdf. Acesso em 27 de novembro
de 2016, às 5:52 pm.
171
MAGNESITA. Fato relevante da sociedade Magnesita Refratários S.A. de 22 de dezembro de 2015. Obtido em
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj
74ri7rJHNAhVLKh4KHXhUA3YQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fri.magnesita.com%2FDownload.aspx%3
FArquivo%3Deo8U%2B73ZeRZXzbaAR4BebA%3D%3D&usg=AFQjCNFs0o5BC008OC5TeLPiORRPHCfnA&bvm=bv.123664746,d.dmo. Acesso em 5/6/2016, às 14h.
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IV.

Maximizar o valor do Grupo Magnesita, em benefício de todos os
seus acionistas.

A estrutura pré e pós inversão pode ser vislumbrada a seguir conforme a figura 10172:

Figura 9 – Estrutura societária, momento pré e pós a reorganização societária

Os passos para se chegar à estrutura societária pretendida foram assim elencados no fato
relevante da Magnesita173:

I.

172
173

Ibidem, p. 2.
Ibidem, p. 1 e 2.

A primeira etapa da Reorganização será realizada através da
reorganização (a) dos negócios de mineração de matérias-primas
no Brasil, e (b) de todos os negócios de produção e distribuição
de refratários fora do Brasil (com exceção das operações da
América do Sul), os quais passarão a ser detidos, direta ou
indiretamente, pela Mag International, por meio de aumentos de
capital privados a serem integralmente subscritos e
integralizados, direta ou indiretamente, pela Companhia, com a
conferência ao capital dos seguintes ativos: (i) a totalidade da
participação detida pela Companhia na Magnesita Mineração
S.A. (“Magnesita Mineração”); e (ii) a totalidade da participação
detida pela Companhia na Magnesita Finance S.A. (“Magnesita
Lux”). No contexto da Reorganização, a Mag International será
uma holding intermediária não operacional do Grupo Magnesita,
a qual será convertida de companhia fechada (private limited
company – Ltd.) para companhia aberta (public limited company
– PLC) previamente ao Passo 2 abaixo.
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II. Sujeita à aprovação da Assembleia Geral, redução de capital da
Companhia, sem cancelamento de ações, com a entrega aos seus
acionistas de ações correspondentes à totalidade do investimento
da Companhia na Mag International. O valor da redução de
capital será equivalente ao valor contábil das ações de emissão
da Mag International detidas pela Companhia em data-base a ser
oportunamente informada, posteriormente ao Passo 1 acima;
III. Admissão à negociação das ações da Mag International no
segmento Alternative Investment Market (AIM) da London Stock
Exchange (LSE) no Reino Unido. O AIM é um mercado para
companhias em crescimento e, desde o seu lançamento em 1995,
mais de 3.600 companhias ao redor do mundo optaram por listar
suas ações no AIM;
IV. Oferecimento de oportunidade, exclusivamente aos acionistas da
Mag International que forem titulares de ações de emissão da
Companhia, de passar a deter o seu investimento no Grupo
Magnesita exclusivamente via Mag International, por meio de
aumento de capital privado da Mag International a ser
integralizado com ações de emissão da Companhia; e
V. Registro da Mag International como emissora estrangeira de
valores mobiliários “Categoria A”, e (b) registro de programa de
Brazilian Depositary Receipts Nível II (“BDRs”) da Mag
International, por meio do qual os então acionistas da Mag
International poderão converter suas ações de emissão da Mag
International em BDRs negociados na Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros de São Paulo – BM&FBovespa
(“BM&FBovespa”) e referenciados em tais ações.
Importa destacar que a operação de reorganização societária da Magnesita, conforme
consta do Fato Relevante de 21 de dezembro de 2015, pode ser vista como uma operação de
inversão corporativa, a qual em muito se assemelha ao que discorremos sobre os passos
necessários para se realizar uma operação de inversão no capítulo 1. Ou seja, a matriz do grupo
no Brasil passa a ser detida por uma empresa que antes era subsidiária no exterior e depois da
reorganização passa a ser a nova matriz do grupo.
No caso específico da Magnesita, insta salientar que, conforme o ranking proposto pela
FDC exposto acima, a Magnesita figura na 11a posição no ranking de internacionalização, com
o índice de 0,479. Além disso, figura na 8a posição de empresas com maior presença
internacional, com 21 subsidiárias no exterior. E na 10a posição das empresas com maiores
índices de receitas auferidas no exterior, em relação a receitas totais, com o índice de
internacionalização de 0,494. No tocante à porcentagem de ativos no exterior, a Magnesita
figura na 5a posição, com o índice de ativos de 0,684.
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A Magnesita é empresa listada na bolsa de valores de São Paulo, BM&FBovespa, e no
dia subsequente à divulgação do fato relevante de 22 de dezembro de 2015, a cotação da
Magnesita, MAGG3 - Novo Mercado BM&FBovespa, teve uma valorização de 2,5%, volume
total de papéis negociados de 1.744.900, contra 164.900 do dia anterior, como pode ser
vislumbrado na figura abaixo174:

Figura 10 – Valorização das ações negociadas em bolsa da Magnesita

Interessante notar que não houve na mídia reação negativa à divulgação da intenção de
inverter, nem tampouco houve desvalorização do preço das ações. Muito pelo contrário, os
acionistas da Magnesita parecem ter ficado satisfeitos com a notícia da empresa e com os rumos
que a Administração pretende dar à mesma.

2.3.Inversão corporativa da JBS S.A.

Em 11 de Maio de 2016, a JBS S.A., JBSS3, divulgou à mídia e aos seus acionistas fato
relevante ao mercado demonstrando a sua intenção de efetuar uma reorganização societária.
Os objetivos da reorganização societária, conforme divulgado no fato relevante, podem
ser expressos conforme a seguir175:

I. Melhor refletir a presença global e a diversidade das operações
internacionais da Companhia, mediante a constituição da JBS
Foods International;
II. Melhorar o acesso aos mercados internacionais de capital e
divida que reforçará a capacidade da Companhia na obtenção de
financiamentos para suportar suas operações, reduzindo o seu
174

MAGNESITA. http://charts.riweb.com.br/Magnesita/chart/MAGG3. Acesso em 5 de junho de 2016, às 15:19.
JBS S.A. Fato relevante de 11 de maio de 2016. http://jbss.infoinvest.com.br/ptb/3661/11-05-2016%20%20Fato%20Relevante%20%28verso%20final%29_19%20hrs.pdf. Acesso em 05 de junho de 2016, às 15:31.
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custo de capital. Isso aumentará a capacidade da Companhia de
participar da crescente consolidação da indústria global de
alimentos e melhorará a competitividade com outras empresas
globais de alimentos;
III. Alavancar o perfil da Companhia entre a comunidade global de
investidores institucionais;
IV. Criar um programa de BDR e manter a JBS S.A. como
companhia aberta, permitindo aos acionistas brasileiros
participar do crescimento global e da esperada captura de uma
melhor avaliação da Companhia; e
V. Maximizar o valor da JBS S.A. e da JBS Foods International,
beneficiando todos os seus stakeholders.
Os passos a serem seguidos na operação de reestruturação societária são os seguintes:
I. Criação da JBS Foods International, a ser listada na bolsa de
valores de Nova Iorque (“NYSE”) e na BM&FBovespa por meio
de um programa de Brazilian Depositary Receipts (“BDR").
II. A JBS S.A. pretende transferir seus negócios fora do Brasil e os
negócios da Seara Alimentos Ltda. (“Seara”) para a JBS Foods
International. Após a conclusão da implementação da
reorganização, a JBS S.A. terá́ seu nome alterado para JBS Brasil
e permanecerá como companhia de capital aberto, listada na
BM&FBovespa. A JBS Brasil continuará detentora dos negócios
de carne bovina no Brasil, de biodiesel, de colágeno e a
transportadora, bem como outros negócios, além da divisão
global de couros. As operações da Seara e da JBS Brasil, com
seus 125.000 colaboradores baseados no Brasil, permanecerão
sob a liderança da atual administração e continuarão com suas
estratégias de crescimento no mercado brasileiro.
III. Sujeita a aprovação dos acionistas em assembleia geral, a JBS
S.A. implementará uma redução de capital, por meio da qual
entregará a todos os seus acionistas, em base pro-rata, a
totalidade das ações da JBS Foods International que recebeu em
contrapartida da transferência dos ativos descrita no item 2.
IV. A Companhia pretende registrar a JBS Foods International para
negociação na NYSE acompanhada de um programa de BDR
patrocinado nível II, por meio do qual os acionistas da JBS Foods
International terão a opção de trocar as suas ações da JBS Foods
International por BDRs negociados na BM&FBovespa.
V. Após a redução de capital, os acionistas controladores da
Companhia poderão contribuir a seu critério, no todo ou em
parte, as ações por eles detidas na JBS S.A., recebendo em
contrapartida novas ações emitidas pela JBS Foods
International. Caso os acionistas controladores da Companhia
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tenham contribuído suas ações em montante equivalente a pelo
menos 50% das ações em circulação da Companhia, JBS S.A. se
tornará uma subsidiaria não integral da JBS Foods International.
Importa destacar que a operação de reorganização societária da Magnesita, conforme
consta do Fato Relevante de 11 de maio de 2016, pode ser vista como uma operação de inversão
corporativa, a qual em muito se assemelha ao que discorremos sobre os passos necessários para
se realizar uma operação de inversão no capítulo 1. Ou seja, a matriz do grupo no Brasil passa
a ser detida por uma empresa que antes era subsidiária no exterior e depois da reorganização
passa a ser a nova matriz do grupo.
A JBS consta da lista de empresas com alto nível de internacionalização, conforme estudo
da FDC (acima). No ranking FDC das multinacionais brasileiras 2015, a JBS figura na 10a
posição, à frente da Magnesita, com um índice de internacionalização de 0,488. Sem ter sofrido
alteração do ranking FDC do ano anterior.
Quanto ao ranking das multinacionais listadas pelo número de subsidiárias constituídas
no exterior, a JBS figura na 9a posição com 20 subsidiárias no exterior, duas posições atrás da
Magnesita, que conta com 21 subsidiárias no exterior.
Quanto à classificação pelo índice de receitas, a JBS figura na terceira posição, com um
índice de 0,657, ou 65,7% das receitas totais são auferidas pelas subsidiárias no exterior.
No tocante ao índice de ativos no exterior, a JBS figura não figura na lista das 10 empresas
com maior número de ativos no exterior. Fato este que confirma que a geração de receitas no
exterior não é diretamente proporcional176 ao número de ativos no exterior.
Em 26 de outubro de 2016, com a recusa do acionista BNDES, a reorganização societária
da JBS foi cancelada177. Assim, a operação de transferência de 80% dos ativos da JBS para a
JBS Foods International, com sede na Irlanda e ações negociadas na bolsa de Nova Iorque, foi
estagnada. Um possível motivo de tal cancelamento pode ser atribuído ao fato da inclusão da
Irlanda no rol de paraísos fiscais da Instrução Normativa n. 1037 de 2010, incluída pela
Instrução Normativa RFB nº 1658, de 13 de setembro de 2016.

176
Por outro lado, a afirmação de que a geração de receitas no exterior seria inversamente proporcional ao número
de ativos no exterior também não é verdadeira.
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VALOR ECONOMICO. http://www.valor.com.br/agro/4756539/jbs-cancela-reorganizacao-societaria-aposrecusa-do-bndes. Acesso em 27 de novembro de 2016, às 5:46 pm.
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Assim, muito embora a JBS reunisse diversos elementos econômicos que ensejassem a
sua inversão corporativa, tais como o seu coeficiente de receitas oriundas do exterior, a
quantidade de subsidiárias em diversos países, bem como, em segundo plano, a resultante
economia de custos, dentre os quais os custos tributários, por motivo alheio à companhia, a sua
inversão corporativa foi alvo de manobra que inviabilizasse a operacionalização da
reorganização societária.

3. Possíveis soluções para as inversões corporativas no âmbito da análise
econômica

Esta parte do capítulo abordará os aspectos teóricos da análise econômica do direito178
para então colocar à prova a decisão de uma companhia inverter sob tais aspectos, tendo em
vista a fórmula desenvolvida a fim de aplicar o cálculo de custo de oportunidade, ou seja, o
custo de inverter versus o custo de não inverter. Será também abordado, brevemente, qual seria
a melhor forma de prevenir as multinacionais brasileiras de inverterem, tendo em vista a
dicotomia entre eficiência e equidade tomando por base o teorema da eficiência de Pareto
(Pareto efficiency).
Nos capítulos anteriores, vimos que a decisão de inverter por uma multinacional gira em
torno tanto de aspectos tributários, como de aspectos econômicos. Ou seja, diante de uma
situação de alto custo tributário no país da residência, bem como alto nível de
internacionalização, as companhias podem escolher inverterem a fim de obter melhores
condições fiscais e econômicas.
O propósito da análise econômica do direito, aqui tratada tão somente no campo da
economia, é adquirir a capacidade de enxergar e analisar os problemas legais do cotidiano sob
a ótica do economista para se chegar a uma solução plausível. Dito de outra maneira, a decisão
de uma companhia de inverter ou não, pode ser analisada economicamente, utilizando conceitos
e métodos econômicos. Da mesma maneira, a decisão por parte do Governo de restringir e
178
A análise econômica do direito compõe-se de dois ramos. O mais antigo, a análise das leis que regulam as
atividades explicitamente econômicas, remonta pelo menos às discussões de Adam Smith sobre os efeitos
econômicos da legislação mercantilista, as quais ainda hoje representam uma parte importante da análise
econômica do direito. (...) O outro ramo, a análise das leis que regulam as atividades não mercadológicas, é, de
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Fontes. 2010. p. 7.
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regular as inversões corporativas pode ser determinada com base na aplicação de conceitos
econômicos. Para tanto, é preciso delinear certos conceitos econômicos que serão utilizados no
decorrer deste capítulo.
O primeiro conceito a ser definido é o que se entende por eficiência. Polinsky afirma em
sua obra que o termo eficiência diz respeito ao relacionamento entre os benefícios agregados
de uma situação e os custos agregadas da mesma situação. O conceito econômico de eficiência
foi formulado pelo economista italiano Vilfredo Pareto. Uma situação econômica é ótima ou
eficiente, segundo Pareto, se não for possível melhorar a situação, ou, mais genericamente,
a utilidade de um agente, sem degradar a situação ou utilidade de qualquer outro agente
econômico.179 A atratividade da eficiência como meta é que todos possam ser melhorados se a
sociedade estiver organizada de forma eficiente.180 Dito de outra forma, Posner afirma que:
Uma breve reflexão a respeito da ferramenta analítica básica do
economista em seu estudo dos mercados nos sugere a possibilidade de
usar a ciência econômica de um modo mais abrangente. Essa
ferramenta é o pressuposto de cada individuo maximize racionalmente
a sua satisfação.181

Por sua vez, a noção de equidade para a economia refere-se à distribuição de renda ou de
recursos entre indivíduos182.
É preciso notar que as noções de eficiência e equidade são inversamente proporcionais,
ou seja, quanto mais eficiência se obtiver, menos equidade resultará, o inverso também é
verdadeiro, uma distribuição de riqueza com base somente na equidade sem considerar a
eficiência. O conflito entre eficiência e equidade ocorre quando a renda não pode ser
redistribuída a custo zero.183 De forma adversa, se renda pode ser redistribuída a custo zero
sempre será preferível maximizar o tamanho do ‘bolo’ para então ser repartido da maneira que
desejar.
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Outro fator a ser levado em conta baseia-se no teorema proposto por Ronald Coase em
1960184. Segundo Coase, se os custos da transação são iguais a zero, o resultado mais eficiente
vai ocorrer independentemente da escolha da regra legal.185 Assim, a escolha pela regra legal,
ou pelo direito de ‘A’ ou de ‘B’, resulta na redistribuição de renda pelo valor da solução de
menor custo para o conflito. Por sua vez, se os custos de transação são diferentes de zero, o
resultado mais eficiente pode não ser atingido diante de qualquer regra legal. Nestas
circunstâncias, a regra legal preferível é aquela que diminui os efeitos dos custos de
transação.186
Colocando em práticas estes conceitos nos deparamos com as seguintes perguntas: (i) as
companhias têm direito de se auto organizarem buscando o menor custo tributário, mesmo que
isso acarrete na troca da residência fiscal, por meio de uma inversão? Ou (ii) as companhias
não têm o direito de fazerem planejamento tributário e o Governo tem o direito de e deve regular
o planejamento tributário por meio de normas antielisivas obstruindo e inviabilizando as
inversões?
Em relação à pergunta (i), partindo da premissa de que os custos de transação são iguais
a zero, ou seja, não custaria nada para se chegar a um acordo para resolver o conflito, e
assumindo, portanto, que as companhias possuem o direito de realizarem planejamento
tributário, inclusive quanto às inversões, conceitualmente, teríamos a seguinte expressão:
I=x-z
Equação 2 – Probabilidade de uma inversão

Em que I é o fator da probabilidade de uma companhia inverter, x representa o custo de
oportunidade187 de uma companhia inverter e z representa o custo da operação, incluindo o
custo tributário.
Graficamente, a fórmula acima expressa pode ser representada da seguinte forma:
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Custo de oportunidade deve ser entendido como pela sua negative, ou seja, o custo de oportunidade de
inverter é o custo de não inverter. Se a decisão de inverter for maior que o custo de não inverter, o custo de
oportunidade será positivo.
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Figura 11 – Demonstração gráfica da probabilidade de inverter

Em relação ao gráfico, o eixo vertical representa I, a probabilidade de inverter. Enquanto
que o eixo horizontal é a expressão x-z, ou seja, o custo de oportunidade menos o custo da
operação.
Consequentemente, quanto maior for o custo de oportunidade x em relação ao custo da
operação z, maior será a probabilidade de uma companhia inverter. A recíproca seria verdadeira,
quanto menor for o custo de não inverter (custo da oportunidade), menor será a probabilidade
de uma companhia inverter. Pode ser que neste caso também o custo da operação z seja alto,
gerando um efeito em cascata sobre o custo de não inverter (custo de oportunidade),
empurrando este ainda mais para baixo, de forma a diminuir a probabilidade da inversão.
Em relação à pergunta (ii), se considerarmos que as companhias não têm o direito de
fazerem planejamento tributário e o Governo tem o direito de e deve regular o planejamento
tributário por meio de normas antielisivas obstruindo e inviabilizando as inversões, o custo de
oportunidade de inverter seria menor que o custo da operação. Neste ponto é importante
destacar que o custo da operação pode ensejar custos não monetários, que podem ter reflexos
financeiros, como por exemplo, a não receptividade da operação por meio da mídia ou dos
sócios, acionistas ou quotistas (i.e., o caso da JBS mencionado acima, em que o BNDES não
aprovou a inversão). Custos não monetários são demasiados subjetivos para serem
quantificados, sendo que o resultado de um custo não monetário sobre um acionista é
praticamente imprevisível (como no caso do BNDES na inversão da JBS).
Se for considerado que o Governo deve aplicar normas antielisivas e incluir países no rol
dos paraísos fiscais (black list), dentro dos limites legais, o custo da operação também pode se
tornar inviável para uma companhia inverter.
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Como vimos, se considerarmos que as companhias possuem o direito de fazerem
planejamento tributário, na medida que os custos de oportunidade forem superiores aos custos
da operação, a probabilidade das companhias com alto grau de internacionalização aumenta. A
contrário senso, caso as companhias não possuem o direito de fazerem planejamento tributário,
e o Governo pode e deve coibir o planejamento tributário, a probabilidade de as empresas
inverterem diminui com base no aumento dos custos da operação, que superariam os custos de
oportunidade (principal razão de uma inversão).
Ocorre que fora do plano eminentemente teórico, tanto as companhias possuem o direito
de fazerem planejamento tributário, conforme vimos no capítulo 1, como o Governo possui o
direito de coibir o planejamento tributário, desde que o faça via o Poder Legislativo, nunca por
meio de atividade administrativa discricionária da Receita Federal. De tal quadro, decorre a
questão, qual a melhor solução para tal conflito?
Não existe uma resposta simples. No entanto, dentre as soluções possíveis, a mais
adequada baseia-se na visão de mundo que se tem, e na interpretação do ordenamento jurídico
pátrio. A solução que será proposta neste momento baseia-se em critérios econômicos, mais
especificamente, a eficiência econômica. Para tanto, faremos breves ponderações para se chegar
na análise das possíveis soluções.
Ainda que as inversões corporativas sejam prejudiciais ao país como um todo (perde-se
tanto economicamente quanto em termos de arrecadação tributária), a solução não
necessariamente é mais regulação impositiva por parte do Estado.
Como apreendemos do exemplo Norte-Americano, a série de regulações desde o caso de
Helena de Tróia não coibiu as inversões, somente exigiu que o planejamento fosse mais
elaborado. Atualmente, nos EUA, muito se discute em termos de reforma tributária. Alguns há
que defendem a manutenção do sistema atual com diminuição ou eliminação da progressividade
do imposto sobre a renda. Outros defendem a ideia do sistema de tributação em bases territoriais
e o abando da tributação dos lucros auferidos no exterior. No caso dos EUA, a solução não
parece ser vista no horizonte, sendo que levará anos até que uma reforma seja eficazmente
levada adiante.
No Brasil, temos a oportunidade de aprender com o exemplo estrangeiro, não no sentido
de cegamente incorporar o que se pratica no exterior, mas, com olhos nos erros cometidos pelas
nações estrangeiras, focar nas soluções mais eficientes e eficazes para a nossa realidade.
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A menos que se mude a Constituição do Brasil e suprimam os princípios constitucionais
de liberdade e livre iniciativa, as pessoas continuarão a se auto organizar de modo a economizar
tributos. Coibir isso por meio de uma legislação anacrônica seria um erro fatal. O resultado
obtido seria um aumento de evasão fiscal e não a diminuição da elisão fiscal.
As soluções que nos parece mais adequadas residem na combinação de alguns fatores,
conforme será discutido a seguir.
Primeiramente, uma reforma substancial na tributação sobre a renda das pessoas físicas e
jurídicas para que haja uma adequada ponderação entre tributação sobre a renda e tributação
sobre o consumo. Quanto a este ponto é imprescindível levar em consideração a Curva de
Laffer. Arthur Laffer (Yale e Stanford) estudou o ponto de tributação ótima em que haveria o
ponto ideal de convergência entre carga tributária e maximização da arrecadação por parte do
Fisco. Laffer identificou que a tributação segue uma parábola, ou seja, a arrecadação aumenta
conforme a alíquota é aumentada. Contudo, após um certo patamar, quanto mais se aumenta a
tributação, menor é a arrecadação. Partindo de uma tributação igual a zero, a arrecadação será
igual a zero. Por outro lado, se o Estado impor uma tributação igual a 100, a arrecadação
também será igual a zero, porque nenhuma atividade seria produzida, haja vista que ninguém
vai querer produzir se o Estado tributar tudo que se produz. Deste modo, é possível inferir que
se a tributação é alta, se esta tributação for ainda aumentada, a arrecadação vai diminuir.
Christina e David Romer188 conduziram um estudo no sentido de que o ponto de tributação
ótima é de 33%, ou seja, a alíquota máxima em que o Estado arrecadaria o máximo de receita
oriunda de tributos.
Diante de tal cenário, vê-se que a melhor saída para o Estado coibir a futura onda de
inversões não seria aumentar o custo tributário, por meio de aumento das alíquotas progressivas
do imposto sobre a renda, nem tampouco o aumento dos custos tributários. Posto que a longo
prazo a arrecadação diminuiria. De modo contrário, a saída mais eficaz para aumentar
arrecadação e coibir as inversões corporativas é forçar a diminuição do custo de oportunidade
de inverter, por meio de diminuição de impostos e tributação sobre as pessoas jurídicas.
O segundo fator que pode levar a uma solução eficaz é o estudo de viabilidade de se voltar
a uma tributação em bases territoriais. Não resta claro a motivação pela mudança de regime de
tributação ocorrida na década de 90, a não ser um viés arrecadatório por parte do legislador e
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fisco brasileiros, viés este não amparado em estudos econômicos. A volta da tributação em
bases territoriais indubitavelmente seria um ímã de investimentos estrangeiros no país,
aumentando empregos, atividade econômica, consumo e a resultante tributação sobre o
consumo. Consequentemente, a volta da tributação em bases territoriais diminuiria a carga
tributária das multinacionais brasileiras, aumento a competitividade destas no mercado
internacional.
Alternativamente, mesmo que se mantenha a tributação em bases universais das pessoas
jurídicas, deve-se estudar a adequação das regras de tributação sobre os lucros auferidos no
exterior com as indicações constantes do plano de Ação n. 3 do BEPS, ou seja, tributação nos
moldes de CFC somente em casos de abusos e renda preponderantemente passiva (desde que
testes objetivos sejam implementados). Ou seja, respeita-se a autoridade da subsidiária no
exterior para determinar o momento da distribuição dos lucros, sem presunções de distribuição
ficta ou automática. Aliado a esta ideia, seria o estudo da instituição de tributação sobre
dividendos distribuídos.
Por fim, é importante salientar necessidade de simplificação da burocracia que permeia o
sistema tributário nacional. O ideal seria o Brasil adotar moldes mais eficientes de
administração tributária para se igualar aos índices dos países membros da OCDE, e o índice
indicativo da média da OCDE quanto às horas gastas com burocracia tributária. Sem sombra
de dúvida uma simplificação neste sentido seria uma enorme economia às companhias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido à globalização, vivemos numa época de elevada especialização técnica em que as
companhias cada vez mais implementam modelos operacionais globais. Aliado a isso, as
cadeias de suprimentos (supply chain) encontram-se integradas centralizando diversas funções
em escala regional e global. Isso possibilita as companhias a cortarem custos, gerando maior
volume de negócios e consequentemente mais lucros aos sócios.
Ademais, o mundo globalizado de hoje quebrou o paradigma do comércio tradicional
possibilitando inclusive que pequenas empresas locais atuem globalmente sem presença física
por meio da economia digital.
Deste panorama, no plano tributário, inferimos que os países não estão homogeneamente
preparados para lidar com a economia globalizada e digital. Consequentemente, nos meandros
legislativos dos países inevitavelmente podem ser encontradas diversas lacunas que ensejam
planejamento tributário.
Com a promulgação da Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria
Tributária pelo Sr. Presidente Michel Temer do Decreto n. 8.842 de 29 de Agosto de 2016189,
bem como com o advento da declaração país-a-país190 (country-by-country reporting), a
transparência fiscal será uma realidade no Brasil. Consequentemente, muito embora a MP n.
685 não tenha sido aprovada quanto ao dever de declarar planejamento tributário, a RFB,
seguindo a tendência internacional, tem agido no sentido de restringir o planejamento tributário,
tornando cada vez mais difícil a auto-organização lícita para fins de economia de tributos.
Com isso, o agir conforme a lei já não seria suficiente tendo em vista exatamente essa
tendência seguida pela RFB.
No entanto, como vimos no capítulo primeiro, planejamento tributário com o sentido de
elisão fiscal é a auto-organização lícita, antes da ocorrência do fato gerador de um tributo, ou
seja, não há lesão ao Fisco por razão de uma diminuição do quantum debeatur posto que o fato
se encontra fora do campo de incidência tributária.
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A este respeito, vimos que existem duas correntes no país, os que defendem uma visão de
cunho liberal, e outros que defendem uma visão solidária. De acordo com a visão liberal, a
defesa do direito de realizar planejamento tributário é a defesa da liberdade, da legalidade e da
segurança jurídica, princípios estes todos positivados na CF/88.
Por outro lado, no contexto da visão solidária, a ênfase deve ser conferida à capacidade
contributiva e à igualdade. Por esta visão, se um contribuinte que podendo, ou seja, possui
capacidade contributiva para tanto, não o faz mesmo se dentro da lei, incorre em ato ilícito
qualificado como abuso de direito. Para os que defendem esta visão, o planejamento tributário
é legal, mas deve ser fundamentado por uma causa negocial, ou seja, que embase a elisão não
somente para fins fiscais.
Ademais, especificamente em relação ao parágrafo único do art. 116 do CTN, o qual
conferiu competência à autoridade administrativa fiscal para desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador de tributo ou a
natureza da obrigação tributária, foi possível vislumbrar que a norma não se compatibiliza com
o sistema do ordenamento jurídico pátrio. A desconsideração de atos ou negócios jurídicos só
pode ser efetuada por autoridade judicial competente, sendo inconcebível a ideia de autoridade
administrativa fiscal agir ex officio.
Internacionalmente, a elisão fiscal é atualmente combatida por meio da iniciativa BEPS
da OCDE. Diferentemente do plano interno, a comunidade internacional, com base nos estudos
da OCDE, tem entendido que é preciso imprimir uma dose de transparência e moralidade no
sistema de tributação internacional. Para tal fim, a iniciativa BEPS tem papel fundamental. A
este respeito, é preciso ponderar quanto a legalidade da implementação dos planos de ação
internamente sob a ótica do ordenamento jurídico do Brasil. Exemplificando, como vimos
anteriormente, não se coaduna com o nosso sistema os conceitos de abuso de direito e fraude à
lei em matéria tributária.
Vimos, no capítulo segundo, que as inversões corporativas se enquadram na conjuntura
de elisão fiscal, doméstica e internacional. As multinacionais que inverteram ou pretendem
inverter se pautam pelo binômio: diminuição de custos e maximização de resultados. Assim, as
multinacionais por meio de uma inversão corporativa objetivam a diminuição de seus custos,
dentre os quais os custos tributários, bem como o aumento de suas participações no mercado, e
a expansão de negócios, a fim de se manterem em grau de competitividade internacional.
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A partir do exemplo dos EUA, uma inversão corporativa pode ser entendida como a
operação em que uma companhia muda a sua estrutura societária se tornando a subsidiária do
grupo e a matriz do grupo passa a ser uma companhia incorporada num país que ofereça
benefícios econômicos e tributários.
Para conter a onda de inversões corporativas ocorridas principalmente a partir dos anos
1990, o Tesouro Americano e o Congresso dos EUA publicaram mudanças nas regras
tributárias pertinentes às inversões, impondo tributação mais elevada sobre o ganho de capital
no nível dos acionistas, bem como excise tax, e testes de substância para tais operações.
Todavia, as inversões não foram freadas posto que as razões tributárias, relativas ao regime de
CFC e subparte F e a tributação sobre lucros represados no exterior, e as razões econômicas, no
sentido da valorização das ações das companhias que inverteram, continuaram existindo.
O Presidente-eleito Donald Trump191 anunciou sua intenção de reformar o sistema
tributário federal Norte-Americano. Seu plano envolve a redução da alíquota de imposto de
renda das pessoas jurídicas para 15%, eliminar o imposto mínimo alternativo das pessoas
jurídicas, e os lucros represados no exterior sofrerão uma única tributação a uma alíquota de
10%. Além disso, o Trump Plan enfatiza a concessão de benefícios para companhias que
fabriquem os seus produtos nos EUA. Se este plano for realmente implementado, é possível
que tais mudanças sejam eficazes a fim de coibir as inversões corporativas porque vão alterar
justamente o custo de oportunidade de inverter, ou seja, mesmo que uma companhia Norteamericana seja altamente internacionalizada, possuindo ativos e fatia de mercado relevante no
exterior, a motivação tributária não mais existirá da mesma maneira que anteriormente.
No contexto do Brasil, as inversões se operam de forma semelhante, ou seja, uma matriz
de um grupo econômico brasileiro altera a sua estrutura societária se tornando subsidiária,
enquanto que a matriz do grupo passa a ser uma companhia num país que imponha regras
tributárias mais brandas e facilite o acesso a capital estrangeiro a taxas mais competitivas.
No capítulo terceiro, vimos as regras determinantes para uma companhia ser considerada
brasileira e contribuinte do IRPJ, bem como os contornos das regras brasileiras de tributação
sobre a renda das pessoas jurídicas. Fizemos um breve apanhado histórico acerca da evolução
das regras de lucros auferidos no exterior enfatizando as discussões ocorridas ao longo dos anos
quanto o momento da distribuição dos lucros das controladas e coligadas no exterior. Vimos
que o Brasil adota a posição de que os lucros são auferidos no exterior pela controladora
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Brasileira, independentemente de serem efetivamente distribuídos, desconsiderando ex officio
a personalidade jurídica das subsidiárias no exterior.
Foi possível vislumbrar, também, que as regras brasileiras de tributação em bases
universais não seguem os moldes dos demais países e as recomendações da OCDE, posto que
aqui se tributa indiscriminadamente tanto rendas ativas e passivas do exterior, e o foco de tais
regras não é simplesmente coibir abusos como recomendado pela OCDE, mas tributar
quaisquer lucros do exterior.
Aliado a isto, o custo e o tempo gasto para adimplir com as obrigações instrumentais
tributárias fazem do Brasil o campeão neste quesito. Ou seja, são em média 2600 horas por ano,
ou 325 dias (considerando uma jornada diária de 8h), gastas com algo que não traz receita para
a empresa, é simplesmente custo não recuperável.
Consequentemente, as matrizes brasileiras são oneradas demasiadamente, aumentando o
seu custo tributário frente à concorrência internacional, sendo, portanto, uma importante razão
para que as companhias brasileiras possam vir a inverter sua estrutura societária em prol de
regras tributárias mais brandas.
Conforme disposto no capítulo quarto, as razões determinantes para a decisão de uma
companhia inverter não são somente tributárias. Existem sólidas razões econômicas também.
Com base no índice de internacionalização das empresas brasileiras foi possível
determinar critérios específicos que são relevantes para uma decisão desse porte. Para tanto,
vimos quais empresas brasileiras possuem ativos no exterior, em comparação com o número de
ativos totais, receitas auferidas no exterior em comparação com as receitas totais e o número de
funcionários lotados no exterior em comparação com o número total de funcionários e a
perspectiva de crescimento do mercado internacional frente ao mercado doméstico. Com base
em tal índice, é possível ter uma noção das companhias brasileiras que podem vir a inverter a
sua estrutura societária.
A seguir discorremos acerca dos pormenores concernentes às inversões da Ambev,
Magnesita e da JBS. Tais companhias, presentes no estudo de internacionalização das empresas
Brasileiras, oferecem um exemplo prático de como as inversões ocorrem no Brasil. Ademais,
tais exemplos mostram a reação do mercado frente a tais inversões. Da mesma forma que nos
EUA, as companhias Brasileiras que anunciaram seus planos de inverter tiveram as suas ações
valorizadas, indicando a aceitação de tais operações por parte dos investidores.
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Por fim, expomos brevemente, possíveis soluções com base na análise econômica do
direito sob o ponto de vista indutor de políticas públicas. Assim, para que a arrecadação Estatal
atinja o seu ponto ótimo, há que se ter mente o peso da tributação na economia, impondo
tributação que não ultrapasse este ponto de tributação ótima.
Com isso vemos que as inversões podem ser explicadas por critérios econômicos, em que
os recursos tendem a procurar a maior eficiência de modo a diminuir os custos e maximizar os
resultados.
É imprescindível aprendermos com os erros cometidos por outros países, e o exemplo dos
EUA e do Reino Unido são excelentes neste ponto. No caso dos EUA, as companhias
americanas são altamente reguladas, o sistema tributário é extremamente intrincado, e a carga
tributária dentre as mais altas do mundo, e as inversões corporativas não diminuíram, pelo
contrário. No caso do Reino Unido, as companhias que inverteram no passado voltaram após a
mudança para o regime de tributação em bases territoriais.
As inversões corporativas a despeito de serem ocorrência ainda rara no Brasil são uma
realidade que esta à espreita. As inversões corporativas correspondem ao sintoma de uma
doença, mas não são a doença em si. Como na Medicina, tratar um sintoma pode aliviar a dor,
mas não resolve a doença em si, apenas mascara o verdadeiro problema.
A fim de conter os avanços das inversões o ideal seria diminuir a intervenção estatal na
economia, bem como realizar alterações positivas no sistema tributário nacional, a fim de
aumentar a eficiência tributária, diminuindo o seu peso na economia e a carga tributária para
patamares de tributação ótima.
Neste sentido, a fim de conter o avanço das inversões corporativas, é imprescindível que
o custo de oportunidade de inverter seja menor que o custo de inverter em si.
Obviamente, este trabalho não teve o condão de esgotar a bibliografia ou a discussão do
tema em si. Assim, é importante destacar oportunidades de pesquisas futuras no sentido de
aprimorar e aprofundar a evolução do estudo das inversões corporativas no Brasil bem como
adentrar na discussão acerca da dicotomia entre cooperação internacional a nível de organismos
internacionais e o combate ao chamado “State Aid” e a soberania nacional de cada país.

107

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. English. A theory of constitutional rights.
Translated by Julian Rivers. Oxford University Press. New York. 2010.
AMBEV. http://ri.ambev.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=43349. Acesso
em 27 de novembro de 2016, às 4:52 pm.
AMBEV. http://ri.ambev.com.br/arquivos/Ambev_Comunicado_20040303.pdf. Acesso em 27
de novembro de 2016, às 4:52 pm.
AMBEV. http://ri.ambev.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=43349. Acesso
em 27 de novembro de 2016, às 4:52 pm.
AMBEV. http://ri.ambev.com.br/arquivos/Ambev_Comunicado_20040317.pdf. Acesso em 27
de novembro de 2016, às 3:52 pm.
AMBEV. http://ri.ambev.com.br/download_arquivos.asp?id_arquivo=562648E9-F59F-4887A3A9-E301EF21C653. Acesso em 27 de novembro de 2016, às 5:52 pm.
AULT, Hugh J., SCHON, Wolfgang, & SHAY, Stephen E. Base Erosion and Profit Shifting:
A Roadmap for Reform, 68 Bull. Int'l Tax'n 275. IBFD. 2014.
AVI-YONAH, Reuven S. "For Haven's Sake: Reflections on Inversion Transactions." Tax
Notes 95, no. 12. 2002.
AVI-YONAH, Reuven S. A World Turned Upside Down: Reflections On The ‘New Wave’
Inversions And Notice 2014-52. Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Paper n.
421. University of Michigan. 2014.
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. Ed. São Paulo. Lejus. 1999.
BOZZA, Fábio Piovesan. Planejamento tributário e Autonomia Privada – Série Doutrina
Tributária v. XV. São Paulo. Quartier Latin. 2015.
BRADFORD, David F. U.S. Treasury tax policy staff. Blueprints for basic tax reform. 1977.
Washington D.C. apud GRAETZ, Michael J. e O`HEAR, Michael M. The Original Intent of
U.S. International Taxation. Duke Law Journal. Vol. 46:1021. 1997.
BUTTERFIELD, Scott L.; ORCHARD, Lou X. Corporate inversions and fair play. The Journal
of Applied Business Research – May/June 2013, Volume 29, Number 3. Morrow. 2013.
CAMARA DOS DEPUTADOS.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=63D70274D7E158A660E6FDD2B
DB85C10.proposicoesWeb1?codteor=1233038&filename=Dossie+-PLP+77/1999. Acesso em 25 de Setembro
de 2016.

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 9.ed. revista e
ampliada. São Paulo. Malheiros. 1997.

108

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo.
Malheiros. 25a edição. rev., aliada e atualizada até a Emenda Constitucional n. 57. 2008.
CARVALHO, Filipe Reis de e VELLANO, Paulo Victor Zogbi T. Lucros Auferidos no
Exterior e o Aproveitamento de Créditos Fiscais: Questões controvertidas da Lei n.
12.973/2014. In HOLLANDA, Flavia (coord.) Recuperação de Créditos Tributários. 2ª ed.
Editora SAGE. São Paulo. 2016.
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 5ª ed. São Paulo:
Noeses, 2013.
COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago. The University of Chicago
Press. 1990.
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Evasão e Elisão fiscal. O Parágrafo único do art. 116, CTN,
e o Direito Comparado. Rio de Janeiro. Forense. 2006.
CONSTANT, Benjamin. De l’esprit de conquête et de l’usurpation. 3 ed. Paris. 1814. P. 101.
Apud FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito
constitucional: o estado da questão no início do século XXI, em face do direito comparado e,
particularmente, do direito positivo brasileiro. São Paulo. Saraiva. 2009.
CORTE DA UNIÃO EUROPÉIA (Grande Câmara) em 12 de Setembro de 2006. Caso “C196/04”. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62004CJ0196. Acesso
em 29 de Maio de 2016, às 16:44.
DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito penal e tipo. São Paulo. Revista
dos tribunais. 1988.
DESAI, MA; HINES JR., JR. Expectations and Expatriations: Tracing the Causes and
Consequences of Corporate Inversions. National Tax Journal. 55, 3, 409-440, Sept. 2002.
DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e evasão fiscal. São Paulo. Ed. Lael. 1971.
DRUMMOND JUNIOR, Aldemir; BARAKAT, Lívia Lopes; CRETOIU, Sherban Leonardo;
ASSIS, Elisa Régis Dinelli de; COSTA, Flávia Pedrosa; LIMA, Helen Cardenuto; MENEZES,
Vanessa Freitas. Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2015: a capacidade de adaptação
cultural das empresas brasileiras no mundo. Fundação Dom Cabral. Núcleo de Estratégia e
Negócios Internacionais. Nova Lima (MG). 2015.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional: o
estado da questão no início do século XXI, em face do direito comparado e, particularmente,
do direito positivo brasileiro. São Paulo. Saraiva. 2009.
FOSSATI, Gustavo. Planejamento tributário e interpretação econômica. Porto Alegre. Livraria
do Advogado Ed. 2006.
GRAETZ, Michael J. e O`HEAR, Michael M. The Original Intent of U.S. International
Taxation. Duke Law Journal. Vol. 46:1021. 1997.

109

GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3a ed. São Paulo. Dialética. 2011.
IUDÍCIBUS, Sergio. Manual de contabilidade societária. São Paulo Atlas. 2010.
JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Dicionário Jurídico Tributário. 3 ed. São Paulo. Dialética,
2000.
JARDIM, Eduardo M. F. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 14a Ed. São Paulo.
Saraiva. 2016.
JBS S.A. Fato Relevante de 11 de Maio de 2016. http://jbss.infoinvest.com.br/ptb/3661/11-052016%20-%20Fato%20Relevante%20%28verso%20final%29_19%20hrs.pdf. Acesso em 05
de Junho de 2016, às 15:31.
LEE, Matthew. The Recent Wave of Tax Inversions and Implications of the Corporate Income
Tax. Review of Banking & Financial Law. 34, 1, 93-101. 2014.
MAGNESITA. Magnesita Refratários S.A. de 22 de Dezembro de 2015. Obtido em
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwj74ri7rJHNAhVLKh4KHXhUA3YQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fri.
magnesita.com%2FDownload.aspx%3FArquivo%3Deo8U%2B73ZeRZXzbaAR4BebA%3D
%3D&usg=AFQjCNFs0o5BC008OC5TeLPiORRPHCfn-A&bvm=bv.123664746,d.dmo.
Acesso em 5/6/2016, às 14h.
MAGNESITA. http://charts.riweb.com.br/Magnesita/chart/MAGG3. Acesso em 5 de Junho de
2016, às 15:19.
MARPLES, D. J., & GRAVELLE, J. G. Corporate expatriation, inversions, and mergers: Tax
issues. Washington, DC: Congressional Research Service. Cornell University ILR School,
2014.
OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris. DOI:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris. DOI:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-em.
OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en.
OECD (2015). Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3 – 2015 Final
Report. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. Paris. 2015.
POLINSKY, A. Mitchell. An introduction to Law and Economics. 4th edition. New York:
Wolters Kluwer Law and Business. 2011.
POSNER, Richard A. A economia da justiça. Tradução Evandro Ferreira e Silva. São Paulo.
Editora WMF Martins Fontes. 2010.

110

RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
Consulta
pública
n.
11
de
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consulta-publica/arquivos-eimagens/consulta-publica-rfb-no-11-2016.pdf. Acesso em 09/12/2016, às 17:31h.

2016.

ROCHA, Sergio André. Tributação Internacional. São Paulo. Quartier Latin. 2013.
ROCHA, Sergio André. Tributação de lucros auferidos no exterior: (Lei n. 12.973/14). São
Paulo: Dialética. 2014.
ROCHA, Sergio André. Tributação de Lucros Auferidos por Controladas e Coligadas no
Exterior. 2ª edição. Revista e ampliada. São Paulo. Quartier Latin. 2016.
ROMER, Christina D. e ROMER, David H. The incentive effects of marginal tax rates:
evidence from the interwar era. University of California. Berkeley. 2011.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação dos Lucros Auferidos por Controladas e Coligadas no
Exterior: Um novo Capítulo no Direito Tributário Internacional do Brasil? In ROCHA, Valdir
de Oliveira (coord.) Imposto de renda: Aspectos Fundamentais. São Paulo: Dialética, 1996.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 6. Ed. São Paulo. Saraiva. 2016.
SHOUERI, Luís Eduardo. O projeto BEPS: Ainda uma Estratégia Militar. In A tributação na
Era Pós-BEPS: Soluções Globais e Peculiaridades de Países em Desenvolvimento. Marcus
Lívio Gomes, Luis Eduardo Schoueri (coordenadores). 1ª ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris.
2016.
TALLEY, ERIC L. Corporate inversions and the unbundling of regulatory competition.
Virginia Law Review. 101, 6, 1649-1751. 2015.
TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas. 2 ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.
TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: simulação: elusão
tributária. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2003.
TÔRRES, Heleno. O conceito constitucional de autonomia privada como poder normativo dos
particulares e os limites da intervenção estatal”. In TÔRRES, Heleno Taveira (coord.) Direito
e poder: nas instituições e nos valores do público e do privado contemporâneo. Barueri. Manole.
2005.
TÔRRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São Paulo.
Revista dos Tribunais. 2011.
TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro.
Elsevier. 2012.
TRUMP, Donald J. https://www.donaldjtrump.com/policies/tax-plan. Acesso em 11/12/2016,
às 10:48.

111

USP.
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-daSociedade-das-Nações-até-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html.
Acesso em 12/10/2016, às 19:44.
U.S. TREASURY. Office of Tax Policy, Corporate Inversion Transactions: Tax Policy
Implications, Doc 2002-12218. 2002.
U.S. TREASURY. “Fact Sheet: Treasury Actions to Rein in Corporate Tax Inversions.” U.S.
Treasury Press Center. September 22, 2014. Acesso em 14 de novembro de 2016:
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2645.aspx.
VALOR ECONÔMICO. http://www.valor.com.br/agro/4756539/jbs-cancela-reorganizacaosocietaria-apos-recusa-do-bndes. Acesso em 27 de novembro de 2016, às 5:46 pm.
VOGEL, Klaus. [Doppelbesteuerungsabkommen. English] Klaus Vogel on double taxation
convention: a commentary to the OECD-, UN- and US model conventions for the avoidance of
double taxation on income and capital with particular reference to German treaty practice by
Klaus Vogel. Third edition. Kluwer Law International ltd. 1997.
XAVIER, Alberto. Os Princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo. Revista
dos Tribunais. 1978.
XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo.
Dialética, 2001.
XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de Janeiro. Forense. 2010.
WORLD BANK and PricewaterhouseCoopers. Paying Taxes 2015: The global picture. The
changing face of tax compliance in 189 economies worldwide. Extraído do website:
www.pwc.com/payingtaxes. acesso em 02/11/2015, 10:22 am.
WORLD TAX 2017: The Comprehensive guide to the world`s leading firms. International Tax
Review. London. 2017.
WHITEHOUSE.http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/26/weekly-addressclosing-corporate-tax-loopholes. Acesso em 19/06/2016 às 17:15.

