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RESUMO
A globalização e a economia digital transformaram o modo de atuar das empresas
multinacionais. Os novos modelos de negócio, além de potencializarem o risco de evasão e
elisão fiscal internacional, escapam às regras atuais do sistema tributário internacional dos
países, cujos fundamentos foram desenvolvidos há quase um século e já não mais se adequam
com exatidão às estruturas socioeconômicas vigentes. Partindo da premissa de que o
compartilhamento do espaço global conduz a um cenário em que a política tributária nacional
não pode mais ser desenhada isoladamente, sobretudo em face da incapacidade de o Estado
garantir a conformidade de suas normas tributárias sobre os negócios transnacionais, o
presente trabalho descreve as distorções verificadas nos regimes jurídicos da tributação
internacional e apresenta uma análise descritiva e explicativa da agenda reformista conduzida
pela OCDE no curso do projeto BEPS. Dando ênfase às normas de repartição de competência
e alocação do direito de tributar, a pesquisa examina as novas regras aplicáveis às atividades
econômicas digitais e seus impactos sobre os Estados consumidores, em especial o Brasil.
Argumenta-se que, embora a política tributária internacional brasileira tenha sido
desenvolvida de maneira independente dos padrões globais, o alinhamento ao projeto BEPS
pode ser desejável a depender dos acordos políticos alcançados.
Palavras-chave: Tributação internacional da renda. Digitalização da economia. Projeto
BEPS. Alocação do direito de tributar.

ABSTRACT
Globalization and the digital economy have changed the way in which multinational
enterprises (MNE´s) operate. New business models, beyond increasing tax evasion´s and
avoidance´s risk, escape the current rules of the international tax systems, whose foundations
were developed almost a century ago and no longer suit to the current socioeconomic
structures. Based on the premise that the sharing of global space leads to a scenario in which
national tax policy can no longer be designed in isolated way, especially in view of the State's
inability to guarantee the compliance of its tax rules on transnational businesses, this paper
describes the distortions observed in the international tax regimes and presents a descriptive
and explanatory analysis of the reformist agenda conducted by the OECD in the course of the
BEPS project. Emphasizing the allocating of taxing right´s rules, the research examines the
new rules applicable to digital economic activities and their impacts on consumer states,
especially Brazil. It is argued that, although Brazilian international tax policy has been
developed independently of global standards, alignment with the BEPS project may be
desirable depending on the political agreements reached.
Keywords: International income tax. Digitalization of the economy. BEPS Project. Allocation
of taxing rights.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADS

Automatic Digital Services

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

CbC

Country-by-Country

CFA

Comitê de Assuntos Tributários

CFB

Consumer-facing business

CFC

Controlled Foreign Country

IED

Investimento Estrangeiro Direto

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

FMI

Fundo Monetário Internacional

G20

Grupo dos 20

GAFA

Google, Amazon, Facebook, Apple

GloBE

Global Anti-Base Erosion

ICIJ

International Consortium of Investigative Journalists

MNA

Modified Nexus Approach

OCDE

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

ONU

Organização das Nações Unidas

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 12

2 A DISCIPLINA JURÍDICA DA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL ......................... 16
2.1 ESTADO, TRIBUTO E SOBERANIA .............................................................................. 16
2.2 OBJETO, FINALIDADE E ESTRUTURA DOGMÁTICA DO DIREITO TRIBUTÁRIO
INTERNACIONAL ................................................................................................................. 21
2.3 A HERANÇA DA LIGA DAS NAÇÕES .......................................................................... 28
2.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL .................................... 36
2.4.1 Princípio da territorialidade ............................................................................................. 36
2.4.2 Princípio da fonte ............................................................................................................ 38
2.4.3 Princípio da residência .................................................................................................... 41
2.4.4 Princípio da universalidade ............................................................................................. 45

3 DILEMAS DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA INTERNACIONAL NO SÉCULO 21 ..... 47
3.1 GLOBALIZAÇÃO E NOVOS ESPAÇOS DE JURIDICIDADE ..................................... 48
3.1.1 Globalização e relativização do espaço ........................................................................... 48
3.1.2 Cadeias de valor global.................................................................................................... 51
3.2 AS NOVAS ESTRUTURAS SOCIOECONÔMICAS DO SÉCULO 21 .......................... 53
3.2.1 Digitalização da economia e nivelamento do espaço global ........................................... 53
3.2.2 Modelos de negócio da economia digital ........................................................................ 55
3.2.2.1 Comércio eletrônico ..................................................................................................... 55
3.2.2.2 Produtos e serviços digitais .......................................................................................... 58
3.2.2.3 Redes sociais e plataformas de pesquisa ...................................................................... 59
3.3 IMPACTOS DAS NOVAS ESTRUTURAS ECONÔMICAS SOBRE A POLÍTICA
TRIBUTÁRIA NACIONAL E INTERNACIONAL ............................................................... 61
3.3.1 Competição tributária internacional ................................................................................ 61
3.3.2 Elisão tributária internacional .......................................................................................... 66
3.3.3 Disfuncionalidade do atual regime tributário internacional no século 21 ....................... 75

4 A REAÇÃO GLOBAL À EROSÃO DAS BASES TRIBUTÁRIAS ............................... 79
4.1 O PROJETO BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS) ................................. 79
4.1.1 A concepção da agenda antierosão da base tributária ..................................................... 82

4.1.2 Desenvolvimento do projeto e criação do plano de ação ................................................ 84
4.1.2.1 Ações ligadas à preservação da coerência tributária em nível internacional ............... 87
4.1.2.2 Ações ligadas ao realinhamento da tributação à substância econômica ....................... 94
4.1.2.3 Ações ligadas ao fortalecimento da transparência da tributação internacional .......... 100
4.2 BEPS 2.0: TRIBUTAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL E A REALOCAÇÃO DO
DIREITO DE TRIBUTAR ..................................................................................................... 104
4.2.1 Breve evolução do tratamento tributário da economia digital pela OCDE ................... 104
4.2.2 Das medidas unilaterais à solução multilateral: o reposicionamento da OCDE ........... 107
4.2.3 Pilar um: novos elementos de conexão e realocação do direito de tributar ................... 113
4.2.3.1 Escopo do pilar um ..................................................................................................... 114
4.2.3.2 Método de alocação do lucro residual ........................................................................ 119
4.2.4 Pilar dois: tributação mínima da renda internacional .................................................... 123

5 A REFORMA DA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL SOB A PERSPECTIVA
BRASILEIRA ....................................................................................................................... 127
5.1

A

CONSTRUÇÃO

DA

IDENTIDADE

DA

POLÍTICA

TRIBUTÁRIA

INTERNACIONAL BRASILEIRA ....................................................................................... 128
5.1.1 A celebração dos primeiros acordos para evitar a dupla tributação da renda................ 128
5.1.2 O advento da Constituição de 1988 ............................................................................... 130
5.1.3 A política tributária internacional brasileira na atualidade ............................................ 132
5.2 A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BEPS NO BRASIL .......................................... 136
5.2.1 Ações voltadas ao fortalecimento da coerência da tributação internacional ................. 137
5.2.2 Ações voltadas ao fortalecimento da substância na tributação internacional ................ 140
5.2.3 Ações voltadas ao aprimoramento da transparência da tributação internacional .......... 144

6 CONCLUSÃO.................................................................................................................... 147

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 151

12

1 INTRODUÇÃO

A política tributária, em suas múltiplas funções, sempre ocupou um lugar
central na agenda do Estado. As escolhas sobre quais manifestações de riquezas deverão
recair o ônus tributário, qual será o nível da carga tributária, como ela será distribuída entre
cidadãos e empresas ou qual será o destino do produto arrecadado carregam em si uma
enorme relevância para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e, por essa razão, estão
no cerne da governança pública.
As definições atribuídas pelos governantes a essas questões, que são apenas
uma breve amostra de um universo bem mais extenso de decisões a serem tomadas no
contexto da política tributária, provocam consequências de grande relevância para a
sociedade, como a distribuição de renda, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social.
Se a política tributária já é complexa o suficiente considerando apenas o
contexto de economia fechada, em que todas as alternativas e consequências possíveis são
observadas internamente, esse cenário se torna ainda mais complexo considerando o contexto
atual da economia globalizada. Ao reduzir as barreiras para a movimentação de pessoas,
empresas e capitais, a globalização criou novas possibilidades aos contribuintes e novos
desafios para a política tributária nacional.
Do ponto de vista do contribuinte, a globalização proporciona a escolha de
novos locais de investimentos, de reestruturação da produção pelo espaço global e até mesmo
de certo grau de liberdade na definição de sua residência para fins tributários, abrindo margem
para que o próprio contribuinte escolha à qual jurisdição tributária ele irá se sujeitar.
Sob a perspectiva dos Estados, a globalização implicou benefícios e
facilidades, mas também ocasionou grandes desafios. Ao mesmo tempo em que a política
tributária está no cerne da política nacional, ela não pode ser empreendida sem considerar
fatores externos. Considerando que cada Estado desenvolve a política que melhor atenda os
interesses de seus cidadãos e empresas, conforma-se um cenário em que os Estados passam a
competir entre si, disputando a atração de empresas, investimentos e receitas tributárias.
Inserindo ainda mais dramaticidade a essa conjuntura, o século 21 traz
consigo um processo incontornável de digitalização da economia, o qual apresenta novos
elementos que demandam reflexões sobre a capacidade dos atuais institutos jurídicos para
regulá-los de forma eficaz, além de potencializar os efeitos da globalização ao desconsiderar o
elemento espacial para a realização de uma série de negócios.
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A combinação desses dois fenômenos socioeconômicos, que potencializam
um ao outro, resulta na proliferação de situações da vida que se conectam a mais de um
ordenamento jurídico. Essa espécie de relação jurídica, marcada por um elemento de
estraneidade, representa o objeto singular do direito tributário internacional, cuja importância
se eleva à mesma medida que se intensifica a globalização.
Além de solucionar os conflitos gerados pelas fronteiras da juridicidade que
por vezes se sobrepõem, o direito tributário internacional tem o papel de determinar quais leis
tributárias domésticas devem ser aplicadas em cada situação econômica, demarcando esferas
de validade das ordens jurídicas tributárias nacionais. Nesse escopo, afora atenuar a
cumulação de pretensões tributárias e garantir a concretização de ao menos uma incidência
tributária, cabe ao direito tributário internacional a repartição da competência para tributar
entre os Estados e, por consequência, a destinação do produto da arrecadação gerado pela
economia transnacional.
Os fundamentos do direito tributário internacional, desenvolvidos há quase
cem anos, passaram a ser questionados diante da magnitude das transformações das estruturas
socioeconômicas experimentadas na vida contemporânea. Observou-se, nas duas primeiras
décadas deste século, uma reação coordenada por parte de atores de expressão global,
notadamente a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica (OCDE) e o
Grupo dos 20 (G20), com o objetivo de adequar a disciplina jurídica da tributação
internacional de cada país a uma nova realidade da economia global.
O objetivo central deste trabalho consiste em investigar a adequação da
disciplina jurídica da tributação internacional aos novos modelos de negócios provenientes da
digitalização da economia e desse novo capítulo da globalização, descrevendo e avaliando
como essa adequação está sendo proposta e conduzida pela OCDE e internalizada pelos países
afetados, em particular, o Brasil.
Dentro dessa perspectiva, a pesquisa tem como hipótese que as ações
empreendidas pela OCDE, e seus órgãos auxiliares, visando a adequar o sistema tributário
internacional aos dilemas das novas estruturas socioeconômicas, poderão contribuir para
corrigir as distorções existentes no regime atual, beneficiando tanto os países desenvolvidos
quanto os Estados em situação de desenvolvimento.
Para cumprir o objetivo proposto e testar a hipótese sugestionada, o trabalho
percorrerá um raciocínio dedutivo e será dividido em quatro capítulos, em que serão revisadas
doutrinas nacional e estrangeira sobre o tema da tributação internacional dos lucros da pessoa
jurídica, ao mesmo tempo em que serão analisados documentos produzidos pelos órgãos
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internacionais atuantes nessa matéria, caracterizando a natureza híbrida do trabalho entre os
tipos bibliográfico e documental.
O primeiro capítulo se dedica a descrever os padrões normativos vigentes da
tributação internacional, buscando-se analisar o objeto, a finalidade e a estrutura dogmática
dessa matéria. Além de revisar a rica doutrina sobre o tema, em especial sobre os princípios
da tributação internacional, realiza-se uma análise criteriosa sobre o documento produzido
pela Liga das Nações, na década de 1920, que influenciou decisivamente a elaboração dos
primeiros tratados internacionais para evitar a dupla tributação.
Compreendidos os fundamentos da tributação internacional, o segundo
capítulo do trabalho retrata os desafios oferecidos pela globalização e digitalização da
economia aos modelos normativos vigentes. A partir da premissa de que a política tributária
varia em conformidade às circunstâncias de tempo e espaço em que vigora, busca-se
demonstrar como os novos elementos da economia digital impactam o sistema tributário
internacional, agravando as distorções geradas pelos fenômenos da competição e da elisão
tributária internacional.
Verifica-se que, de um lado, a intensificação de sistemas produtivos e do
consumo cada vez menos dependentes de substrato físico, garantindo uma alta capacidade de
movimentação das empresas multinacionais, de seus investimentos e recursos ao longo do
espaço, permitem que elas reduzam consideravelmente o montante de tributos a pagar, na
medida em que possuem livre escolha sobre a jurisdição às quais irão se vincular. Do outro
lado, demonstra-se que a estrutura descentralizada da tributação internacional compromete a
habilidade de os Estados promoverem seus objetivos normativos por meio de suas legislações
domésticas. O resultado dessa comunhão de fatores é a plena disfuncionalidade do direito
tributário internacional, marcada pela perda de compulsoriedade, pelo dano às suas funções
arrecadatória, distributiva e regulatória e por flagrante violação ao princípio da capacidade
contributiva.
Caracterizado o descompasso entre o regime tributário atual e as estruturas
societárias transnacionais, o terceiro capítulo apresenta a reação global ao processo de erosão
das bases tributárias. Nesse fragmento predomina uma análise documental de todo o trabalho
desenvolvido pela OCDE no curso do projeto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS),
amparado por ponderações de pesquisadores que se dedicam ao tema.
O Projeto BEPS, sigla em inglês para a expressão “erosão da base tributável
e deslocamento de lucros”, propõe a promoção de medidas de cooperação jurídica
internacional em matéria tributária, com o objetivo de promover alterações no regime
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jurídico-tributário internacional visando mitigar a elisão tributária praticada por grupos
societários transnacionais e impedir a ocorrência do fenômeno da dupla não tributação.
Embora essa agenda opere em diversas ramificações da tributação
internacional, a natureza essencialmente fiscalista do projeto enseja a proeminência das regras
sobre a alocação do direito de tributar e, por conseguinte, da repartição da arrecadação da
economia transnacional entre os Estados. Essa característica do projeto BEPS resulta que,
invariavelmente, todo e qualquer país será impactado com as novas normas em definição,
ainda que possua uma economia minimamente integrada ao comércio global. A fatia tributária
que lhe cabe da economia transnacional, em alguma medida, será afetada.
Por essa razão, concluindo o escopo da pesquisa, o quarto capítulo é
dedicado a avaliar os impactos dessa conjuntura externa sobre a política tributária
internacional adotada pelo Brasil. Embora não conceba uma economia intensamente
globalizada, o Brasil é afetado de diferentes formas pelos institutos ligados à tributação
internacional, seja por meio da disputa por receitas tributárias, seja para atração de
investimentos estrangeiros ou para a promoção da competitividade das empresas brasileiras
no exterior. Ato contínuo, o capítulo carrega o propósito de incluir o Estado brasileiro no
debate sobre a reforma da tributação internacional no contexto da digitalização da economia,
buscando-se compreender, sobretudo, como as propostas em andamento se adequam aos
interesses nacionais e à ordem constitucional brasileira.
Atendidos os objetivos da pesquisa, o trabalho concluiu pela confirmação da
hipótese inicialmente prevista, considerando que o novo arcabouço da tributação internacional
em formulação pela OCDE tem potencial para corrigir as atuais distorções do sistema;
ampliar a capacidade regulatória dos Estados por meio de novos mecanismos de cooperação
tributária; corrigir um déficit de capacidade contributiva ao expandir a incidência tributária
sobre empresas e negócios transnacionais não tributados; e aumentar a participação do Estado
da fonte na alocação do direito de tributar no caso das atividades econômicas digitais. O
alcance e a concretização desse potencial dependerão, necessariamente, de um acordo político
entre os Estados que promova o consenso, que garanta a participação e legitimidade dos
Estados não membros da OCDE e que reconheça efetivamente o papel do Estado consumidor
nas relações econômicas globais.
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2 A DISCIPLINA JURÍDICA DA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL

2.1 ESTADO, TRIBUTO E SOBERANIA

Estado, tributo e soberania são três institutos umbilicalmente conexos entre
si. Enquanto a imposição tributária depende do poder soberano estatal para ser exercida, são
os tributos que garantem a sustentação financeira necessária para a manutenção da estrutura
estatal e exercício do poder político soberano. Em face dessa íntima relação, quando uma
dessas três entidades é posta em conflito, as outras duas são afetadas de forma reflexiva.
De acordo com Allison Christians, a política tributária nacional é um
clássico produto do contrato social lockiano entre o governo e seus cidadãos. De um lado,
essa compreensão implica a exclusividade de jurisdição de um Estado na definição de sua
política tributária dentro de suas próprias fronteiras e sobre o seu próprio povo. De outro,
sugere que somente com o consentimento da sociedade é possível a um ente estatal exercer a
sua pretensão tributária de forma legítima1.
É oportuno, por essas razões, assimilar o conceito de Estado, tributo e
soberania, bem como compreender quais as suas principais relações.
Os agrupamentos entre semelhantes são observados desde os primórdios da
existência humana. A noção de Estado como se conhece atualmente, no entanto, é uma
construção do pensamento moderno, designando as organizações sociais dotadas de uma
unidade política2. A partir dessa construção teórica, o Estado passou, então, a ser
classicamente identificado a partir da observância de três elementos: soberania, povo e
território.
Em análise sobre os dois primeiros elementos, José Eduardo Farias
demonstra que, com as revoluções burguesas no século 17, a consciência nacional se
transformou numa força de mobilização, de coesão e de afirmação social, de forma que o
conceito de nação passou a ser identificado como fonte de soberania, enquanto direito de um

1 CHRISTIANS, Allison. Sovereignty, taxation and social contract. University of Wisconsin legal studies
research paper nº 1063. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1259975. Acesso em: 22 dez. 2020.
2 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária
como instrumento de repressão à criminalidade organizada transnacional: globalização e novos espaços de
juridicidade. 2013. 374 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de
Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013.
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povo se autodeterminar politicamente e fazer valer as suas decisões dentro de um território,
concebendo-se assim o conceito de soberania interna.
Ainda segundo o autor, o marco jurídico do tratado de Westfália, de 1648,
consagrou o modelo de soberania externa absoluta, abrindo caminho para uma ordem
internacional protagonizada por nações com poder supremo dentro de suas fronteiras
territoriais estabelecidas3.
Desse modo, enquanto manifestação de poder do Estado, a soberania tem
sua projeção interna e externa. A projeção interna se refere ao poder unitário e indivisível
sobre todas as pessoas localizadas dentro de um território, enquanto que a projeção externa se
refere à autodeterminação do Estado e a sua independência perante outras ordens jurídicas4.
A respeito do terceiro elemento, o território, Jorge Miranda identifica que,
além de ser caracterizado por uma organização social com poder centralizado,
institucionalizado e dotado de coercibilidade sobre seus membros e autonomia do poder
político, a qualificação de uma organização social como Estado também requer a continuidade
no tempo e no espaço5.
Nesse sentido, o constitucionalista português esclarece que o sedentarismo
espacial tem o propósito de servir como referência e identificação de uma comunidade, como
sede material do poder político, como área de segurança dos indivíduos, como domínio
exclusivo sobre as riquezas geradas na localização, como espaço de integração da comunidade
e como um símbolo de permanência do poder político constituído. Dessa forma, argumenta
que somente a partir do abandono do nomadismo, com a fixação de uma comunidade em um
espaço geográfico específico, é possível conceber a ideia de um Estado6.
É nesse sentido que Clementino sustenta que a noção de espaço condiciona
o direito emanado pelo poder político soberano como um dado da realidade. O pressuposto
espacial é condição de eficácia da norma jurídica para prescrever condutas e solucionar
conflitos, de forma que a validade de uma norma está necessariamente condicionada pelos
limites do território nacional7.
Partindo desses pressupostos, Alberto Xavier reparte a soberania em duas
espécies distintas: a soberania pessoal e a soberania territorial. Nesse sentido, pondera que a

3 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2007.
4 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Op. cit.
5 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional – Tomo I, O Estado e os sistemas constitucionais. 6ª ed.
Coimbra editora, 1997, p. 45-50.
6 Ibidem.
7 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Op. cit.
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soberania pessoal é o poder de legislar sobre as pessoas que, pela nacionalidade, se integram
ao território, enquanto a soberania territorial consiste no poder de legislar sobre pessoas,
coisas ou fatos que se localizam no território estatal8.
Embora as teorias clássicas de formação do Estado se debrucem sobre os
três elementos citados, diversos outros fatores se mostraram historicamente importantes para a
formação e manutenção do Estado. Em qualquer contexto histórico, não é possível conceber o
Estado moderno sem o monopólio da tributação, para sustentar financeiramente o poder
político soberano, ou sem as forças de segurança, como meio coercitivo para assegurar as suas
decisões em âmbito interno e externo.
A respeito da tributação, enquanto expressão da soberania estatal sobre uma
parcela da riqueza disponível na sociedade, o domínio exclusivo do aparato tributário garantiu
os meios financeiros para assegurar o poder político de uma organização social, provendo os
recursos necessários para a estruturação e manutenção do Estado como conhecemos hoje9.
Nesse contexto, a tributação pode ser definida como o mecanismo coercitivo por meio do qual
o Estado se apropria de uma parcela da riqueza privada com a finalidade de obter recursos
para manter a estrutura estatal, regular a atividade econômica e atender as necessidades da
sociedade com a oferta de bens e serviços públicos.
Essa definição guarda em si elementos indispensáveis para a compreensão
do fenômeno tributário, como a sua instrumentalidade, sua compulsoriedade, sua origem
derivada do setor privado, bem como as suas finalidades. Mas reforça, sobretudo, a vitalidade
do tributo como um mecanismo capaz de assegurar a manutenção do Estado, a partir da
distribuição dos custos do governo entre a sociedade.
O fenômeno tributário, no entanto, não é um evento determinístico. As
escolhas de cada governo sobre como construir e implementar a sua política tributária
representam grande relevância para o desenvolvimento estatal, consistindo em uma peçachave para o sucesso ou fracasso de uma nação10.
No exercício de sua soberania, caberá apenas ao próprio Estado decidir
como planejar e executar a sua política tributária, definindo quais pessoas deverão ser
obrigadas a pagar, sobre quais riquezas incidirão os tributos e qual o montante deverá ser
recolhido. A esse mister, dá-se o nome de política tributária.

8 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. 2º ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 14.
9 GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
10 ADAMS, Charles. For good and evil: the impact of taxes on the course of civilization. 2ª ed. Lanham:
Madison Books, 1999.
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A ligação da política tributária como elemento indissociável da governança
pública não é feita ao acaso. O termo política é derivado da pólis grega para indicar tudo o
que se refere à cidade, urbano, civil ou público. Bobbio, Matteucci e Pasquino relatam que o
termo política se expandiu em função da influência da notória obra de Aristóteles de mesmo
nome, que é considerada o primeiro tratado sobre as funções e divisão do Estado e formas de
governo. Modernamente, o termo política permanece estreitamente ligado à noção de poder e
geralmente é utilizado para indicar o conjunto de atividades relacionadas à condução dos
negócios de Estado11.
Quando aplicado às ações do Estado no campo das atividades econômicas,
diz-se que a política econômica consiste nas orientações que o governo deve seguir e as
intervenções que deve realizar para aumentar a riqueza e o bem-estar social do país12.
Obviamente as diretrizes de como deveria ser conduzida a política econômica variou de
acordo com o tempo, circunstâncias e doutrinas econômicas predominantes. Seja qual for a
escola que prevaleça nas orientações da política econômica, uma das ferramentas de que ela
dispõe consiste na ciência das finanças públicas, atualmente chamada de economia do setor
público.
As finanças públicas compõem o que os financistas chamam de política
fiscal, enquanto ações do governo relacionadas aos ingressos e gastos do setor público. De
acordo com a doutrina de Musgrave, a política fiscal carrega consigo as principais funções de
contribuir para uma distribuição mais justa da riqueza entre a sociedade, influenciar a
alocação da riqueza produzida no Estado para os setores mais eficientes e de maior interesse
da sociedade e, por último, fomentar o equilíbrio dos indicadores macroeconômicos13.
A partir desse entendimento, a política tributária pode ser compreendida
enquanto as ações do governo relacionadas à obtenção de receitas públicas sob a espécie de
tributos e aos efeitos que essas escolhas geram na sociedade. Percebe-se que a política
tributária se integra na política fiscal e que essa, por sua vez, insere-se no contexto da política
econômica. Essa última, por seu turno, enquadra-se na política propriamente dita, tomada no
sentido de ação ou conduta de governo na condução dos negócios públicos.
Richard e Peggy Musgrave atribuíram para as finanças públicas como um
todo as funções distributiva, alocativa e equalizadora. Para a tributação, especificamente,

11 BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Trad. João
Ferreira. Vol. 1. 11ª ed. Brasília: Editora Unb, 1998.
12 Ibid. p. 978.
13 MUSGRAVE, Richard; MUSGRAVE, Peggy. Hacienda publica: teórica y aplicada. 5ª ed. Trad. Juan
Francisco Corno Ramon et. al. Madri: McGraw-Hill, 1991.
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enquanto uma das faces das finanças do Estado, propuseram igualmente o exercício de três
funções: arrecadar recursos para os cofres públicos, distribuir a riqueza na sociedade e regular
o comportamento dos cidadãos e empresas14.
Essa construção doutrinária continua fortemente aceita nos dias de hoje,
embora se reconheça que as três funções atuam de forma simultânea e que dificilmente elas
podem ser segregadas ou exercidas de forma isolada. Além disso, depreende-se da leitura
sobre a evolução do Estado moderno em sua projeção tributária que as funções da política
tributária ganham ou perdem relevância de acordo com os interesses predominantes em cada
contexto. Nesse sentido, se no Estado liberal predominou a função arrecadatória, a função
distributiva da tributação ganhou proeminência no Estado social, enquanto a função indutora
se sobressai no contexto do Estado regulador.
Quando expandida para o âmbito da tributação internacional, Magalhães
sustenta que a política tributária passa a assumir a função de regular como os Estados
repartem e se apropriam da riqueza gerada pela economia internacional, angariando posição e
poder geopolítico. Seja por meio de regras unilaterais, tratados bilaterais ou das normas
internacionais de soft law, o autor argumenta que o direito tributário internacional é um dos
principais instrumentos à disposição do Estado na disputa por poder e riqueza, tendo em vista
que a extração de receitas tributárias é uma das formas pelas quais as nações auferem os
lucros da globalização econômica15.
Dada essa centralidade da tributação na consecução dos interesses do
Estado, os critérios que orientam como a política tributária deve ser desenvolvida são
discutidos há séculos por estudiosos da área. Um dos trabalhos mais influentes desse assunto
é atribuído a Adam Smith, na clássica obra “A Riqueza das Nações”. De forma sumária,
Smith defendeu que uma boa política tributária deveria obedecer a cinco critérios: equidade
na distribuição da carga tributária, certeza na imposição e no montante a ser cobrado,
neutralidade sobre as atividades econômicas, simplicidade para o cumprimento das obrigações
e facilidade na administração do tributo16.
As ideias de Adam Smith ainda ressoam e encontram lugar na atualidade.
Como se verá nos capítulos posteriores deste trabalho, as premissas de que se valem alguns
doutrinadores para esboçar uma reforma do sistema tributário internacional ainda se valem

14 MUSGRAVE, Richard; MUSGRAVE, Peggy. Op. cit.
15 MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. Teoria crítica do direito tributário internacional. Belo Horizonte:
Letramento, 2020, p. 59.
16 SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Edição Digital. MetaLibri,
2007, p. 639-641.
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desses critérios enquanto diretrizes a serem seguidas pela política tributária internacional do
século 21.
Tal como sublinhado na introdução deste trabalho, se a política tributária
nacional já tem a sua relevância e complexidade o suficiente considerando um contexto de
economia fechada, esse cenário se torna ainda mais complexo em face da globalização das
relações econômicas, diante da qual alguns tradicionais conceitos relativos a Estado, tributo e
soberania não parecem se acomodar apropriadamente.
É papel do direito tributário internacional suavizar essa complexidade em
que as fronteiras da juridicidade se encontram e se sobrepõem, quando dois ou mais Estados
passam a assumir a sua pretensão tributária de forma cumulada. Como se observará nos
tópicos e capítulos que seguem, a intensificação das relações econômicas em escala global
torna ainda mais importante as funções da política e do direito tributário internacional, seja no
papel de determinar a quem, como e quando as leis domésticas dos Estados soberanos podem
ser aplicadas, demarcando as esferas de validade das ordens jurídicas nacionais, seja no papel
de repartir o direito de tributar entre os Estados17.

2.2 OBJETO, FINALIDADE E ESTRUTURA DOGMÁTICA DO DIREITO TRIBUTÁRIO
INTERNACIONAL

A descrição do direito tributário internacional, enquanto ramificação da
disciplina jurídico-tributária relativa a questões internacionais18, requer a compreensão de seu
objeto, finalidade e estrutura dogmática, bem como o discernimento a respeito de suas origens
históricas e dos princípios que o definem e orientam a sua produção e aplicação legislativa.
Apesar de o desenvolvimento das instituições jurídicas da tributação
internacional ter como marco inicial o trabalho realizado pela Liga das Nações na década de
1920, pesquisas históricas revelam a diversidade de situações que remetem a uma aplicação
de institutos do direito tributário internacional em tempos mais remotos. O limite do conceito
de jurisdição para tributar inserido em um contexto internacional foi observado no século 12
por um dos notórios juristas da Escola de Bolonha. Na ocasião, suscitou-se a possibilidade de

17 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. Op cit.
18 TORRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 52-67.
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um cidadão da província de Ferrara, que possuía riquezas simultaneamente em Ferrara e
Bolonha, ser obrigado a pagar tributo em cada uma das jurisdições e em qual medida19.
Tal como a situação narrada acima, as ocasiões da vida que revelam
expressão econômica passível de serem tributadas e apresentam, em alguma medida, qualquer
espécie de conexão com mais de um ordenamento jurídico compõem o objeto de estudo do
direito tributário internacional. De modo contrário, as situações puramente domésticas, em
que todos os elementos da relação econômica se encontram vinculados a uma única ordem
jurídica, são passíveis de serem tributadas exclusivamente pelo Estado que deu lugar a essa
relação e, por isso, estão fora do escopo da tributação internacional.
Imagine-se o caso corriqueiro de um nacional brasileiro, residente no Brasil,
que comercializa bens, produzidos no Brasil, exclusivamente no mercado interno, e que
recebe seus rendimentos de pessoas e empresas também residentes no País. Essa situação
confere ao Estado brasileiro, e somente ao Estado brasileiro, no exercício de sua soberania
tributária sobre as pessoas localizadas no seu território, a possibilidade de tributar tanto a
comercialização de bens quanto os rendimentos provenientes dessa relação comercial.
Em face das circunstâncias decorrentes da globalização das relações
econômicas e sociais, é cada vez mais comum que esses negócios apresentem alguma espécie
de ligação com mais de um Estado ou ordem jurídica com poder de tributar. Imagine-se uma
empresa com atuação global como a Apple, cuja sede está localizada nos Estados Unidos, mas
também possui centros de vendas e de operações localizados em outros países, como a
Irlanda. Os componentes dos produtos vendidos pela Apple são provenientes de diversas
partes do mundo, com processo fabril realizado especialmente na China, onde se manufatura o
iPhone a partir de peças provenientes de outros países, como Japão e Coréia do Sul20. Os
produtos da Apple são, então, vendidos para todo o mundo, de maneira que a renda auferida
por essa empresa provém de uma centena de países diferentes.
A situação exemplificada apresenta uma conexão econômica da empresa e
dos rendimentos por ela recebidos com mais de um ordenamento jurídico e, por essa razão,
atribui-se a ela a condição de natureza internacional.
Sejam situações econômicas mais simples ou mais complexas, sempre que
uma relação econômica possui um de seus elementos ligados a mais de uma ordem jurídica

19 TEIJEIRO, Guillermo. Opening pandora´s box in the international tax field. Tax planning international
review. Vol. 42, 2015. Disponível em: https://www.academia.edu/12183847/. Acesso em: 12 nov. 2020.
20 MASON, Ruth. Special Report on State Aid – Part 3: apple. Tax Notes, vol. 154, Virginia Law and
Economics Research Paper nº 18, 2017. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2927843. Acesso em: 05 nov.
2020.
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surge para essas jurisdições uma pretensão tributária sobre o patrimônio, o consumo ou o
rendimento derivado da transação. O Direito tributário internacional, conforme aponta
Alberto Xavier, tem lugar quando um aspecto da situação internacional funciona como
conexão susceptível de desencadear a incidência e a aplicação da lei tributária interna de mais
de um Estado, cabendo-lhe regular essas situações21.
Por ser intrínseca ao poder soberano de cada Estado, a política tributária,
inclusive a política tributária internacional, é desenvolvida individual e particularmente por
cada um deles. Diante disso, o direito tributário internacional tem como uma de suas
características mais marcantes a fragmentariedade e a heterogeneidade de suas normas, pois
proveniente de ordens jurídicas diversas. A unidade desse ramo jurídico provém justamente
do seu objeto: as situações da vida tributária internacional22.
Tal fragmentariedade e heterogeneidade levam a um cenário jurídico
complexo em que dois ou mais ordenamentos podem se aplicar simultaneamente a um mesmo
fato econômico, resultando em possíveis conflitos normativos e prováveis distorções
econômicas. Regular esses conflitos e solucionar essas distorções têm sido historicamente a
finalidade do direito tributário internacional.
Considerando a possibilidade de um mesmo fato econômico originar a
pretensão tributária para mais de um Estado, caso todos eles decidissem exercer o seu direito
de tributar configuraria um cenário de concurso de normas, que ocorre quando o mesmo fato
se submete à hipótese de incidência de duas normas tributárias materiais distintas, acarretando
mais de um tributo a pagar. Para a caracterização do concurso de normas são necessários,
portanto, dois requisitos: a identidade do fato e a pluralidade de normas 23. Transportando para
o direito tributário internacional, mantém-se a identidade do fato, mas requer-se que a
pluralidade de normas seja proveniente de jurisdições distintas, cuja realização dá origem à
dupla ou à pluritributação internacional.
Embora a finalidade do direito tributário internacional seja bem mais ampla,
incluindo desde a garantia de segurança jurídica para a economia transnacional, a promoção
do investimento estrangeiro e a repartição das competências tributárias entre os Estados, não
há como negar que os institutos voltados para evitar a dupla tributação da renda ocupam um
lugar de especial destaque nesse ramo jurídico e que foi seu principal objeto de estudos por
décadas.

21 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2017.
22 Ibid. p. 92.
23 Ibid. p. 31.
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Nesse sentido, o desenvolvimento do direito tributário internacional esteve
intrinsecamente ligado a evitar a dupla tributação internacional da renda. O contexto de suas
origens, como lembra Sérgio André Rocha, remete ao cenário entre guerras, em uma
conjuntura de crise econômica disseminada, em que os Estados deram início à tributação da
renda para financiar a necessária reconstrução pós-Primeira Guerra Mundial. O comércio e o
investimento internacionais foram instrumentos relevantes utilizados para estimular a
economia das potências envolvidas. Para evitar que os investimentos transnacionais fossem
duplamente tributados, surgiram os primeiros institutos do direito tributário internacional24.
Para compreender o impacto da dupla tributação no desenvolvimento da
tributação internacional, Avi-yonah ilustra um contexto ideal em que só existem dois países
no mundo, Estados X e Y. Ambos possuem a pretensão legítima para tributar o lucro gerado
pelas empresas sediadas em seu território – inclusive os lucros obtidos por elas no exterior –,
assim como possuem o direito de tributar o lucro obtido a partir de fontes localizadas no seu
território por empresas residentes no exterior. Nesse caso, se esses dois países exercessem o
direito de tributar em sua plenitude, observaríamos a seguinte situação: as empresas que
operam em escala transnacional seriam tributadas tanto no Estado X quanto no Estado Y, e as
empresas que operam exclusivamente em escala nacional seriam tributadas somente em seu
Estado de residência25.
Duas consequências adviriam desse diagnóstico. A primeira delas reside na
desigualdade da tributação entre as empresas em função do mercado em que atuam, isto é, nos
mercados nacional e/ou internacional. Duas empresas brasileiras que atuam no setor de
varejo, por exemplo, seriam tratadas com carga tributária distinta a depender se ela atua ou
não no mercado internacional. A segunda consequência da dupla tributação se dá no sentido
de que as empresas seriam estimuladas a operar somente em âmbito interno, desestimulando o
investimento internacional, o que afetaria o fluxo de negócios transnacionais.
Em situação inversa, é possível a ocorrência do fenômeno do conflito
negativo de competências, quando ambos os Estados optam por não tributar uma determinada
situação da vida internacional, circunstância que se tornou comum nas últimas décadas.
Imagine-se um cenário hipotético em que uma relação econômica se desenvolva com

24 ROCHA, Sérgio André. The other side of BEPS: “Imperial taxation” and “international tax imperialism”.
In: Tax Sovereignty in the BEPS Era. ROCHA, Sérgio André; CHRISTIANS, Allison (Org.). Netherlands:
Kluwer Law, 2017 p. 179-200.
25 AVI-YONAH, Reuven S. Tax competition, tax arbitrage, and the international tax regime. University of
Michigan Law & Economics, Olin Working Paper No. 07-001; University of Michigan Public Law Working
Paper nº. 73, 2007. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=955921.
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elementos de conexão em dois Estados que decidiram isentar a atividade praticada para
baratear o seu acesso à população. Desse conflito negativo decorre o fenômeno da dupla não
tributação, que é um conceito jurídico no qual as leis tributárias de dois ou mais Estados não
abrangem algumas situações econômicas, permitindo que elas não sejam tributadas por
nenhuma das duas ou mais jurisdições envolvidas na relação econômica transnacional26.
Diante da possibilidade de dois ou mais Estados poderem tributar o mesmo
fato econômico, ou de ambos decidirem não o tributar, juristas e economistas debatem há
mais de um século qual seria o modelo mais adequado para afastar a dupla tributação
internacional e, dessa forma, manter atrativo o comércio e o investimento internacional. Uma
das questões mais relevantes desse debate é: qual o Estado tem pretensão mais legítima para
exercer o direito de tributar e receber a alocação da renda tributável, e qual o Estado deve
renunciar ao seu direito de tributar?
O volume cada vez maior do comércio internacional de bens e serviços
eleva continuamente a importância da alocação do direito de tributar e a repartição e
destinação das receitas tributárias entre os Estados. De acordo com relatório da Organização
Mundial de Comércio, o volume do comércio mundial de bens em 2019 foi de 19 trilhões de
dólares, enquanto os negócios relativos a serviços alcançaram o patamar de 5,8 trilhões de
dólares27. A economia global, do mesmo modo que as economias internas, gera um alto valor
em receitas tributárias e elas precisam de uma definição de como devem ser repartidas entre
os Estados.
Em que pese a importância de se evitar ou mitigar a dupla tributação
internacional, os questionamentos sobre a repartição de competências tributárias geram a
reflexão de que há uma questão tão relevante na matéria da tributação da economia global
quanto a mitigação da dupla tributação. Evidencia-se que o direito tributário internacional
define um bem tão valioso para os Estados quanto o impedimento da dupla tributação ou
dupla não tributação da renda transnacional. Para muito além desses dois objetivos, coloca-se
no centro da discussão qual Estado receberá os ganhos – por meio de receitas tributárias – da
economia transnacional.
Para alcançar as finalidades acima descritas, o direito tributário
internacional se estrutura dogmaticamente em três níveis distintos: unilateral, bilateral e
multilateral. Enquanto expressão imediata da soberania, o poder de tributar de um Estado tem

26 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. Op. cit. p. 45.
27 World Trade Organization. World trade statistical review 2020, 2020. Disponível
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020_e.pdf. Acesso em: 05 nov. 2020.
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os seus limites demarcados pelas próprias limitações do poder soberano estatal em face do
Direito Internacional Público. Esses limites, portanto, definem os contornos da legitimidade
do Estado em matéria tributária.
Ainda que haja limites ao poder tributário de um Estado, a política tributária
internacional é desenvolvida intrinsecamente de maneira unilateral, de uma forma que cada
ente estatal define a sua matéria tributária da maneira que melhor atenda aos interesses
nacionais. Além desse pressuposto, toda norma de incidência tributária, invariavelmente,
provém de uma fonte doméstica, assim como também provém de fonte nacional a definição
dos elementos de conexão que serão utilizados para localizar o fato econômico ao Estado
tributante.
Colocando de outra forma, Xavier descreve que toda norma de direito
tributário internacional possui um conceito-quadro e um elemento de conexão. O que o
professor português chama de conceito-quadro possui o mesmo significado da regra-matriz de
incidência e seus elementos. O destaque trazido por Xavier está na qualificação da norma de
incidência pelo elemento de conexão, enquanto delimitação do âmbito espacial de incidência
das leis tributárias:

A norma que determina que as pessoas jurídicas são tributadas pelos lucros
realizados no território nacional, a pessoa jurídica que realiza lucros é conceitoquadro, realizados no território nacional é o elemento de conexão. A essência das
normas de direito tributário nacional está na delimitação do âmbito espacial de
incidência das leis, na definição dos limites das leis tributárias internas 28.

São inúmeras as hipóteses em que um fato econômico pode ensejar, de
maneira legítima, a pretensão tributária entre dois Estados de forma concorrente. Diante de
um cenário de cumulação de pretensões tributárias entre dois ou mais Estados, é preciso traçar
os limites para identificar a conexão relevante de uma situação jurídica com cada um deles
para que se possa verificar qual dos Estados tem maior legitimidade para exercer a pretensão
tributária.
Da mesma forma que a função primária do Direito Internacional Público é
demarcar as esferas de validade das diversas ordens jurídicas, determinando a quem, como e
quando as leis nacionais poderão se aplicar, a função primária do direito tributário
internacional consiste em delimitar a validade das normas tributárias aplicáveis a um fato

28 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Op. cit. p. 39.
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econômico pluritributável, precisando qual norma será aplicável e qual ou quais jurisdições
terão o direito de exercer a sua soberania tributária29.
Como já comentado, o desenho das políticas tributárias de modo unilateral
por cada Estado conduz a um cenário natural de fragmentariedade dessa disciplina jurídica.
Ao longo do último século, as disparidades de tratamentos jurídicos entre os Estados foram
resolvidas especialmente por meio de uma agenda bilateral, atribuindo importância basilar aos
tratados bilaterais para evitar a dupla tributação na construção do direito tributário
internacional.
Apesar de cada tratado em matéria tributária ser de livre deliberação entre os
Estados contratantes, a partir da década de 1920, houve uma tentativa bem-sucedida de
padronizar as cláusulas constantes desses tratados. A convenção-modelo da Liga das Nações
inicialmente divulgada em 1928, sucedida pelas convenções-modelo da OCDE e da ONU, foi
responsável por harmonizar as cláusulas e nomenclaturas utilizadas nos tratados bilaterais.
Além disso, as convenções-modelo influenciaram decisivamente na adoção dos princípios que
deveriam ser adotados para repartir as competências tributárias entre os Estados e na
internalização de mecanismos jurídicos para mitigar a dupla tributação internacional.
Apesar de as normas provenientes de fontes de direito internacional serem
caracterizada pelo que se chama de soft law, termo que as qualifica como de adesão não
compulsória, o esforço empreendido pelos organismos internacionais responsáveis pela
normatização da tributação internacional pode, definitivamente, ser considerado bemsucedido, tendo como parâmetro o grau de aceitação de suas recomendações.
A despeito de atuar apenas no campo do soft law, a OCDE ocupa o espaço
vazio de uma governança global institucionalizada e exerce influência definitiva na criação e
interpretação do direito tributário internacional, bem como nos instrumentos de cooperação
jurídica em matéria tributária, partindo de suas recomendações e análises a maioria dos
trabalhos acadêmicos que conduzem o debate acerca dos assuntos relevantes nessa temática30.
Muitas vezes chamada de clube dos países ricos, a OCDE ostenta a responsabilidade pela
governança tributária global, mesmo que não tenha legitimidade formal para tanto. Ainda que
se coloque como uma entidade independente, indiscutivelmente as suas políticas
recomendadas favorecem os países mais desenvolvidos.
Como bem observado por Tarcísio Magalhães em sua teoria crítica às
instituições da tributação internacional, os rumos das políticas, regras e modelos tributários
29 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Op. cit. p. 13.
30 DOURADO, Ana Paula. Governação fiscal global. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2018.
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praticados pelos países foram determinados por um grupo restrito de Estados desenvolvidos,
amparados inicialmente pela Liga das Nações e atualmente pela OCDE. Conforme argumenta
o autor, a exclusão da maioria dos países de uma participação efetiva na tomada de decisões
no que se refere a quem, onde e como tributar acarretou consequências relevantes para a
repartição dos recursos globais, contribuindo inclusive para a ampliação da desigualdade
internacional entre os Estados31.
De forma resumida, o direito tributário internacional abrange um conjunto
de normas provenientes de fontes nacionais e internacionais aplicáveis às situações
econômicas que revelem elementos de conexão com mais de um Estado, com a finalidade de
delimitar a aplicação das normas tributárias nacionais e alocar os direitos de tributar entre os
Estados. A construção desses regimes jurídicos a partir das recomendações da Liga das
Nações e da OCDE privilegiou abertamente os países desenvolvidos e subjugou os países
menos desenvolvidos.
Adiante se verá o papel que a Liga das Nações desempenhou no desenho da
tributação internacional, quais os princípios adotados que orientam a sua aplicação e, em
seguida, como os arranjos jurídicos vigentes se comportam diante das novas estruturas
socioeconômicas do século 21.

2.3 A HERANÇA DA LIGA DAS NAÇÕES

Os primeiros tratados internacionais sobre matéria tributária foram
celebrados ainda no século 19, mas é assente na doutrina que o grande marco para o
desenvolvimento do direito tributário internacional consistiu no trabalho elaborado por
especialistas designados pela Liga das Nações em 1923. Esse grupo, composto por quatro
economistas provenientes das universidades Rotterdam, Turim, Londres e Columbia,
formulou os fundamentos para as convenções-modelo dos tratados internacionais pelos 100
anos que se seguiram e que ainda vigoram em grande medida nos dias atuais32.
O contexto histórico desse período teve grande relevância para o
desenvolvimento institucional da tributação internacional. As duas primeiras décadas do
século 20 foram marcadas pela abundância de capital existente no mundo. Foi nesse período,
31 MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. Teoria crítica do direito tributário internacional. Op. cit. p. 28-30.
32 TORRES, Heleno. Op. cit. p. 338-341.
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comumente chamado de Primeira Globalização, que surgiram a lâmpada elétrica, as viagens
transatlânticas, o cinema, o rádio, o automóvel e, o mais importante para os fins deste
trabalho, os investimentos financeiros internacionais. Em análise sobre a história da riqueza,
verificou-se que os níveis de riqueza existentes nessa época, após serem arrasados por duas
grandes guerras, somente foram igualados numericamente no início deste século 21, mais de
80 anos depois33.
Além do indicador quantitativo da riqueza existente na época, o fator
qualitativo também se mostrou relevante. As novidades nas estruturas econômicas do início
do século 20 contribuíram para o desenvolvimento da tributação internacional. Nas décadas
anteriores, as principais manifestações de riqueza existentes no mundo ainda estavam
associadas a terra e, como se pode imaginar, o predomínio das formas imobiliárias de riqueza
dificilmente apresenta muitas situações envolvendo mais de um ordenamento jurídico34. Com
o surgimento dos investimentos financeiros internacionais, criando-se um fluxo que
possibilitava a mobilidade da riqueza entre Estados, esse cenário mudou drasticamente e as
situações envolvendo um concurso de competências tributárias passaram a ser vistas com
maior frequência.
Outro fator histórico de grande relevância para o desenvolvimento
institucional da tributação internacional foi o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. O
horror humanitário causado pela primeira grande guerra foi acompanhado pela destruição de
ativos e um enorme passivo a ser reconstruído pelos Estados. Uma das formas de financiar a
reconstrução se deu pela via da tributação da renda, que existia de forma incipiente no início
do século 20, sem os atributos da generalidade e universalidade que os orienta até os dias de
hoje.
Ao mesmo tempo em que precisavam do tributo sobre a renda para
financiarem a sua reconstrução, os Estados afetados pela guerra precisavam criar estímulos
para a sua economia e remover barreiras que impedissem a retomada do crescimento
econômico. Por essas razões, foram criados instrumentos financeiros para movimentar o
abundante capital mobiliário ainda existente nos países desenvolvidos. E para evitar que os
rendimentos gerados pelos investimentos internacionais fossem tributados duplamente,
fomentou-se a discussão em nível internacional sobre como evitar a dupla tributação da renda
e, ao mesmo tempo, sobre como seria repartido o imposto incidente sobre essa renda.

33 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Trad. Monica de Bolle. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.
34 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. Op. cit. p. 99.
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Em face desse contexto, a análise do documento Report on double taxation,
produzido pelo grupo de experts incumbido pela Liga das Nações, a começar pelo nome,
revela uma preocupação central com as consequências econômicas que a dupla tributação
poderia gerar sob dois pontos de vista. O primeiro se referindo à interferência da dupla
tributação sobre o livre fluxo do capital transfronteiriço, enquanto o segundo ponto de vista se
reporta à justa distribuição da carga tributária entre os Estados35.
O documento traz uma análise sobre diferentes modelos de negócios e
formas de manifestação de rendimentos e procura responder a questão sobre a possibilidade
de formular um princípio geral enquanto base universal para um modelo de convenção
internacional destinado a evitar as consequências da dupla tributação ou se caberia a cada país
desenvolver a sua convenção de maneira particular para atender as suas necessidades
específicas36. Trazendo essa análise para o debate atual, os especialistas discorreram sobre
situações como a dupla tributação e oportunidades de evasão fiscal, a preferência entre
tributação na residência ou na fonte, bem como a questão da eficácia do modelo de convenção
contra a dupla tributação a ser adotado.
A respeito dos efeitos econômicos gerados pela dupla tributação da renda, o
documento expressa que os juros, enquanto rendimentos gerados a partir do capital
empregado, representam o valor gerado pelo capital. A incidência tributária sobre uma parcela
dos juros recebidos pelos investimentos representa uma perda no valor do capital para o
investidor, e isso é sempre levado em consideração no momento da realização do
investimento. Se essa perda no capital ocasionada pela tributação internacional for de tal
montante que provoque uma perda no valor do capital investido, o investidor terá como
preferência manter o seu investimento em nível local, de maneira que o tributo se
caracterizará como uma barreira ao investimento internacional. Isso não significa que todo
encargo tributário implique barreira intransponível, sendo apenas necessário o ajuste de sua
medida. Dito isso, embora o fenômeno da dupla tributação possa estar de acordo com a
legalidade, poderá se caracterizar como barreira ao fluxo financeiro internacional em diversas
ocasiões37.

35 BRUINS, G. W. J.; EINAUDI, Luigi; SELIGMAN; Edwin; STAMP, Josiah. Report on double taxation.
League of Nation Economic and Financial Committee Document E.F.S.73. F19. 1923. Disponível em:
https://adc.library.usyd.edu.au/view?docId=split/law/xml-main-texts/brulegi-source-bibl-1.xml;chunk.id=item1;toc.depth=1;toc.id=item-1;database=;collection=;brand=default.
36 BRUINS, G. W. J.; et. al. Op cit. p. 8-9.
37 BRUINS, G. W. J.; et. al. Op cit. p. 8-9.
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Concluindo pela necessidade de, senão eliminar, ao menos evitar as
situações de dupla tributação da renda internacional, os especialistas passaram a analisar qual
o Estado deveria ter preferência por manter o seu direito de tributar e qual o Estado deveria
arcar com o ônus de sustentar a renúncia tributária para evitar a dupla tributação sobre a
renda. Para responder a esse dilema, os experts se ativeram inicialmente a encontrar um
princípio que pudesse ser um vetor na construção das soluções a serem propostas.
Em primeira instância, o documento rejeita a possibilidade do uso do
princípio da pertinência ou vinculação política (political allegiance) como fundamento para
justificar o Estado tributante. De acordo com os especialistas, embora a vinculação política,
notadamente manifestada pela nacionalidade, possa envolver direitos e obrigações políticas,
essa força de vinculação foi enfraquecida no decorrer do tempo, de maneira que os laços
políticos de um não residente com o seu Estado de nacionalidade podem ser meramente
nominais. Assim, a vida de um não residente no exterior pode ter ligações muito mais fortes, e
com vínculos mais pertinentes, em função dos interesses econômicos estabelecidos38.
Outros princípios analisados se referiram à residência temporária e à
residência permanente. Conforme se destaca no documento, se a residência temporária
pudesse ser considerada como justificativa suficiente para exercer o direito de tributar, todos
os que estiverem em um Estado em um determinado tempo poderiam sofrer um ônus
tributário, ainda que lá não tivesse nenhum vínculo político, nem econômico, o que resulta em
uma situação pouco admissível. Diferentemente, a residência permanente caracteriza
elementos de maior vínculo entre o contribuinte e o Estado de residência, afastando-se da
pertinência política e se aproximando de uma obrigação econômica, dados os benefícios
econômicos de que se aproveita do Estado da residência39.
Um quarto princípio levado em consideração pelo grupo de economistas foi
o lugar da localização da riqueza. De acordo com o documento, há um vínculo mais forte
entre uma propriedade e o local onde ela está situada frente a outras questões como a
nacionalidade do proprietário, por exemplo. Quando referido à tributação sobre a renda, o
princípio da localização se assume como o princípio da origem, remetendo ao direito de
tributar do local que originou uma determinada renda.
É fácil perceber diante desse levantamento que uma situação concreta pode
legitimar mais de um Estado ao exercício do direito de tributar. Um cidadão nacional
brasileiro pode facilmente residir na Argentina, possuir propriedades no Uruguai, de onde
38 BRUINS, G. W. J.; et. al. Op cit. p. 18-19.
39 Ibid. p. 20.
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recebe aluguéis. O princípio da nacionalidade legitimaria o Brasil a tributar os rendimentos,
enquanto o princípio da residência legitimaria a Argentina, e o princípio da origem dos
rendimentos possibilitaria ao Uruguai fazê-lo. Todos eles, em certa medida, contribuiram para
que a renda fosse obtida, permanecendo a questão sobre qual deles possui a pretensão mais
legítima.
Para o grupo de especialistas da Liga das Nações, todas as diretrizes devem
ser pautadas pelo princípio da vinculação ou pertinência econômica (economic allegiance).
Por essa doutrina, os indivíduos, diante de uma pluralidade de pretensões tributárias, devem
pagar os seus tributos aos Estados onde se encontrarem os interesses econômicos mais fortes e
responsáveis pela renda produzida. Nesse sentido, os especialistas aduziram que devem ser
analisados os elementos constitutivos de cada situação econômica para que possa ser
determinada onde uma pessoa deve ser tributada ou como deve ser realizada a alocação do
direito de tributar entre os Estados com pretensão legítima40.
Assumida essa premissa, o trabalho descreveu o conteúdo do princípio da
pertinência econômica atribuindo-lhe a composição a partir de quatro elementos: (1) origem
da riqueza; (2) localização da riqueza; (3) exequibilidade ou executoriedade dos direitos sobre
a riqueza; e (4) residência ou domicílio do seu detentor. Esses quatro elementos são
provenientes dos diferentes estágios da riqueza, iniciando pela sua produção até a sua fruição
ou disposição41.
Nesse sentido, a origem da riqueza – atualmente conhecido como princípio
da fonte – refere-se à pertinência econômica da produção da riqueza, concentrando as etapas
em que ela é produzida e pode ser adquirida ou posta à fruição. Uma etapa intermediária dessa
produção seria a disposição da riqueza, que é o estágio em que ela chega ao seu proprietário
final, que possui legalmente o direito de usá-la, e da mesma forma pode se sujeitar a
obrigações em função da sua capacidade contributiva. Por último, o relatório cita o estágio da
posse da riqueza, a qual se refere à fruição efetiva e possibilidade de consumi-la, que ocorre
no local da residência de seu titular42.
O relatório dos especialistas ressalta a importância dos quatro elementos
principais que devem ser analisados para se analisar a pertinência econômica de cada modelo
de negócio, chegando à conclusão de que os fatores mais relevantes são o local de produção
da riqueza e a residência do seu titular:

40 BRUINS, G. W. J.; et. al. Op cit. p. 21.
41 Ibid. p. 23-26.
42 Ibidem.
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(1) Onde é produzido física ou economicamente o rendimento? (2) Onde estão
realmente os resultados finais do processo como uma produção completa de
riqueza? (3) Onde os direitos de entrega desses resultados podem ser aplicados? (4)
Onde a riqueza é gasta ou consumida ou descartada de outra forma? É óbvio a partir
dessa discussão que os fatores mais importantes na situação são (1) e (4), ou seja, a
origem da riqueza e a residência ou domicílio do proprietário que consome a
riqueza. A maior parte da discussão sobre dupla tributação tem se centrado em torno
desses dois pontos de origem e residência. É evidente, no entanto, que os outros dois
fatores podem às vezes se tornar importantes, embora na maioria dos casos sejam
significativos apenas para reforçar as reivindicações de origem ou domicílio43.

A partir da análise de um conjunto de fatores que indicaria qual o cenário
mais revelador de intimidade entre o Estado e a renda gerada, o relatório concluiu, então, que
a legitimidade ao direito de tributar deveria ser atribuída ora ao Estado da residência da
pessoa titular da renda, ora ao Estado que originou a riqueza, a depender da natureza da renda
em questão44.
No caso dos lucros empresariais, por exemplo, o grupo considerou que a
jurisdição com maior legitimidade para exercer o direito de tributar seria aquela onde a renda
foi produzida, atribuindo grande importância à conexão entre a renda corporativa e o local
físico que contribuiu para a sua produção45. Ainda de acordo com o trabalho desses
especialistas, destaca-se a importância atribuída à atividade econômica desempenhada para
avaliar os elementos entre a renda e o Estado, de maneira que uma renda originada a partir da
produção rural estaria intrinsecamente vinculada ao local da terra produtora, da mesma forma
que a renda da atividade mineradora está atrelada ao local da mina, e os rendimentos de uma
petrolífera estão intimamente ligados ao local da extração do petróleo. Já empreendimentos
comerciais ou industriais, embora tenham maior influência do fator pessoal, teriam os seus
elementos de conexão preponderantemente atrelados ao local onde estariam situados os
fatores de produção, como máquinas e empregados.
De outra sorte, quando analisados os rendimentos provenientes de ações ou
de títulos privados, o relatório dos especialistas destaca que o sucesso dessa renda deve ser
atribuído mais à pessoa dos acionistas do que às ações das empresas, a despeito da
importância da prosperidade da companhia. Nesse sentido, o princípio do domicílio do
acionista ganha preponderância, pois é ele quem demonstra acréscimo patrimonial suscetível
de ser tributado e a relação econômica no local de sua residência é mais consistente do que o

43 BRUINS, G. W. J.; et. al. Op. cit. p. 25.
44 Ibid.
45 Ibid.
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local onde a empresa produz os seus rendimentos. Além disso, a capacidade de aplicar os
direitos sobre os rendimentos também é maior no Estado onde o acionista é residente46.
É possível simplificar o argumento desse trabalho dividindo o direito de
tributar entre o Estado da fonte e o Estado da residência, atribuindo ao Estado da fonte o
direito de tributar as chamadas rendas ativas, como os lucros empresariais, e o direito do
Estado da residência de tributar as rendas passivas, como dividendos, juros e royalties.
Entretanto, essa simplificação envolve um cenário reconhecidamente complexo, cuja análise
demonstra a conjugação de diversos elementos de pertinência econômica que podem ser
levados em conta quando da aferição da legitimidade para tributar.
Assumindo uma visão crítica a respeito do trabalho que pautou o modelo de
convenção da Liga das Nações, Tsilly Dagan argumenta que a alocação do direito de tributar
baseado no princípio da pertinência econômica é problemática por dois motivos.
O primeiro motivo é que nem sempre é possível mensurar a grandeza do
vínculo econômico ou político. Em algumas circunstâncias, segundo a autora, os vínculos
políticos permanecem relevantes, quando obriga o Estado a dispor de serviços públicos para
os seus cidadãos, por exemplo. Em caso recente, é possível citar o esforço dos Estados para
repatriar cidadãos localizados em outros países afetados pela crise sanitária causada pela
Covid-19. Verificou-se naquelas circunstâncias uma obrigação de cada Estado nacional de
proteger os seus cidadãos ligados à sua terra de origem simplesmente pela nacionalidade. O
Brasil, nessa situação, despendeu R$ 11,2 milhões para repatriar os seus nacionais localizados
na China47. Nesse sentido, Dagan não diminui a importância dos vínculos econômicos para a
indicar a legitimidade para tributar, mas questiona o desprezo total dado à pertinência política,
bem como ressalta a dificuldade de comensurar as duas grandezas48.
O segundo motivo ressaltado por Dagan na crítica à Liga das Nações se
refere ao potencial distributivo entre os Estados que decorreu do trabalho dos especialistas.
Conforme se verificou com o passar dos anos, a proposta de alocação do direito de tributar
baseado no trabalho dos especialistas conferiu um espectro maior de competências aos países
desenvolvidos, onde está localizada a maior parte do capital existente no mundo, ao passo que
reduziu a competência dos países menos desenvolvidos para tributar os rendimentos
46 BRUINS, G. W. J.; et. al. Op. cit. p. 35-38.
47 MARTINS, Vanessa. Operação que trouxe repatriados da China tem orçamento de R$ 11,2 milhões, diz
Ministério
da
Defesa.
G1.
Fev,
2020.
Disponível
em:
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/18/operacao-que-trouxe-repatriados-da-china-tem-orcamento-der-112-milhoes-diz-ministerio-da-defesa.ghtml. Acesso em: 11 nov. 2020.
48 DAGAN, Tsilly. International tax policy: between competition and cooperation. Cambridge: Cambridge
university press, 2018, p. 44-50.
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transnacionais. Dessa forma, a autora sustenta com razão que, embora a equidade na
distribuição tenha sido um dos critérios utilizados pelo grupo de experts, o resultado
apresentado baseado na pertinência econômica contribuiu para aumentar a disparidade entre
os Estados e manter as receitas tributárias alocadas aos países desenvolvidos49.
Apesar dos problemas existentes, o trabalho produzido pelo grupo dos
quatro especialistas foi adotado pelos países-membros da Liga das Nações, que publicou o
primeiro modelo de tratado para evitar a dupla tributação com base nas razões apresentadas
pelos experts em 1928. De acordo com Avi-yonah, o trabalho remanescente da Liga das
Nações foi responsável por introduzir dois princípios basilares do regime tributário
internacional: o princípio da tributação singular (single tax principle) e o princípio do
benefício (benefit principle)50. O primeiro princípio se refere à necessidade de os Estados
definirem a sua política tributária de modo a tributar somente uma vez um determinado
rendimento, evitando a dupla tributação e a dupla não tributação da renda. Por sua vez, o
princípio do benefício se refere a atribuir a legitimidade para tributar ao Estado que mais
propicia benefícios econômicos ao contribuinte. Segundo o relatório ora analisado, o princípio
do benefício atribui as rendas ativas ao Estado da fonte e as rendas passivas ao Estado da
residência do proprietário.
No decorrer do século 20, a teoria do benefício enquanto base para alocação
do direito de tributar foi aperfeiçoada pela proposta de Mitchell Carroll, segundo o qual os
benefícios conferidos pelo Estado da fonte somente guardam um vínculo estreito com a renda
gerada, ou seja, somente guardariam pertinência econômica, quando da existência de um
estabelecimento permanente do contribuinte naquele Estado. Sem a caracterização de um
estabelecimento permanente, portanto, os benefícios conferidos pelo Estado da fonte são
muito reduzidos para lhe atribuir a principal legitimidade para tributar 51. Nos termos do
proponente, o conceito de estabelecimento permanente atua como limite ao mensurar o nível
de presença econômica de uma empresa estrangeira em um dado Estado por meio de critérios
objetivos, informando as circunstâncias em que uma empresa estrangeira pode ser

49 DAGAN, Tsilly. Op. cit. Crítica semelhante também é desenvolvida por MAGALHÃES, Tarcísio Diniz.
Teoria crítica do direito tributário internacional. Belo Horizonte: Letramento, 2020.
50 AVI-YONAH, Reuven. Is there an international tax regime? In: International tax as international law: an
analysis of the international tax regime. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 1-21.
51 AVI-YONAH, Reuven S. All of a piece throughout: the four ages of U.S. international taxation. Virginia Tax
Review. Vol. 25, nº. 2, 2005, p. 313-38. Disponível em: https://repository.law.umich.edu/articles/43. Acesso em:
03 nov. 2020.
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considerada suficientemente integrada em uma economia para justificar a sua tributação 52. O
instituto do estabelecimento permanente foi incorporado às convenções-modelo e segue
vigente e incorporada aos milhares de tratados em vigor na atualidade.
Outras teorias econômicas e institutos jurídicos foram criados ao longo das
últimas décadas e incorporados aos padrões normativos da tributação internacional53, mas as
regras referentes à alocação do direito de tributar permanecem fortemente ligadas às
contribuições teóricas da Liga das Nações, acrescida do instituto do Estabelecimento
Permanente. Essa construção, inclusive, foi incorporada à Convenção-Modelo da OCDE para
evitar a dupla tributação internacional – criada em 1963, reformulada em 1977 e novamente
remodelada em 2017 – a qual estabeleceu diretrizes para a elaboração dos mais de 3.000
tratados bilaterais celebrados sobre o tema.
Passado quase um século desde a entrega do trabalho Report on double
taxation, seu conteúdo ainda serve de inspiração para a definição da disciplina jurídica da
tributação internacional, tendo sido determinante especialmente para o desenvolvimento das
regras sobre a alocação do direito de tributar.

2.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

2.4.1 Princípio da territorialidade

No primeiro tópico deste trabalho, descreveu-se que o poder de tributar de
um Estado está intrinsecamente ligado ao poder soberano, consistindo ele próprio numa
expressão da soberania. Por essa razão, a jurisdição para tributar de um Estado se estende até
os limites de sua soberania: o povo e o território. Dessa forma, a tributação pode se basear em
princípio da pessoalidade, quando se aplica sobre elementos que se ligam à população do
Estado, bem como pode ser baseada no princípio da territorialidade, quando tem conexão com
o território deste Estado.

52 OCDE. Addressing the tax challenges of the digital economy, Action 1 - 2015 final report, OECD/G20 Base
Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 2015, p. 16. Disponível em:
https://doi.org/10.1787/9789264241046-en. Acesso em 02 mar. 2020.
53 AVI-YONAH, Reuven. All of a piece throughout: the four ages of U.S. international taxation. Op. cit.
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O princípio da pessoalidade historicamente não foi adotado pelos Estados
como critério para orientar a tributação internacional, muito por influência da Liga das
Nações, como se viu no item anterior. Na atualidade, somente dois Estados, Estados Unidos e
Filipinas54, utilizam a nacionalidade como elemento de conexão para tributar, gerando a
consequência de tributar os rendimentos obtidos por seus nacionais, mesmo que residam
permanentemente no exterior.
Com efeito, as bases da tributação internacional foram assentadas
predominantemente no princípio da territorialidade. Alberto Xavier desdobra a territorialidade
em três critérios distintos: (a) territorialidade em sentido positivo e negativo; (b)
territorialidade em sentido real e pessoal; (c) territorialidade em sentido material e formal55.
De maneira sucinta, a territorialidade em sentido negativo implica que as
leis tributárias estrangeiras não se aplicam no território nacional, competindo a cada
ordenamento aplicar o seu regramento jurídico. Por sua vez, a territorialidade em sentido
positivo significa que as leis tributárias domésticas se aplicam no território nacional de forma
generalizada, inclusive sobre as pessoas e empresas que não são nacionais, mas residem nesse
Estado.
A dicotomia entre territorialidade em sentido pessoal ou real remente à
natureza daquilo que se conecta ao território do Estado tributante. Nesse sentido, as
materialidades que se ligam a um ordenamento por uma conexão real, como o local da
situação dos bens, o local da fonte de produção e o local do estabelecimento permanente
compõem a territorialidade em sentido real. Por outro lado, quando a ligação com o território
se referir a um aspecto subjetivo, como a residência ou a sede de uma empresa, fala-se em
territorialidade em sentido pessoal56.
Por último, a territorialidade em sentido material ou formal remete ao limite
da coercibilidade das leis tributárias nacionais em seu território. Nesse sentido, apesar de
algum elemento de conexão com o território – como a sede de uma empresa – permitir que
um Estado tribute fatos econômicos ocorridos no exterior, esse Estado está limitado
formalmente a executar as suas leis somente aos fatos econômicos ocorridos em seu território.
Essa noção tem grande importância na atualidade, devido às inúmeras situações que podem
gerar o direito de tributar a um Estado, que não possui capacidade de executar as suas leis no

54 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. Op. cit. 22.
55 Ibid. p. 24.
56 Ibid. p. 25.
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exterior, demandando um grande esforço de cooperação jurídica internacional para equalizar
esse problema.
Como adiante se mostrará, o princípio da territorialidade, isoladamente, já
não tem condições de servir como critério de orientação para definir a legitimidade para
tributar as situações da vida internacional. Esse entendimento se fortalece tendo em vista as
estruturas socioeconômicas demonstrarem conexão com o Estado por outras vias que não o
território. A desmaterialização das relações econômicas implica um fortalecimento das
conexões pessoais ou subjetivas com o Estado, de maneira que resta a territorialidade uma
dupla função negativa: afastar a nacionalidade como critério exclusivo para tributar e impedir
a arbitrariedade do Estado de tributar as situações que não revelam nenhuma conexão com o
território.
Nesse sentido, o princípio da territorialidade na tributação internacional tem
a função de exigir que os fatos a serem alcançados pela tributação de um Estado possuam
alguma espécie de conexão com o Estado tributante, caracterizando o que o professor Luís
Eduardo Schoueri denomina de territorialidade material limitada. Essa ligação com o
território poderá ser de natureza pessoal, como a residência, ou de natureza real, como a
produção dos rendimentos57.

2.4.2 Princípio da fonte

A consideração pura e simples do elemento territorial se revelou insuficiente
como critério para legitimar um Estado a exercer o direito de tributar um fato econômico
transnacional. A complexidade das relações econômicas demanda outros atributos para
efetivar a atribuição dessa legitimidade. Uma das construções teóricas recorrentemente
utilizada para aferir a existência da pertinência econômica entre um fato econômico e um
ordenamento jurídico é a teoria dos elementos de conexão.
Conforme discorre Xavier, o elemento de conexão estabelece uma ponte
entre o fato descrito na norma tributária e o ordenamento jurídico aplicável, fixando a
localização de uma situação da vida dentro de uma ordem jurídica, podendo ser de natureza
objetiva ou subjetiva, de maneira semelhante à ideia reportada no princípio da territorialidade:
os subjetivos ligam-se às pessoas, como a nacionalidade ou residência, e os objetivos referem-

57 SCHOUERI, Luís Eduardo. Princípios no direito tributário internacional: territorialidade, fonte e
universalidade. In: FERRAZ, Roberto (org.). Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005,
p. 336.
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se às coisas ou fatos, como a fonte de produção, pagamento, lugar da atividade ou do
estabelecimento58.
A adoção indiscriminada de elementos de conexão pelos Estados é um dos
fatores que podem levar a um cenário de dupla tributação internacional. Considerando uma
situação exemplificativa em que um cidadão de nacionalidade norte-americana reside no
Brasil e aqui aufere rendimentos de aluguéis a partir de imóveis situados no Brasil. Pela
legislação brasileira, a residência do contribuinte é um elemento de conexão suficiente para
ensejar a sua legitimidade para tributar. Por outro lado, a nacionalidade é utilizada como
elemento de conexão na ordem jurídica americana. Essa diversidade de critérios utilizados
pelos países gera sobre esse contribuinte hipotético a obrigação de pagar imposto de renda a
dois Estados pelo mesmo fato econômico.
Por esse motivo, faz-se necessário um esforço cooperativo entre os Estados
para harmonizar o máximo possível os elementos de conexão utilizados em seus respectivos
ordenamentos, tal como foi realizado pela Liga das Nações e vem sendo realizado por sua
sucessora, a OCDE. Como se observou na análise do relatório produzido pelos especialistas
sob incumbência da Liga das Nações, um dos elementos de conexão que mais demonstram
pertinência econômica entre o fato e o Estado é o local da produção da riqueza, que
atualmente é designado como princípio da fonte.
O princípio da fonte é o que apresenta a maior ligação com o princípio da
territorialidade. Caso o princípio da territorialidade na sua acepção real fosse universalmente
adotado, acarretaria um cenário de atribuição exclusiva do direito de tributar ao país da fonte,
obrigando o Estado onde reside o titular do capital a isentar os rendimentos auferidos fora do
seu território pelos seus residentes59.
Tomando como fundamento esse cenário ideal, Tsilly Dagan discorre que
todas as instituições da tributação internacional desenvolvidas sob o âmbito da Liga das
Nações, e posteriormente sob a tutela da OCDE, não se destinam necessariamente a evitar a
dupla tributação internacional, situação que poderia ser resolvida por meio de medidas
unilaterais. Segundo a autora, todo o conjunto normativo internacional é voltado para garantir
que os Estados da fonte, normalmente países menos desenvolvidos, renunciem ao seu poder
de tributar em favor do Estado da residência, que geralmente caracteriza os países
desenvolvidos, detentores da maior parcela de capital acumulado no mundo60.

58 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. Op. cit. p. 223-224.
59 Ibid. p. 228.
60 DAGAN, Tsilly. International tax policy: between competition and cooperation. Op. cit.
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A crítica da Dagan se volta especialmente para a tributação sobre os
rendimentos provenientes do capital, as chamadas rendas passivas. As rendas ativas, como os
lucros empresariais, estão previstas na convenção modelo da OCDE como de legitimidade
preferencial do Estado da fonte, desde que haja a caracterização de um estabelecimento
permanente, enquanto elemento mínimo capaz de gerar uma pertinência econômica entre os
negócios desenvolvidos e o Estado da fonte. O artigo 7 da Convenção-Modelo estabelece o
seguinte:

Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante deverão ser tributados somente
nesse Estado, ao menos que a empresa realize negócios em outro Estado Contratante
por meio de um estabelecimento permanente. Caso a empresa conduza os negócios
dessa forma, os lucros atribuíveis ao estabelecimento permanente devem ser
tributados nesse outro Estado.

Como se colocou anteriormente, embora não tenha legitimidade formal para
esse exercício, a OCDE ocupa o espaço vazio de uma governança global institucionalizada e
exerce influência definitiva na criação e interpretação do direito tributário internacional, bem
como nos instrumentos de cooperação jurídica em matéria tributária61. Considerando que a
convenção-modelo é adotada amplamente pelos Estados nacionais, ela se impõe em larga
medida a todos os Estados, mesmo aqueles que não adotam integralmente os seus termos,
como é o caso do Brasil.
Nesse sentido, a regra inserida na convenção-modelo da OCDE protege o
princípio da fonte, mitigado pela necessidade de um estabelecimento permanente. O termo
fonte, em matéria de tributação internacional, reporta-se ao capital ou fator de produção, a
partir dos quais são produzidos os rendimentos que serão objetos da tributação. Se o local da
atividade econômica é exercido em um lugar determinado, e nesse local estão os fatores de
produção, como equipamentos, imóveis e trabalhadores, esse local será a fonte dos
rendimentos e o Estado que o abrange terá a legitimidade para tributá-lo.
A identificação do local da fonte, no entanto, não é tão simples como
exemplificado acima. Imagine-se um caso de um produto produzido dentro de uma cadeia de
valor global, em que existem vários locais de produção que contribuem diretamente para a
formação do produto, desde a pesquisa e desenvolvimento de sua tecnologia, até o design,
fabricação de seus componentes, manufatura, marketing, distribuição, até a colocação à venda
e percepção dos rendimentos. Essa situação, que é típica de uma empresa com atuação global

61 DOURADO, Ana Paula. Op. cit.
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dos dias atuais, pode provocar uma disputa legítima por diversos Estados com pretensão
tributária.
Schoueri cita uma ilustração a respeito de um caso hipotético em que uma
pessoa, residente nos Estados Unidos, adquire uma cozinha planejada por uma plataforma online. A empresa multinacional de quem foi comprada a cozinha tem como local de
constituição a Guiana, e os funcionários responsáveis pelo design do projeto dessa cozinha
estão espalhados pelo mundo, em países diversos. No processo de fabricação dessa cozinha,
que é realizada por uma instalação na Malásia, recebe componentes vindos da Itália e
Alemanha. Após acabar, os móveis são instalados na residência da cliente62.
Qual o local pode ser considerado a fonte dos rendimentos nessa ilustração
acima? Diversos fatores contribuem para a transação: a empresa é constituída nas Guianas e a
fábrica está instalada na Malásia. O projeto, parte relevante do produto, foi desenvolvido em
um terceiro país. As peças provêm de outros dois países. Por último, um fator geralmente
ignorado nos institutos da tributação internacional, o mercado consumidor está localizado nos
Estados Unidos.
Nessa situação, além da usual discussão a respeito do local de pagamento e
local de produção como significado do princípio da fonte, é importante atentar igualmente
para a relevância do mercado consumidor. Seja qual for a solução a ser implementada, a
globalização impõe uma pluralidade de localização que pode se enquadrar dentro do princípio
da fonte, sendo plenamente possível que mais de um mercado seja responsável por gerar a
renda a ser tributada.

2.4.3 Princípio da residência

O trabalho originado no âmbito da Liga das Nações colocou o local da
residência do titular do rendimento, ao lado do local de origem dos rendimentos, como
revelador de maior pertinência econômica para gerar o direito de tributar de um Estado em
uma situação transnacional. Especificamente quanto aos rendimentos classificados como
rendas passivas, aqueles que provêm do capital aplicado, como dividendos, juros e royalties,
defendeu-se que o local da residência de seu titular demonstrava uma proeminência no
vínculo econômico com a renda gerada.

62 SCHOUERI, Luís Eduardo. Princípios no direito tributário internacional: territorialidade, fonte e
universalidade. Op. cit. p. 345.
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A ideia contida no relatório dos quatro especialistas foi incorporada pela
convenção-modelo da Liga das Nações e igualmente replicada pelas convenções-modelo da
OCDE. Os artigos 10, 11 e 12 da convenção vigente dispõem do seguinte modo:
Artigo 10 – Dividendos – Dividendos pagos por uma companhia que é residente de
um Estado contratante a um residente de um outro Estado contratante deve ser
tributado nesse outro Estado.
[...]
Artigo 11 – Juros – Juros realizados em um Estado Contratante e pagos para um
residente de outro Estado Contratante devem ser tributados nesse outro Estado.
[...]
Artigo 12 – Royalties – Royalties realizados em um Estado Contratante e destinado
a um beneficiário residente em outro Estado Contratante deve ser apenas nesse outro
Estado63.

A definição da residência de uma pessoa física geralmente se atrela ao local
de sua habitação. Considerando uma pessoa proveniente do exterior, passados 183 dias de
presença física em um país, essa pessoa passa a ser considerada residente nesse país. Por seu
turno, a definição da residência das pessoas jurídicas provoca uma maior discussão, tendo em
vista as múltiplas possibilidades de estruturação organizacional, bem como a variedade dos
elementos de conexão que podem ser utilizados pelos Estados para a qualificação da
residência.
Desse modo, podem ser utilizados como elementos de conexão para
qualificação como residência da pessoa jurídica o lugar da constituição ou incorporação,
critério adotado pelos Estados Unidos, Canadá e Austrália; o lugar da direção ou do poder de
controle, critério usado pelos países do Reino Unido; o lugar da sede social da empresa; o
lugar da direção efetiva ou sede da administração, critério de preferência do modelo de
convenção da OCDE e previsto pelas legislações de Portugal, Itália, Alemanha e outros países
europeus64; o lugar da atividade principal; ou o local do estabelecimento principal, que é
previsto pela legislação brasileira, conforme artigo 202 do Decreto 9.580 de 201865.
A definição do elemento de conexão para a caracterização da residência
pondera, de um lado, a facilidade de identificar o contribuinte e administrar o tributo e, do
outro lado, a possibilidade de manipulação desse elemento pelo contribuinte. O critério
adotado pelos Estados Unidos, por exemplo, considera a residência no local da incorporação
da empresa. Esse critério facilita a identificação do contribuinte, mas é facilmente

63 OCDE. Model tax convention on income and on capital: Condensed version 2017. Paris: OECD Publishing,
2017. Disponível em: Disponível em: https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en. Acesso em: 11 nov. 2020.
64 TORRES, Heleno. Op. cit. p. 547-576.
65 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm.
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manipulável. Tratando-se um ato meramente formal, permite-se que o contribuinte realize a
sua incorporação em qualquer lugar, abrindo uma oportunidade para a não tributação. Do
outro lado, o critério adotado pelo Reino Unido considera o local onde a empresa é controlada
e gerida como elemento de conexão para caracterizar a residência. Essa informação não é
trivial de ser obtida e, por isso, acarreta uma dificuldade para a identificação pela
administração tributária. No entanto, uma vez realizada a identificação, dificilmente ela pode
ser manipulada66.
A despeito do princípio da residência ter sido incorporado pela maioria dos
Estados, especialmente pelos países considerados desenvolvidos, a motivação utilizada pela
Liga das Nações para alocar o direito de tributar ao Estado da residência do titular do capital
não se mostrou aprofundada o suficiente. Somente quatro décadas depois despontou uma
teoria econômica voltada para analisar os efeitos da tributação dos investimentos
internacionais. Trata-se da obra produzida por Peggy Musgrave67 sobre a neutralidade do
capital em escala internacional, que até os dias de hoje é utilizada como uma referência sobre
o assunto68.
Essa teoria confronta a neutralidade de exportação do capital e a
neutralidade de importação do capital. Em ambos os casos, a autora se vale da premissa de
que a definição sobre o Estado legítimo para tributar uma renda nas situações transnacionais
não deve partir de elementos de equidade, como utilizados pela Liga das Nações, mas da
noção de eficiência econômica, que se situa no conceito de neutralidade. Nesse sentido, deve
ser analisado qual o cenário não distorce ou distorce o mínimo possível a decisão dos agentes
econômicos no momento de realizar um investimento e, com base nisso, determinar a
alocação do direito de tributar a um Estado.
Por essa doutrina, a neutralidade de exportação do capital se caracteriza
quando a carga tributária é neutra para todos os residentes de um Estado, de maneira que não
importa qual o local do investimento a ser realizado, todos os residentes em um mesmo
Estado suportarão o mesmo ônus. Nesse entendimento, considerando os residentes no Brasil,
se a tributação internacional for definida no país, todos os investidores serão gravados da
mesma forma, ainda que realizem investimentos em Estados diversos.
66 AVI-YONAH, Reuven. Is there an international tax regime? Op. cit.
67 MUSGRAVE, Peggy. Taxation of foreign investment income: an economic analysis. Baltimore, John
Hopkin´s Press, 1963.
68 CHRISTIANS, Allison. Digital services taxes and international equity: a tribute do Peggy Musgrave. Tax
Notes International, 2019. Disponível em: https://www.taxnotes.com/tax-notes-today-international/digitaleconomy/digital-services-taxes-and-internation-equity-tribute-peggy-musgrave/2019/08/28/29sqh. Acesso em:
11 nov. 2020.
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Do outro lado, a neutralidade de importação do capital exige que todos os
investimentos realizados em um mesmo país, independente da origem ou residência do
investidor, recebam o mesmo ônus tributário. Por essa visão, se dois residentes no Brasil
realizassem investimentos em dois países distintos, Brasil e Argentina, esses investidores
seriam tributados em níveis distintos. No entanto, se um investidor residente no Brasil e outro
investidor residente na Argentina realizassem um investimento no Chile, ambos receberiam o
mesmo tratamento tributário.
A autora dessa tese é adepta da neutralidade na exportação do capital, sob o
argumento de que conduz a uma maior eficiência econômica em nível global. De acordo com
essa corrente, a decisão de onde localizar o capital não é afetada pelos tributos sobre o
rendimento do capital, já que o ônus será gravado no local da residência do investidor69.
Diversos pesquisadores, no entanto, mostram-se mais céticos quanto a essa construção
teórica.
No Brasil, Schoueri retrata a leitura de Klaus Vogel sobre o assunto,
apresentando a visão de que os benefícios econômicos do local do investimento – segurança
jurídica, mercado consumidor, infraestrutura, subsídios – também devem ser considerados por
essa análise, demonstrando um maior peso para a corrente da neutralidade de importação 70.
De modo semelhante, Avi-yonah sustenta que tanto a construção teórica desenvolvida pelos
economistas da Liga das Nações quanto a teoria da neutralidade do investimento, a despeito
do enorme prestígio de seus autores, serviram apenas de justificativas para embasar uma
decisão política tomada pelos Estados desenvolvidos, criando uma estrutura jurídica que lhes
favorecessem71.
Esse cenário retrata que o desenvolvimento institucional da tributação
internacional não obedeceu a parâmetros de equidade, não levando em consideração uma justa
distribuição das receitas tributárias entre os países. Ao contrário, o parâmetro utilizado para
embasar seus padrões normativos utilizou como vetor a eficiência econômica para alocação
dos investimentos, mas relevou como pano de fundo a sua principal preocupação com a
defesa dos interesses dos países desenvolvidos em receber a maior parte das receitas
tributárias advindas da renda gerada pela economia transnacional.

69 DOURADO, Ana Paula. Op. cit. p. 24.
70 SCHOUERI, Luís Eduardo. Princípios no direito tributário internacional: territorialidade, fonte e
universalidade. Op. cit. p. 361-366.
71 AVI-YONAH, Reuven S. All of a piece throughout: the four ages of U.S. international taxation. Op. cit.
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2.4.4 Princípio da universalidade

O princípio da universalidade amplia a capacidade dos Estados para tributar,
conjugando simultaneamente o conteúdo dos princípios da fonte e da residência ou
nacionalidade, de modo a permitir que as normas tributárias de um Estado alcancem algumas
situações que ultrapassam o seu território72. De acordo com esse princípio, um Estado tem
legítima pretensão tributária sobre os rendimentos produzidos por fontes localizadas tanto em
seu território quanto em território estrangeiro, quando o contribuinte manifestar algum
elemento de conexão pessoal com esse Estado, como a residência ou a nacionalidade.
O princípio da universalidade pode ser justificado pela conexão de um
elemento pessoal junto ao Estado, como a manutenção da residência, que permite ao
contribuinte beneficiar-se de uma série de fatores que o Estado dispõe ao cidadão ou à
empresa. Com base nesse elemento, surge para o Estado a pretensão legítima de tributar todos
os seus rendimentos, independentemente do local em que eles tiveram origem. A ligação
pessoal com o Estado justifica, dessa forma, a ultraterritorialidade de suas normas tributárias
para obrigar os seus residentes, ou nacionais, ao pagamento de tributos sobre todas as suas
rendas produzidas, mesmo que essas rendas sejam provenientes de fontes localizadas em
outro território73.
Apesar de as primeiras leis a disporem sobre o princípio da universalidade
datarem do século 1974, a sua adoção de forma disseminada pelos Estados teve uma relação de
causalidade com a expansão dos negócios em nível global. A internacionalização das
empresas provocou uma possibilidade para os Estados de aumentar as suas receitas tributárias
a partir da adoção de um critério jurídico que lhes permitissem tributar as rendas auferidas por
suas empresas no exterior, algo impensável pelos princípios da fonte ou da territorialidade
pura.
A adoção do princípio da universalidade também pode ser justificada pela
necessária tentativa de impedir situações de evasão tributária. Avi-yonah retrata a curiosa
situação ocorrida com o inventor do barbeador elétrico, em 1930, Jacob Schick. O professor
de Michigan relata que, após a sua invenção, Schick transferiu seus direitos autorais para uma
empresa incorporada nas Bermudas, para a qual eram destinados todos os royalties recebidos

72 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit. p. 354.
73 TORRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. Op. cit. p. 72-77.
74 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. Op. cit. p. 489.
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em função da sua patente. Para contornar essa situação, em 1937, os Estados Unidos
instituíram uma regra que permitia a tributação dos lucros provenientes de empresas
estrangeiras cuja propriedade fosse de um americano residente nos Estados Unidos75.
Além das razões fiscalistas e antielisivas, Heleno Torres argumenta em
defesa da isonomia para a adoção do princípio da universalidade. Segundo o autor, a
universalidade permite que um Estado tribute na mesma medida os residentes que produzem
rendimentos somente no mercado interno e os residentes que produzem seus rendimentos no
mercado interno e externo76. Esse argumento é especialmente coerente quando os rendimentos
obtidos no exterior estão sujeitos a alguma espécie de benefício fiscal que não está disponível
para todos os residentes.
A possibilidade de um Estado tributar os seus residentes ou nacionais com
base no princípio da universalidade, ao lado da possibilidade da tributação dos não residentes
com base no princípio da fonte, leva a um cenário de dupla tributação da renda internacional.
A confrontação da legitimidade para tributar baseada no princípio da universalidade com a
igualmente legítima pretensão de tributar fundamentada no princípio da fonte conduz ao cerne
do direito tributário internacional: a qual Estado será alocado o direito de tributar e qual o
Estado deverá renunciar o seu direito de tributar em favor do outro Estado competente?
Esse é o dilema que permeia as discussões do direito tributário internacional
desde os seus primórdios, tendo sido o objeto central da discussão da Liga das Nações e
debatido por inúmeros trabalhos jurídicos e econômicos até os dias atuais. A resposta para
essa questão pode ser diferente de acordo com o tempo e as circunstâncias em que ela é feita.
As contínuas transformações das estruturas socioeconômicas globais, que serão aprofundadas
adiante, demandam uma reflexão sobre a manutenção dos preceitos definidos na década de
1920, ao tempo que provocam uma proposição por mudanças no desenho institucional do
direito da tributação internacional.

75 AVI-YONAH, Reuven. Is there an international tax regime? Op. cit. p. 5-6.
76 TORRES, Heleno. Op. cit. p. 73.
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3 DILEMAS DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA INTERNACIONAL NO SÉCULO 21

As indagações que determinam as escolhas sobre quais riquezas produzidas
são de interesse tributário desempenham historicamente as maiores questões teóricas e
práticas da política tributária. Como se verifica na pesquisa desenvolvida por Fernando
Zilveti, o exercício da política tributária é afetado em cada momento histórico pelas
circunstâncias sociais, econômicas, jurídicas, políticas e culturais presentes na sociedade, no
Estado e, ultimamente, na esfera global77.
Em pesquisa centrada na evolução da teoria da tributação, Zilveti observa
que as formas como as riquezas se produzem, manifestam-se e se distribuem numa sociedade
é uma questão fundamental a ser analisada pela política tributária. Nesse sentido, o autor
afirma que, ao longo da história, os governantes buscaram amoldar o mecanismo tributário de
acordo com as estruturas socioeconômicas vigentes em cada época. De acordo com as
espécies de relações sociais vivenciadas, modelos de atividades econômicas exercidas e
instituições jurídicas vigentes, o Estado realiza suas escolhas sobre a forma mais adequada de
exercer o seu poder tributário78.
Nessa perspectiva, a estrutura de um sistema tributário resulta das
circunstâncias sociais, econômicas e políticas experimentadas pela humanidade no tempo e no
espaço. De forma geral, quanto mais desenvolvida é uma sociedade, maior a variedade de
fontes de manifestação de riqueza que ali se encontrará, garantindo uma maior oferta de
opções à política tributária. Dessa maneira, um sistema tributário, via de regra, reflete as
particularidades da jurisdição que o desenvolve79.
A pesquisa conduzida pelo autor demonstra ainda que, além de ser um
produto das circunstâncias temporais e espaciais em que está envolvido, também tem a
capacidade de ser um elemento determinante da estrutura social e econômica de uma
jurisdição, atuando em um contínuo conflito dialético80, observação que pode ser extrapolada
para todo o fenômeno jurídico. Conforme escreveu Eros Grau, o direito não é uma
representação da realidade social ou atua no plano externo a ela. Ao contrário, o direito
integra a realidade social, sendo resultado dessa interação com os demais elementos que a

77 ZILVETI, Fernando Aurélio. A evolução histórica da teoria da tributação: análise das estruturas
socioeconômicas na formação do Sistema Tributário. São Paulo: Saraiva, 2017.
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Ibid.
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compõem. Sendo assim, o direito é um produto cultural, não podendo segregar-se do seu
tempo e espaço81.
Um breve estudo sobre a história da tributação retrata, claramente, como a
sua evolução está intrinsecamente associada às estruturas econômicas, sociais e políticas de
cada época. Essa observação deve gerar uma reflexão, pois as bases do sistema tributário
nacional foram desenvolvidas em 1965 com a reconfiguração imposta em 1988, por meio da
Constituição Federal. No caso da tributação internacional, a reflexão se torna uma inquietação
ainda maior, pois os seus fundamentos decorrem da década de 1920.
Como veremos adiante, os modelos econômicos que predominaram na
época da formulação do nosso sistema tributário não vigoram mais na atualidade, ao menos
não em sua plenitude. A globalização e a digitalização da economia têm apresentado a cada
dia uma nova abordagem para as estruturas econômicas, mudanças nas relações sociais e
impactos relevantes no poder político. Todas essas transformações requerem reflexão e análise
para que se possa se certificar da adequação das atuais regras tributárias e avaliar se as
mudanças propostas são adequadas aos novos tempos.

3.1 GLOBALIZAÇÃO E NOVOS ESPAÇOS DE JURIDICIDADE

3.1.1 Globalização e relativização do espaço

A construção teórica sobre a concepção do Estado moderno reporta-se ao
século 17, tal como observado no primeiro capítulo deste trabalho, inserindo-se em um
contexto em que a mobilidade das pessoas entre os territórios era incipiente e facilmente
controlável. Nessas circunstâncias, esse modelo mostrou aptidão para regular com plena
eficácia as relações sociais e econômicas de seu tempo.
A contemporaneidade, no entanto, tem apresentado de forma continuada
novos elementos que desafiam essa clássica construção. A partir do momento em que a
globalização se tornou um padrão das relações econômicas, possibilitando que pessoas e
empresas se comuniquem e realizem transações a qualquer distância dentro do espaço global,
a demarcação territorial da jurisdição estatal passa a entrar em crise de eficácia.

81 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
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Dentro dessa perspectiva, a alvorada do século 21 trouxe novos limites ao
exercício da política tributária nacional. Os fenômenos da globalização e da digitalização da
economia estão transformando radicalmente o modo de vida da sociedade, impactando a
forma como as pessoas e empresas desenvolvem suas relações econômicas, profissionais e
sociais. O advento da economia digital ampliou ainda mais o processo de integração global ao
dispensar a proximidade física entre empresa e consumidor para a realização de diversos tipos
negócios.
Como define José Eduardo Faria, a globalização consiste em uma integração
sistêmica da economia em escala supranacional, com crescente diferenciação estrutural e
funcional dos sistemas produtivos e ampliação das redes empresariais e financeiras em nível
global, atuando de modo cada vez mais independente dos controles políticos e jurídicos ao
nível nacional82.
Dentre outras características, a globalização é marcada pela autonomia
adquirida pelos agentes econômicos em relação ao poder político tradicional, o surgimento de
novas estruturas decisórias, o acirramento da competitividade empresarial em escala global, a
exacerbação da mobilidade dos fatores de produção e o estreitamento da competição entre os
Estados. Todo esse processo demonstra uma tendência de perda da capacidade dos Estados
nacionais em regular as condutas dos agentes empresários desse segmento, incluindo nessa
tendência a incapacidade estatal de fazer valer a sua legislação tributária83.
Embora não seja um fenômeno novo, podendo ser observado em alguns
momentos relevantes da história – como a construção das estradas na Europa ou o
desenvolvimento das Grandes Navegações – a globalização apresenta um traço de novidade
na era contemporânea ao conduzir a um processo de superação das restrições do espaço84.
A perspectiva espacial nos impõe um dilema a partir do momento em que
cidadãos e empresas passam a atuar globalmente, sem limitar suas oportunidades às fronteiras
do Estado, enquanto os órgãos estatais permanecem identificando no território uma
delimitação do exercício de seu poder político. Nesse contexto, enquanto as relações
econômicas e suas consequências tributárias se globalizam, assumindo uma estrutura
transnacional, a administração tributária ainda tem os seus mecanismos de atuação, em via de
regra, limitados ao território do Estado85.

82 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. Op. cit.
83 Ibid.
84 Ibid. p. 60-62.
85 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Op. cit.
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A razão do enfraquecimento estatal remete à circunstância de que a ordem
jurídica, enquanto conjunto de normas de conduta emanadas pelo Estado, é sempre delimitada
em âmbito espacial. As relações sociais, de maneira oposta, não respeitam a delimitação
espacial das ordens jurídicas.
José Eduardo Faria faz um paralelo da situação atual com o contexto do
final da década de 1920. Naquela ocasião, a conjuntura econômica e social em crise levou as
estruturas econômicas a evoluir muito mais rápido do que a capacidade das teorias
econômicas pudesse compreendê-las e explicá-las. Algo semelhante ocorreu com a
globalização, cujo processo vem se implementando no mundo há mais de 30 anos, de forma
cada vez mais intensa e acelerada, mas que ainda não acha precisamente um marco teórico
para explicá-lo, nem para propor soluções que atendam a diversidade de interesses. Isso
prevalece no âmbito jurídico, o que acarreta um descrédito de sua legitimidade86.
Dessa forma, as estruturas jurídicas são visualizadas e identificadas a partir
do Estado-nação, com seu poder soberano de realizar objetivos e implementar políticas por
meio de decisões livres e soberanas. Do outro lado, a transnacionalização do agente
econômico ignora a identidade nacional, baseada no território, de maneira que um sistema
econômico nacional autossustentado passa a ser um anacronismo. As situações de
interdependência se intensificam e cada vez mais as relações sociais e econômicas se
desterritorializam, implicando que o papel do Estado, marcado principalmente pela
territorialidade, passa a ser relativizado87.
Embora, em termos formais, os Estados continuem a exercer soberanamente
sua autoridade nos limites de seu território, em termos substantivos, muitos deles já não mais
conseguem estabelecer e realizar seus objetivos exclusivamente por si, assim como já não
dispõem de condições efetivas para implementar políticas monetária, cambial, previdenciária
e tributária de modo independente, nem para controlar todos os eventos possíveis dentro de
sua jurisdição territorial.
Faria argumenta ainda que a desterritorialização da produção e,
consequentemente, a vinculação do Estado nacional à globalização não é uma escolha, o
Estado é levado a ela inexoravelmente. Nesse contexto, o autor alerta que quando estruturas
empresariais se transformam em centros de poder, o sistema político deixa de ser o centro
natural de organização da sociedade por ela própria88.

86 FARIA, José Eduardo. Op. cit. p. 13.
87 Ibid. p. 14-15.
88 FARIA, José Eduardo. Op. cit. p. 34-36.
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Essa nova estrutura socioeconômica traz impactos significativos em
questões sensíveis do Estado e sociedade, dentre elas a tributação. Embora as principais forças
econômicas tenham se globalizado, perdendo a sua referência territorial-estatal, é do Estado
nacional que o cidadão-contribuinte exige providências e prestações que atendam os
problemas e anseios da sociedade. Inserido nesse processo, desenvolver mecanismos
tributários capazes de garantir a arrecadação tributária suficiente para o acolhimento das
necessidades públicas, ao mesmo tempo apta a promover o desenvolvimento econômico
nacional, assegurando-se o respeito aos direitos do contribuinte, é o grande desafio que se
impõe ao sistema tributário nos dias atuais.

3.1.2 Cadeias de valor global

O progresso das tecnologias de informação e comunicação, ao possibilitar a
redução dos entraves burocráticos, culminou com a transnacionalização dos mercados de
insumos, produção, capitais, finanças e consumo, subvertendo as noções de espaço
geográfico89.
Nesse cenário, além de contribuir com o surgimento de novos produtos e
serviços, os avanços tecnológicos possibilitam uma nova forma de produzir, de organizar o
negócio e de interagir com o consumidor. A tecnologia deixou de ser uma indústria em si e,
para além da oferta de novos bens e serviços, está moldando o nosso comportamento, a nossa
cultura e a economia de um modo geral. Setores tradicionais como o entretenimento, a
publicidade, o varejo e o jornalismo foram profundamente impactados pelo avanço da
digitalização. Conforme sugerido pela OCDE, a economia digital está se projetando sobre
toda a economia de modo geral, transformando-se na própria economia em si90.
Tal como relata José Eduardo Faria, a globalização como observamos nos
dias de hoje é resultado de um longo processo de convergência de diversos fatores
experimentados desde a década de 70, como a política de liberalização comercial, a
desregulamentação do mercado de capitais, a redução de tarifas e barreiras alfandegárias e o
contínuo avanço de sistemas tecnológicos91.
A desregulamentação dos sistemas financeiros internacionais, conjugada
com a evolução tecnológica, trouxe uma oportunidade para que as empresas multinacionais

89 FARIA, José Eduardo. Op. cit. p. 13.
90 OCDE. Addressing the tax challenges of the digital economy. Op. cit. p. 54.
91 FARIA, José Eduardo. Op. cit.
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transformassem a sua estruturação no espaço. Nesse contexto, observou-se a adoção de
estratégias empresariais visando desverticalizar as estruturas produtivas, culminando com o
fenômeno que hoje é chamado de cadeias de valor global.
Deixando de lado as estruturas empresariais que se obrigavam a desenvolver
toda a estrutura de negócio em unidades autônomas que carregavam consigo todos os
processos da empresa, os grupos empresariais passaram a se estruturar por funções, alocando
cada processo em localidades que lhes oportunizassem melhores benefícios. As figuras abaixo
simbolizam as estruturas antigas e as atuais, respectivamente.

Figura 1: Simbologia utilizada para expressar a diferença na estruturação das empresas na primeira fase da
globalização, marcada por uma estrutura hierarquizada de unidades autônomas distintas, e no estágio atual,
caracterizada por uma cadeia de valor global92.

Nesse sentido, a cadeia de valor pode ser definida como o conjunto de
atividades inter-relacionadas no ciclo produtivo – desde a pesquisa e desenvolvimento, design
e fabricação, até a fase de distribuição final e outros serviços pós-vendas – que envolve a
criação de valor do referido bem93.
Essa estruturação tem um impacto na relação da empresa com o Estado
nacional, tendo em vista que a companhia multinacional passa a se desligar de qualquer
Estado, inclusive do local que a originou. Sua base de operação passa a ser global, garantindolhe uma visão igualmente global, o que garante a autonomia dessas empresas frente às
administrações tributárias nacionais e aos concorrentes exclusivamente domésticos.

92 FARIA, José Eduardo. Op. cit. p. 62.
93 ZHANG, Liping; SCHIMASKI, Silvana. Cadeias de valor globais e os países em desenvolvimento. IPEA.
Boletim de Economia e Política Internacional. nº 18, 2014.
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3.2 AS NOVAS ESTRUTURAS SOCIOECONÔMICAS DO SÉCULO 21

3.2.1 Digitalização da economia e nivelamento do espaço global

A internacionalização das relações econômicas é uma das características
mais marcantes do século 21, destacada por uma intensa movimentação de empresas, pessoas
e capitais entre os diversos Estados. Esse processo é potencializado pelo expressivo
desenvolvimento tecnológico observado nos últimos anos que propicia, inclusive, o
estabelecimento de relações comerciais e prestações de serviços sem qualquer dependência de
presença física dos contratantes, fenômeno ao qual se atribui a designação de economia
digital.
De acordo com a OCDE, a economia digital é o resultado do processo de
transformação trazido pela tecnologia da informação e comunicação, que tem produzido
tecnologias mais baratas e poderosas, amplamente padronizadas, melhorando processos de
trabalho e garantindo inovação ao longo de todos os setores da economia94.
A definição trazida guarda em si uma ampla estrutura desenvolvida ao longo
de três décadas para que a sociedade pudesse desfrutar dos aplicativos e dispositivos a que
hoje tem acesso. Essa infraestrutura abrange desde os provedores de acesso à rede até
linguagens e protocolos padrões, que possibilitaram uma interoperabilidade entre diferentes
recursos tecnológicos, alavancando seu rápido progresso. A conjugação da rede de alcance
mundial com um navegador de interface amigável, por exemplo, foi um fator decisivo para a
expansão da internet como hoje conhecemos95.
A contínua ascensão das plataformas de tecnologia de informação foi sendo
conduzida pelo surgimento de novos produtos, infraestrutura de redes e sistemas operacionais
mais robustos, dispositivos com melhor usabilidade e aplicativos que entregavam facilidades
aos usuários. Em seu mais recente salto qualitativo, às estruturas de hardware e software
agregou-se o conteúdo provido pelos próprios usuários, enquanto fonte de dados capaz de
agregar valor para aprimorar os serviços prestados e possibilitar o surgimento de novos
produtos e ferramentas.

94 OCDE, Addressing the tax challenges of the digital economy, Action 1 - 2015 final report, 2015, p. 11-16.
95 SILVA, Frederico Augusto Barbosa; ZIVIANI, Paula; GHEZZI, Daniela Ribas. As tecnologias digitais e seus
usos:
Brasília:
IPEA,
2019,
p.
14.
Disponível
em:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9293/1/TD_2470.pdf. Acesso em 14 out. 2020.
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Nesse sentido, a economia digital é caracterizada essencialmente por três
fatores relevantes: (a) a presença de intangíveis como principal ativo do negócio; (b) a
participação do usuário como insumo do negócio e a captação de seus dados para a geração de
valor da empresa; e (c) a capacidade de expansão dos negócios em escala global sem a
necessidade de aumento de estruturas físicas96.
Detalhando um pouco melhor essas três características, o ativo intangível
consiste na espécie de ativo que, embora identificável e com potencial de gerar benefícios
econômicos, não possui substância física ou corpórea97. Entram nesse conceito as marcas,
patentes, licenças, direitos autorais, direitos de propriedade intelectual e softwares, os quais
são intrinsecamente móveis e voláteis, dada a sua condição de incorpóreos, e representam
invariavelmente o ativo mais importante das empresas da economia digital.
A segunda característica mencionada da economia digital é a importância
dos dados e a participação do usuário na construção do negócio da empresa. Uma vez criado o
ambiente virtual pela empresa, são os próprios usuários que irão gerar conteúdo próprio ou
interagir com conteúdo publicado por outros usuários. São exemplos corriqueiros de
interação: a publicação de imagens, a avaliação de estabelecimentos comerciais, indicativo de
satisfação ou insatisfação, o compartilhamento de comentários de terceiros, a pesquisa por um
produto ou destino, ou a aquisição de uma mercadoria.
Em alguns modelos de negócio, como a rede social do Facebook e Twitter e
a ferramenta de busca do Google, conteúdos gerados pelos usuários permitem que se
conheçam o perfil e o interesse do usuário. A partir da exploração dos dados inseridos pelos
usuários, são extraídos conhecimentos para direcionamento personalizado de peças
publicitárias e outros produtos e serviços.
A terceira característica mencionada sobre a economia digital é a capacidade
que a empresa desse segmento possui de expandir seus negócios em escala global sem a
necessidade de aumento de estruturas físicas, o que os especialistas atribuem a designação de
scale without mass98.
Esse fator decorre da própria essência do negócio se fundamentar em ativos
intangíveis e ser explorado por meio de plataformas virtuais. Dessa forma, uma vez realizados

96 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – interim report 2018. Inclusive Framework on BEPS,
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2018.
97 Definição extraída do Pronunciamento Contábil nº 4, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis.
Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35.
Acesso em: 02 mai. 2020.
98 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – interim report 2018. Op. cit.
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investimentos iniciais para atrair uma quantidade sustentável de usuários, a empresa é capaz
de expandir suas operações para outros países, sem a necessidade de instalações físicas ou
mesmo prescindindo de pessoas para condução do negócio.
Diante dessa conjuntura, as empresas da economia digital são capazes de
envolver a vida econômica de diferentes jurisdições, sem a necessidade de se fazer
fisicamente presente nessas sociedades, acarretando mais um desafio a ser considerado pelos
Estados no desenho de sua política doméstica, especialmente a política tributária.
As evoluções tecnológicas não se limitaram ao setor de tecnologia. Além de
gerarem novos produtos e serviços, os avanços tecnológicos possibilitam uma nova forma de
produzir, de organizar o negócio e de interagir com o consumidor. A tecnologia deixou de ser
uma indústria em si e, para além da oferta de novos bens e serviços, está moldando o nosso
comportamento, a nossa cultura e a economia de um modo geral. Setores tradicionais como o
entretenimento, a publicidade, o varejo e o jornalismo foram profundamente impactados pelo
avanço da digitalização.
O universo do que hoje é chamado de economia digital, no entanto, é
marcado pela heterogeneidade. Esse segmento pode incluir as redes sociais, as plataformas de
vendas on-line de bens tangíveis ou intangíveis, a oferta de serviços digitais e a produção de
bens de alta intensidade tecnologia. Se a análise for realizada sob a ótica da geração de
riqueza, também encontraremos uma variedade na composição da economia digital. Essas
atividades econômicas podem ser remuneradas pela venda de espaços publicitários, venda de
conteúdo digital, venda de acesso privilegiado a algum serviço específico ou licenciamento de
conteúdo e de tecnológicas. Nesse sentido, cada um dos ramos da economia digital apresenta
peculiaridades que podem ser relevantes do ponto de vista da tributação internacional, não
podendo ser planificadas em sua análise.

3.2.2 Modelos de negócio da economia digital

3.2.2.1 Comércio eletrônico

Se é possível delimitar a economia digital a um grupo de empresas
responsáveis por conduzir essa mudança, não há dúvida de que ele seria resumido ao
acrônimo que hoje se denomina GAFA: Google, Amazon, Facebook e Apple. Mais lucrativos
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e valorizados do século 21, esses quatro grupos empresariais são responsáveis pelos produtos
e serviços que se incorporaram a vida cotidiana de bilhões de pessoas99.
O grupo das quatro empresas atuam em setores de busca, rede social, ecommerce, cloud computing e desenvolvimentos de produtos tecnológicos, o que abrange uma
grande diversidade dos modelos de negócios possíveis na economia digital, de maneira que
conhecer o perfil desses negócios e como eles se estruturam nos permite conhecer uma
amostra fidedigna dessa nova economia.
Iniciando essa análise pelo segmento do e-commerce, é preciso relembrar
que a nossa sociedade contemporânea é baseada fundamentalmente no consumo, enquanto um
dos pilares da economia de mercado. A relevância do consumo na atualidade é de tal
expressão que o acesso a bens e serviços pode ser alçado a um signo da cidadania. Nesse
sentido, o varejo representa a modalidade de consumo direto pelas famílias, alcançando um
montante de 24 trilhões de dólares anuais nos Estados Unidos, o que representa 17 vezes mais
do que o mercado de telecomunicações100.
O modelo de negócio em que se opera o varejo, no entanto, evoluiu
significativamente. A estrutura do varejo parte da loja da esquina, como um comércio familiar
que carregava proximidade e confiança entre estabelecimento e cliente, passando pelas lojas
de departamento e shopping centers, onde se agregou toda espécie de produto em um só lugar.
Todas essas formas de negócio hoje se deparam com a concorrência do e-commerce, enquanto
canal de compras por meio de plataformas virtuais101.
É inquestionável que a Amazon é o mais bem-sucedido empreendimento do
comércio eletrônico. Iniciando somente pelo comércio eletrônico de livros, a Amazon se
expandiu e hoje atua em todos os ramos do varejo, incorporando concorrentes de diversos
segmentos econômicos. Em 2016, ano em que o crescimento se manteve estagnado na
economia norte-americana, o faturamento da Amazon aumentou em 29 bilhões de dólares102,
consolidando-se como o símbolo de sucesso do varejo por plataforma on-line.
Livre da necessidade de manter lojas físicas, a Amazon concentra a maior
parte do seu investimento em armazéns automatizados e celeridade na logística de entrega ao
consumidor. Além disso, o negócio on-line proporciona à Amazon obter maior quantidade de
dados dos usuários, não somente das compras realizadas, mas de sua localização e pesquisas,
99 GALLOWAY, Scott. Os quatro: Apple. Amaxon, Facebook e Google – O segredo dos gigantes da tecnologia.
Trad. Cristina Yamagami. Rio de aneiro: Alta Books, 2019.
100 GALLOWAY, Scott. Op. cit.
101 Ibid.
102 Ibid.
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permitindo que a empresa realize uma oferta mais personalizada ao cliente e facilite novas
compras.
O acesso aos dados dos clientes, que é extraído por meio de todas as
compras, pesquisas, comentários nos produtos, entre outros inputs, além de aumentar as
vendas do segmento de varejo, também gera valor para que Amazon atue em outro modelo de
negócio: a venda de espaço para anúncios publicitários. A Amazon Media Group, segmento da
empresa que oferece esse tipo de serviços, representa atualmente uma parcela de cerca de
50% no lucro operacional da Amazon103.
Esse modelo de negócio é conjugado com a frente do modelo de negócio do
marketplace, no qual a Amazon oferece a sua plataforma de clientes para que outras empresas
vendam por meio de sua página na internet, garantindo-lhe uma receita de 40 bilhões de
dólares anuais, ou 40% das vendas da empresa104.
É possível observar as três características da economia digital no modelo de
negócio da Amazon. A prescindibilidade de ocupar espaços físicos para realizar as suas vendas
é intrínseco ao seu negócio. Em função de sua posição de dominância no mercado de varejo, é
capaz de se expandir para outros lugares a partir de investimentos em logística e distribuição,
dispensando mover outras funções de seu negócio. Apesar de parecer menos dependente de
ativos intangíveis, o sucesso da Amazon está intimamente ligado ao controle de dados de
consumidores e fornecedores, garantindo à empresa uma política de preços mais eficiente em
relação aos seus competidores. Quanto melhor a extração de dados desses grupos e a geração
de conhecimento a partir das informações deles obtidas, mais assertiva será a prestação do
serviço da Amazon, de maneira que o valor intrínseco desse negócio consiste na própria rede
gerada entre consumidores de um lado e prestadores do outro105.
Em face disso, a Amazon é capaz de estruturar o seu negócio se
desvinculando de um Estado específico. Com a exceção de seus centros de distribuição, que
demandam um espaço delimitado, o controle das operações e a gestão de sua plataforma são
dotadas de alta mobilidade e podem ser conduzidas a partir de qualquer lugar do mundo.

103 GALLOWAY, Scott. Op. cit.
104 Ibid.
105 OCDE, Tax challenges arising from digitalisation – interim report, 2018. Op. cit. p. 23-91.
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3.2.2.2 Produtos e serviços digitais

Se há uma empresa que melhor representa o conceito de inovação, essência
dos ativos intangíveis que caracterizam a economia digital, essa empresa é a Apple. A política
de inovação da companhia transformou-se na maior margem de lucro dentre as empresas
digitais. Ao final de 2015, a Apple divulgou o mais bem-sucedido resultado líquido da história
empresarial, registrando 53,4 bilhões de dólares de lucro anual.
A inovação empreendida pela Apple foi responsável pela introdução e
evolução do objeto mais marcante desta geração, o smartphone. Embora ocupe uma
participação nas vendas de apenas 14,5% vendas do mercado, o valor da sua marca lhe
garantiu quase 80% do lucro global gerado por esse segmento106. Essa enorme margem de
lucro alcançada pela Apple deve ser atribuída ao seu principal ativo, notadamente intangível,
que é a sua marca, dotada de confiança de consumidores em todo o mundo como um
sinônimo de qualidade e inovação tecnológica.
Além de ser caracterizada pelo valor de seus ativos intangíveis, a empresa
também é marcada pelos outros dois atributos da economia digital: celebração de negócios e
escalabilidade em nível global independente de estruturas físicas. Embora o principal produto
da Apple seja um bem tangível, esse produto lhe deu a oportunidade de oferecer uma
diversidade de outros produtos digitais, que são negociados inclusive por suas lojas virtuais.
Dentre esses novos produtos e serviços, destacam-se os seus aplicativos para
celular; a loja virtual de livros, músicas, filmes e jogos on-line; sua plataforma de
armazenamento na nuvem; e a recente plataforma de conteúdo digital por meio de streaming.
Todas essas soluções classificadas como serviços e produtos acessórios lhe renderam mais de
70 bilhões em receitas no ano de 2019, o que representou 27% de seu faturamento 107. Toda
essa rede de serviços digitais criadas a partir do smartphone implica a desmaterialização do
consumo e, além disso, no distanciamento entre o prestador de serviços e o consumidor.
Por último, as características de seus produtos e serviços permitem a Apple
formar uma cadeia de valor global distribuindo as suas funções entre diversos países que a
caracterizam notoriamente como empresa global. As peças de seus produtos provêm de
diversos países, sua manufatura é realizada na China, as etapas de pesquisas são realizadas
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nos Estados Unidos, seus centros de logística e vendas estão sediados na Irlanda e as suas
vendas ocorrem em todos os países. A partir disso, a Apple consegue se expandir e realizar
novos negócios em qualquer jurisdição, fazendo-se presente economicamente apesar da
distância física. Em tópicos posteriores será abordada com mais detalhes a estrutura da Apple
para fins de planejamento tributário.

3.2.2.3 Redes sociais e plataformas de pesquisa

Embora atuem em negócios distintos, plataforma de busca e rede social, o
Google e o Facebook, respectivamente, obtêm a maior parte de seu faturamento por meio da
venda de espaços publicitários, por essa razão foram agregados em um único tópico.
O Facebook é considerado uma das maiores empresas de tecnologia pelo
seu feito de conseguir inserir mais de 2 bilhões de pessoas em suas plataformas virtuais, cujo
simples objetivo é promover uma interação digital por meio do compartilhamento de
conteúdo pessoal dos próprios usuários. Combinando as três principais redes sociais da
empresa, cada usuário passa em média 50 minutos por dia no ambiente dessas plataformas108.
Por sua vez, o Google, atualmente sob a gestão do grupo empresarial
Alphabet, atua no campo do conhecimento. Em sua página na internet, a empresa destaca que
a sua missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis
e úteis para todos109. O seu maior ativo é a capacidade de oferecer aos usuários, de forma
rápida, simples e organizada, qualquer espécie de informação pesquisada. Seja uma pesquisa
acadêmica, uma localização geográfica, a descrição de um produto, um registro histórico
banal, seja a grafia de uma palavra, o primeiro lugar que uma pessoa recorre para obter essa
informação é em sua plataforma. A busca é acionada 3,5 bilhões de vezes ao dia, o que não
deixa nenhuma dúvida quanto ao alcance de sua missão declarada.
Apesar de manter a busca de informações como sua principal plataforma, o
Google investe em dezenas de outros produtos e serviços digitais, como plataforma de e-mail
de alta capacidade de armazenamento, ferramentas de redes sociais, navegador, serviços de
armazenamento na nuvem, sistema operacional para smartphones, serviços de visualização de
mapas e rotas, plataforma de compartilhamento de vídeos, entre outras dezenas de soluções
tecnológicas. Trata-se, sobretudo, de uma estratégia de interconexão de serviços com a

108 GALLOWAY, Op. cit.
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intenção de obter e cruzar dados dos usuários, expandindo a capacidade da empresa de gerar
conhecimento sobre cada usuário110.
É possível dizer que os maiores players da economia digital são provedores
de conteúdo. A importância dos fluxos de conteúdo permite interações entre usuários, o que
atraiu audiência popular e deu visibilidade às plataformas on-line que apostaram nesse
segmento. O conteúdo tornou-se essencial para o ramo da indústria de publicidade, uma chave
para atrair audiência e monetizar com a publicidade. Além do Facebook, outras plataformas
como o Wikipedia, Youtube, Twitter, a experiência é construída primariamente sobre o
conteúdo gerado pelos próprios usuários111.
Em modelos de negócios baseados em publicidade, os editores de conteúdo
estão frequentemente dispostos a oferecer serviços gratuitos ou subsidiados aos
consumidores, a fim de garantir um público grande o suficiente para atrair anunciantes. As
empresas de publicidade de maior sucesso são aquelas que combinam uma grande base de
usuários com algoritmos sofisticados para coletar, analisar e processar dados do usuário para
permitir anúncios direcionados112.
Sob o ponto de vista contábil, trata-se de um insumo que é fornecido pelo
próprio usuário para a empresa da economia digital, de forma gratuita, sem uma despesa em
contrapartida. Os dados podem ser fornecidos voluntariamente, como os interesses e as
preferências declaradas pelo próprio usuário. Também podem ser capturados, como a
localização geográfica, os hábitos de consulta e de compras. E os dados podem ser providos
pelo usuário, como as avaliações em produtos comprados, as indicações de positivo ou
negativo, a visualização de um determinado perfil.
Nesse contexto, o maior ativo do Google e do Facebook pode ser
representado pelas suas habilidades de captar os dados de seus bilhões de usuários e processálos, obtendo conhecimento necessário sobre cada um deles de modo a lhe oferecer produtos e
serviços de forma personalizada ao seu perfil. Esse é o tipo de ativo que só tende a crescer e
se aprimorar ao longo do tempo, pois a cada dia essas empresas têm acesso a mais dados de
seus usuários. Não é por acaso, portanto, que as duas empresas juntas dominam 51% dos
gastos globais com anúncios publicitários na internet, apresentando crescimento anual
superior a 100% de seu principal negócio.
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Tanto as redes sociais quanto as plataformas de busca de informações,
enquanto sistemas captadores de conteúdo, estão mudando radicalmente o modelo do negócio
da publicidade. A partir das empresas digitais, é possível realizar uma peça publicitária
segmentada, com alvos específicos e personalizados e, ao mesmo tempo, manter um alcance
global de usuários. Essa combinação de personalização e alcance global é resultado
inatingível pelas mídias tradicionais.
Essa capacidade reforça a presença das três características da economia
digital nesse modelo de negócio: atividade econômica fundamentada em ativo intangível, com
a capacidade de se expandir globalmente independente de estrutura física e de celebrar
negócios sem necessidade de proximidade física com o seu consumidor.

3.3 IMPACTOS DAS NOVAS ESTRUTURAS ECONÔMICAS SOBRE A POLÍTICA
TRIBUTÁRIA NACIONAL E INTERNACIONAL

3.3.1 Competição tributária internacional

Os processos evolutivos da globalização e digitalização da economia
culminaram em mudanças significativas para as funções e princípios da política tributária
nacional. A globalização das relações econômicas criou para a um determinado grupo de
pessoas e empresas a possibilidade de se movimentarem com enorme facilidade entre um
Estado e outro, e até mesmo de se fazer presente em uma jurisdição ainda que sem substrato
físico. Tsilly Dagan traz uma ilustração sobre como a mobilidade do capital na economia
globalizada pode impactar não somente na política tributária, mas em toda a política
doméstica de forma geral:

O capital pode se mover de seu dono. A propriedade intelectual pode se deslocar de
onde a tecnologia é manufaturada. A produção se separa das vendas. E as empresas
podem ser desanexadas de seus administradores. As pessoas não precisam mais ter
residência em um lugar, nem mesmo estar fisicamente presente onde elas fazem
negócios, e as estruturas das empresas permitem arranjar residências em diversos
locais. Indivíduos podem residir em uma jurisdição, onde consomem serviços
públicos, parques públicos e ar puro, e abrir contas bancárias e fazer negócios em
outra jurisdição, onde utiliza os sistemas bancário e judiciário; investir uma planta
industrial em uma terceira jurisdição, e tomar para si os benefícios de um sistema
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educacional público de qualidade; podem registrar os seus direitos de propriedade
intelectual numa quarta, e votar em uma quinta jurisdição113.

Partindo do pressuposto de que as empresas são atores autointeressados114,
que buscam, sobretudo, melhorar a sua lucratividade e competitividade frente a outros
concorrentes do segmento, é natural que cada agente empresário se aproveite de sua
mobilidade para obter vantagens competitivas. Havendo a possibilidade de escolha entre dois
ordenamentos jurídicos, naturalmente o empresário optará por se localizar naquele que lhe
ofereça melhores vantagens.
É amplo o espectro de vantagens que as empresas podem procurar em cada
Estado, incluindo segurança jurídica, instituições confiáveis, estabilidade política, mão de
obra qualificada e barata, infraestrutura adequada. Uma dessas vantagens são os benefícios
tributários que podem ser concedidos pelos Estados para atrair essas empresas. Tal como diria
Charles Adams, toda empresa aprende muito rapidamente que cada 1 dólar economizado no
pagamento de tributos vale o mesmo tanto que 1 dólar faturado no exercício de sua atividade
econômica115.
Se olharmos para o desenvolvimento da política tributária a partir dessa
perspectiva da economia globalizada, verificaremos que cada Estado também atuará como um
organismo autointeressado116 e desenvolverá uma política que melhor atenda aos interesses de
seus cidadãos e de suas empresas. Nesses termos, é possível assumir que os Estados
estabelecem sua política tributária internacional com o objetivo de maximizar o bem-estar
nacional. Para alcançar esse bem-estar, cada governo conjugará diferentes grupos de interesse
existentes na sociedade.
Alcançar a maximização do bem-estar passará por um caminho diferente, de
acordo com o país e com a força de cada um desses grupos de interesse. Um Estado pode ser
orientado a atrair investimentos para garantir mais empregos, ou pode criar uma estrutura que

113 DAGAN, Tsilly. International tax policy: between competition and cooperation. Cambridge: Cambridge
university press, 2018.
114 O pressuposto de que indivíduos, empresas e até Estados são seres autointeressados parte da teoria da
escolha racional, uma das principais vertentes das ciências econômicas, conforme é demonstrado por
CARVALHO, Cristino. Teoria da decisão tributária. São Paulo: Almedina, 2018.
115 ADAMS, Charles. For good and evil: the impact of taxes on the course of civilization. 2ª ed. Lanham:
Madison Books, 1999, p. 395-405
116 CARVALHO, Cristino. Teoria da decisão tributária. Op. cit.
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permita a exportação de seu capital acumulado para beneficiar seus investidores, ou pode
desenhar sua política para possibilitar uma maior internacionalização de suas empresas117.
Considerando que não há órgão internacional que coordene as políticas
tributárias nacionais, naturalmente inúmeras inconsistências vão brotar desse cenário.
Situando essa afirmação no âmbito da tributação internacional, dado que o direito tributário
internacional é descentralizado e fragmentado, desenvolvido por cada Estado a partir dos
interesses internos de cada um deles, é inevitável que se crie um cenário de competição entre
as entidades estatais.
Essa competição passa a fazer parte da essência da política tributária
doméstica quando se projeta no âmbito internacional. E, nesses termos, os Estados competem
tanto pela atração de investimentos quanto pelas receitas tributárias que são geradas no
contexto da economia transnacional.
Imagine-se uma das grandes empresas de tecnologia, como Apple, Google,
Amazon ou Facebook. Todas essas empresas geram empregos em setores de grande
especialização, realizam investimentos em pesquisa e tecnologia, fomentam o surgimento de
outras empresas de tecnologia, atraem investimentos, além de outras inúmeras externalidades
positivas. Seria de interesse de qualquer Estado receber em seu território uma filial ou
subsidiária de uma dessas empresas ainda que, para tanto, tivesse que renunciar a uma parcela
de sua arrecadação tributária.
Tomando como exemplo uma empresa sediada nos Estados Unidos, que
gera ativos intangíveis de alto valor tecnológico agregado. Para atrair essa empresa para o seu
território, buscando obter as externalidades positivas para os seus cidadãos, uma das
possibilidades de qualquer jurisdição seria conceder um incentivo tributário para que essa
empresa transferisse de maneira rápida e simplificada os seus ativos para uma subsidiária a
ser criada em seu território. Instalada a subsidiária e registrado o ativo intangível em seu
patrimônio, os lucros provenientes da exploração desse ativo serão atribuídos à localização da
subsidiária, que poderá exercer sua pretensão tributária. É essa política que a Irlanda adota
para atrair os intangíveis de empresas como Google e Apple.
Para manter essa empresa e seus ativos sob a jurisdição americana, os
Estados Unidos são obrigados a conceder um benefício tributário igual ou semelhante a esse
segundo Estado, sob pena de ver investimentos importantes saírem de seu território. Assim se

117 RIXEN, Thomas. From double tax avoidance to tax competition: explaining the institutional trajectory of
international tax governance. Review of international political economy, nº. 18, 2011, p. 197-227. Disponível
em: https://ssrn.com/abstract=1589132. Acesso em 18 nov. 2020.
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instaura uma competição contínua, que acarreta uma tendência de redução das alíquotas do
imposto de renda corporativo em todo o mundo.
Essa estrutura origina um processo chamado race to the bottom, em que os
países são obrigados a reduzir as suas alíquotas tributárias sobre as empresas multinacionais,
mesmo que não recebam nenhum benefício em contrapartida. A queda na carga tributária é
retratada na imagem abaixo, que evidencia a redução na alíquota média do imposto de renda
corporativo cobrado por diferentes grupos de países nos últimos 20 anos:

Figura 2: Queda da alíquota efetiva do imposto de renda corporativo nas últimas duas décadas 118.

Embora a imagem acima retrate como data inicial os anos 2000, a doutrina
aponta como marco inicial desse processo de competição tributária internacional um momento
anterior, mais precisamente referindo-se à reforma tributária realizada nos Estados Unidos em
1986. Conforme retrata Avi-yonah, trata-se de um período particular da tributação
internacional, a que ele se refere como “a era da competição”, originado a partir do contexto
da globalização econômica dos anos 1980119.
Naquele período, o modelo de desenvolvimento econômico orientava que a
maximização do bem-estar nacional dependia da capacidade de internalização das empresas,
que demandaram medidas de apoio estatal para obter competitividade no mercado externo.

118 OCDE. Tax database: key tax rate indicators. Paris: OECD´s Publishing, 2020, p. 17. Disponível em:
ocde/tax-database. Acesso em 20 nov. 2020.
119 AVI-YONAH, Reuven. All of a piece throughout: the four ages of U.S. international taxation. Tax rev. nº 25,
2005, p. 313-338.
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Essa política econômica foi implementada, dentre outras formas, por meio da redução de
tributos nos chamados Estados de residência, provocando uma desoneração do custo tributário
de suas empresas nacionais. Em paralelo, os Estados buscaram reduzir a tributação sobre
investimentos realizados por pessoas residentes no exterior, como estratégia voltada para
atrair capital barato para o mercado doméstico120.
É com base nesse panorama que Elali imputa ao processo de globalização
um acirramento da competição que não se limita aos agentes privados, sendo verificado
também entre as estruturas de governo. Em pesquisa dedicada à competição entre Estados
pela via tributária, o autor demonstra que os benefícios tributários foram utilizados de forma
disseminada por todos os países como instrumento para atrair empresas e investimentos121.
David Rosebloom entende que o processo de competição tributária
internacional é um fenômeno natural e intrínseco do exercício da soberania tributária. A
postura autointeressada dos países implica a construção de uma política tributária
internacional voltada para o atendimento de interesses nacionais específicos, dificultando a
realização da harmonização internacional em matéria tributária122.
Tal como desenvolve Rosebloom, um sistema tributário necessariamente
opera com base em uma séria de pré-condições, que naturalmente podem variar de um país
para o outro. Tomando como exemplo o imposto de renda, é necessário inicialmente
determinar o conceito de renda, quais são os seus tipos, as fontes de renda, os responsáveis
pela obrigação tributária, o período de apuração da renda, a base de cálculo do imposto, as
deduções possíveis de serem aplicadas, entre outras dezenas de elementos. Naturalmente,
cada jurisdição disciplinará esses termos de uma forma que podem variar entre si123.
Como dito anteriormente, a política tributária remete, sobretudo, a um
processo de escolha sobre os elementos de quem, onde e quanto se pagará em tributos, e esse
processo decisório tem uma íntima ligação com o poder político na condução dos negócios
específicos de um Estado. A perseguição do interesse nacional, dentro dos limites
estabelecidos pelo direito internacional público, é um processo inato e não pode ser

120 AVI-YONAH, Reuven. Op. cit.
121 ELALI, André. Incentivos fiscais internacionais: concorrência fiscal, mobilidade financeira e crise do
Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 30.
122 ROSEBLOOM, H. David. International tax arbitrage and the “international tax system”. Tax law review.
Vol. 53, nº 137, 1999-2000, p. 137-166.
123 Ibid. p. 140.
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subjugado. Como escreve o autor, cada nação persegue os seus caminhos, por suas próprias
razões124.
Embora inato às circunstâncias jurídicas vigentes, Elali deixa claro como o
processo de competição tributária internacional tem sido danoso aos Estados, sob diversos
aspectos. Como se retrata em sua pesquisa, (a) os Estados diminuem a sua carga tributária de
forma generalizada e sem contrapartida, agravando o quadro de crise fiscal; (b) os cidadãos
são prejudicados, pois a falta de recursos reduz a capacidade de prestar serviços públicos e,
além disso, a carga tributária perdida é compensada por outros tributos sobre bases menos
móveis, como salários e consumo; (c) as empresas são afetadas pelo desequilíbrio na
concorrência, especialmente aquelas empresas que atuam somente em âmbito doméstico e
ficam impedidas de usufruir dos mesmos benefícios das empresas que operam na esfera
transnacional; (d) o sistema tributário torna-se incoerente, conflitante e com lacunas à
disposição da elisão e evasão fiscal125.

3.3.2 Elisão tributária internacional

A diferença das inúmeras regras tributárias que compõem o sistema jurídico
de cada Estado resulta na existência de diferentes regimes e, consequentemente, diferentes
alternativas aos contribuintes. Diante da diversidade de possibilidades, o contribuinte poderá
se vincular ao regime tributário que lhe seja mais favorável. Considerando que se espera de
qualquer contribuinte a busca por reduzir a sua carga tributária ao menor nível possível, é
natural pressupor que eles irão comparar os custos e benefícios de cada regime e procurarão
se beneficiar das vantagens que cada um deles lhes oferece. Essa prática recebeu a designação
de arbitragem tributária internacional, uma expressão acentuada da elisão tributária, que
remete ao conceito da obtenção de vantagens pelo contribuinte das diferenças entre os
sistemas tributários domésticos126. Rosebloom retrata alguns exemplos dessa prática:
O que é débito (debt) na Noruega pode ser considerado capital próprio (equity) para
os Estados Unidos. Se assim for, uma distribuição acarretará juros dedutíveis para o
contribuinte norueguês, enquanto caracterizará um dividendo para a legislação dos
Estados Unidos, trazendo créditos fiscais estrangeiros. Um contribuinte pode possuir
propriedades depreciativas nos termos da legislação norte-americana, enquanto a
contraparte de uma transação é o proprietário de impostos japoneses e, portanto, tem
direito a deduções de depreciação sob a lei japonesa.

124 ROSEBLOOM, H. David. Op. cit.
125 ELALI, André. Op. cit. p. 143-196.
126 ROSEBLOOM, H. David. Op. cit. p. 142.
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Os benefícios que derivam da comparação entre dois regimes jurídicos
distintos serão sempre maiores do que aqueles encontrados em uma situação isolada inserida
em uma economia doméstica. Por esse motivo, as empresas que atuam em escala
transnacional, ou em cadeia de valor global, têm vantagens competitivas sobre as empresas
que atuam somente em âmbito doméstico. Primeiro, porque a existência de duas legislações
aumenta a possibilidade de lacunas existentes. Segundo, pela dificuldade em se fazer cumprir
ou de se obter informação entre um Estado e outro.
O direito à livre iniciativa, fundamento da República brasileira e de sua
ordem econômica, garante autonomia aos cidadãos para o exercício das atividades
econômicas, cabendo-lhes dispor de seus fatores produtivos e suas remunerações sem a
interferência indevida do Estado. Dentro do núcleo protegido por esse direito, o planejamento
tributário se afirma como uma expressão do exercício regular da livre iniciativa na esfera
tributária. Com efeito, permite-se ao agente empresário, dentro dos parâmetros da legalidade,
organizar as suas atividades econômicas da forma que lhe seja mais vantajosa possível sob a
perspectiva da incidência tributária.
Quando levado ao campo da tributação internacional, o planejamento
tributário consiste na escolha, pelo contribuinte, da ordem tributária que será aplicável a seus
negócios. Tratando-se de um planejamento executado dentro dos parâmetros legais ou
convencionais, enseja-se o fenômeno da elisão fiscal internacional, o qual requer um duplo
pressuposto: a existência de dois ou mais ordenamentos tributários aplicáveis, no qual um é
mais favorável que os outros e a possibilidade de opção voluntária pelo contribuinte do
ordenamento aplicável127.
A elisão fiscal, nesses termos, não pode ser confundida ou associada com a
evasão fiscal internacional, expressão que é utilizada para se referir às práticas de alterar a
jurisdição tributável por meio de atos ilícitos ou mecanismos artificiais. Ambas as práticas
conduzem a um processo de deslocamento de rendas e de capital de uma jurisdição para outra,
ocorrendo de forma mais acentuada nos ativos que possuem maior mobilidade.
A disseminação do fenômeno da elisão tributária internacional o levou a ser
retratado há alguns anos pela designação de BEPS – base erosion and profit shifting. Esse
fenômeno é ocasionado especialmente pela manipulação dos elementos de conexão entre as
pessoas, fatos ou objetos e a jurisdição com o poder de tributar. Embora atores políticos

127 XAVIER, Alberto. Op. cit. p. 235-236.
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internacionais atribuam a prática de BEPS como de responsabilidade exclusiva das empresas
multinacionais por esse fenômeno, esse processo não poderia ser realizado sem efetiva
participação dos Estados.
De um lado, as empresas podem fazer escolhas – lícitas ou ilícitas – que
direcionem o elemento de conexão tributável para uma jurisdição que lhe seja mais favorável
na perspectiva tributária. De outro, os Estados são aptos a criar situações jurídicas que
igualmente afetam os elementos de conexão para criar um vínculo com uma empresa e assim
lhe permitir exercer o seu poder de tributar.
Essa conjuntura culminou no desenvolvimento de um fenômeno que
Edward Kleinbard chamou de stateless income, ou rendas apátridas, referindo-se aos lucros
obtidos pelas empresas multinacionais que escapam tanto da tributação do Estado de
residência quanto do Estado do mercado consumidor128.
Tratando-se de um produto peculiar dos processos de elisão tributária
internacional, a renda apátrida compreende os rendimentos obtidos por um grupo
multinacional que desenvolve suas atividades empresariais em um país diferente do domicílio
da matriz final do grupo, mas que está sujeito ao pagamento de tributos apenas em uma
jurisdição que não é a fonte dos fatores de produção por meio dos quais a renda foi derivada,
nem a jurisdição do domicílio da matriz do grupo.
O fenômeno da renda apátrida se distingue do que se define como mera
"mobilidade de capital". Como tradicionalmente compreendido, a mobilidade de capital
envolve a capacidade de uma pessoa de localizar investimentos reais ou atividades de
terceiros com o objetivo de minimizar a carga tributária que ali é imposta. O fenômeno da
renda apátrida, em outro viés, compreende a movimentação de renda tributável dentro de um
grupo multinacional sem mudar qualquer fator dependente de localização fornecido por
terceiros129.
A movimentação formal dos lucros dentro da estrutura de um grupo
societário somente é possível em razão das normas de preços de transferência, instituto
jurídico da tributação internacional que regula o valor cobrado numa operação realizada entre
partes interdependentes, como empresas pertencentes a um mesmo grupo societário ou sob
forte influência de controle uma na outra. O regime de preços de transferência tem o
pressuposto de controlar as transações realizadas entre empresas vinculadas, cujas transações

128 KLEINBARD, Edward. Stateless income´s challenge to tax policy. Tax Notes, USC Law legal studies paper
nº 11-13, 2011. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1875077. Acesso em: 24 nov. 2020.
129 KLEINBARD, Edward. Op. cit. p. 7
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são realizadas em contexto fora do mercado e que, por esse motivo, precisam ser controladas.
Pelas regras vigentes, o regime de preços de transferências é pautado pelo princípio do arm´s
lenght, o qual considera que cada empresa, ainda que pertença a um mesmo grupo societário,
é uma parte independente, de maneira que os valores transacionados entre empresas
vinculadas devem corresponder ao que seria realizado normalmente a preço de mercado130.
A relevância desse instituto se relaciona à circunstância de que uma grande
parte dos negócios internacionais são realizados entre empresas vinculadas a um mesmo
grupo empresarial. Essa situação de dependência permite que um negócio seja realizado a
valores não correspondentes à realidade econômica, possibilitando que o grupo empresarial se
aproveite disso para obter vantagens tributárias indevidas.
Dito isso, as regras de preços de transferência impõem a exigência de que os
lucros obtidos por cada unidade empresarial devem ser tributados no local em que se localiza
a unidade, seguindo as regras de repartição de competência adotada pelos Estados.
Considerando a mudança significativa na forma como as empresas se organizam atualmente
em função da digitalização da economia, a agregação de valor ao negócio e a forma como o
lucro é gerado foram profundamente impactadas.
Ilustrando como ocorre o fenômeno das rendas apátridas, o primeiro
movimento planejado é a migração da sede da empresa multinacional para um país
considerado de baixa tributação, com o objetivo de atrair a aplicação do princípio da
residência e se beneficiar da baixa tributação tanto na tributação dos lucros empresariais
quanto na tributação dos rendimentos derivados do capital. Dá-se o nome de tax inversion
para a operação que visa deslocar a sede da empresa para outro país, transformando a
estrutura empresarial local em uma subsidiária. Essa operação, no entanto, pode gerar um
efeito negativo para a empresa perante os clientes do local onde a empresa se originou e
desenvolveu, a exemplo do que aconteceu com o Burger King, que tentou transferir a sua sede
para o Canadá, visando a obter vantagens tributárias131.
Caso não seja possível implementar a tax inversion, ou a empresa não esteja
disposta a se desgastar perante os seus clientes, outra forma para se beneficiar da aplicação da
legislação de jurisdição de baixa tributação consiste na transferência de ativos para uma
holding ou subsidiária localizada no exterior. Por meio dessa operação, mesmo que se
130 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética,
1999, p. 12-13.
131 DRAWBAUGH, Kevin. Burger King to save millions in U.S. taxes in “inversion”: study. Reuters. Dez.
2014. Disponível em: https://www.reuters.com/article/us-usa-tax-burgerking-idUSKBN0JP0CI20141211. Acesso
em: 13 out. 2020.
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continue investindo em atividades de pesquisa e desenvolvimento em um determinado local, a
empresa pode transferir o ativo intangível de sua sede, localizada em país de alta tributação,
para uma subsidiária, localizada em país de baixa tributação, de maneira que a exploração
desse ativo e, portanto, a geração de lucros, ocorra onde haja uma tributação mais favorável.
Esse foi o procedimento adotado pelo Google132 e pela Apple133. Após a
criação da empresa subsidiária na Irlanda, em ambos os casos citados, foi celebrado um
acordo de repartição de custos, ocasião em que a nova empresa irlandesa adquiriu, por um
preço não divulgado, os direitos de pesquisa, publicidade e outras propriedades intangíveis
para exploração comercial na Europa, Oriente Médio e África.
Esse tipo de acordo recebe o nome de Cost sharing agreement, e tem por
objeto a atribuição a uma holding, ou sociedade de propósito específico, o papel de realizar
despesas em proveito de todas ou parte das demais sociedades integrantes do grupo. A
finalidade dos referidos acordos consiste em determinar o modo como, e em que medida,
essas últimas sociedades devem participar dos custos incorridos pela primeira no interesse
delas, ressarcindo-a por intermédio do pagamento de preços acordados134.
Após a chancela da administração tributária norte-americana desse ato
jurídico, cujos termos não foram divulgados, a estrutura do Google passou a operar dessa
forma:

Figura 3: Transferência de ativos da Google-matriz para sua subsidiária na Irlanda. Em contrapartida, a
subsidiária se compromete a realizar pagamentos, definidos no acordo de compartilhamento de custos,
decorrentes da exploração comercial desses ativos 135.

132 KLEINBARD, Edward. Op. cit. p. 7.
133 MASON, Ruth. Special report on State Aid — part 3: Apple. Tax Notes, Vol. 154, 2017, Virginia Law and
Economics Research Paper No. 2017-18, 2017. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2927843. Acesso em:
24 nov. 2020.
134 XAVIER, Alberto. Aspectos fiscais de Cost-sharing agreement. In: Revista Dialética de Direito Tributário,
nº 23. São Paulo: Forense, 1997.
135 KLEINBARD, Edward. Op. cit. p. 7.
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No caso do planejamento societário empreendido pelo Google, apesar de a
empresa subsidiária ter sido constituída sob as leis irlandesas, a sua sede foi estabelecida nas
Bermudas. Nessas circunstâncias, a empresa passou a ter dupla residência. Sob as leis
americanas, a residência é considerada na Irlanda, por ser o lugar de constituição da empresa.
Sob as leis irlandesas, a residência é nas Bermudas, pois lá estão localizados o
estabelecimento principal e a gerência da empresa136.
Tomadas as providências para minimizar a carga tributária incidente na
residência da empresa, a próxima etapa do planejamento tributário consiste em minimizar a
tributação incidente sob o princípio da fonte. Para alcançar esse fim, o planejamento deve ser
orientado para descaracterizar as situações que configurem um possível estabelecimento
permanente ou que incorram em retenção de imposto na fonte. Além disso, o arranjo
societário deve constituir situações que possam maximizar as deduções de imposto a pagar,
tanto no país da residência quanto no país da fonte.
Nesse contexto, mesmo sem ter participado de funções relevantes na criação
do bem intangível137, a empresa subsidiária localizada na jurisdição de baixa tributação, no
caso do Google, a sua subsidiária na Irlanda passa a ser responsável pela comercialização
desse ativo, realizando licenciamentos para que outras subsidiárias, em outros Estados,
possam explorar economicamente aquele ativo em outros países. Dessa forma, a holding
concede os direitos a outras subsidiárias por meio de licenças e essas subsidiárias realizam o
pagamento sob a espécie de royalties à subsidiária localizada no país de baixa tributação.
No caso específico do Google, os direitos sobre o ativo intangível de
propriedade da Google Ireland Holding foram licenciados para uma empresa holandesa,
também pertencente ao grupo econômico. Essa empresa subsidiária holandesa, por sua vez,
sublicenciou os direitos de exploração para uma outra subsidiária, também localizada na
Irlanda, que exerce formalmente a exploração comercial dos ativos. Por meio desse arranjo,
os lucros gerados pelo Google em sua atividade econômica na Europa, África e Oriente
Médio são atribuíveis a essa última empresa na Irlanda, que pagam royalties por essa
exploração comercial à subsidiária localizada na Holanda. Essa subsidiária holandesa, por seu

136 KLEINBARD, Edward. Op. cit. p. 12.
137 No processo de criação de valor de bens intangíveis, consideram-se funções relevantes as funções de
desenvolvimento, aprimoramento, manutenção, proteção e evolução.
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turno, paga royalties à holding irlandesa pelo uso da licença comercial138. Essa estrutura é
representada pela figura abaixo:

Figura 4: Estrutura societária do Google139.

A miríade exposta resume as principais medidas do planejamento tributário
adotado pelo Google e apresenta várias implicações. A empresa Google Ireland Limited
recebe os royalties das empresas operacionais locais como remuneração pelo uso dos bens
intangíveis. Esses royalties são utilizados para deduzir a base de cálculo do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica e, dessa forma, diminui-se exponencialmente o tributo a pagar140.
Essa mesma operação é repetida entre a Google Ireland Ltda., que paga
royalties à holandesa Google BV, que por seu turno paga royalties em montante equivalente à
Google Ireland Holdings. Essa última está sediada nas Bermudas, paraíso fiscal que não
tributa o lucro da pessoa jurídica, que também não é tributado na fonte pela Irlanda, pois sob
as suas leis, a empresa é considerada não residente141.
Como desfecho do planejamento, as empresas Google BV e Google Ireland
Limited foram constituídas sob um tipo societário, na perspectiva da lei americana, em que o

138 KLEINBARD, Edward. Op. cit. p. 13.
139 KLEINBARD, Edward. Op. cit. p. 13.
140 Ibid. p. 21.
141 Ibidem.
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lucro da companhia é tributado diretamente na pessoa do sócio, esvaindo-se assim do controle
de companhias estrangeiras nos Estados Unidos142.
Como consequência prática dessa operação, o Google deixa de ser tributado
nos Estados Unidos sobre os lucros obtidos em suas atividades econômicas na Europa,
Oriente Médio e África, escapando de uma alíquota de 35%, reduzindo o seu imposto a pagar
para uma alíquota de 12,5% na Irlanda, que é efetivamente reduzida após a contabilização dos
royalties recebidos, entre outros itens dedutíveis143.
O esquema abaixo ilustra a visão geral de todo o planejamento tributário
internacional:

Figura 5: Ilustração do planejamento tributário padrão para erodir a base tributável.

A figura acima retrata uma visão geral do planejamento tributário
internacional, que pode ser estruturado pelas empresas multinacionais, devido à sua alta
capacidade de mover seus ativos entre as jurisdições. Fazendo a leitura em sentido antihorário, a empresa pai, residente num Estado de alta tributação, tenderá a minimizar os ativos,
deslocando-os para uma jurisdição de baixa tributação, exemplificado pelo país intermediário

142 KLEINBARD, Edward. Op. cit.
143 BAXANDALL, Phineas; McINTYRE, Roberto; PHILLIPS, Richard. The use of offshore tax havens by
fortune
500
companies. Citizens
for
tax justice,
2015,
p.
16-17.
Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/315642736. Acesso em: 24 nov. 2020.

74

B. Ao mesmo tempo, a multinacional tenderá a maximizar deduções no seu estado de
residência, como forma de reduzir o seu lucro tributável. Além disso, verifica-se que as
multinacionais irão interagir com o mercado consumidor por meio de empresas subsidiárias
intermediárias, procurando regimes preferenciais e Estados que não imponham retenção de
tributos na fonte. Em sua operação no mercado consumidor, para garantir a minimização de
sua tributação, buscará não caracterizar um estabelecimento permanente e, caso não seja
possível, tenderá a maximizar despesas dedutíveis nessas jurisdições.
O resultado de todo esse processo é o que chamam de erosão da base
tributável, permitindo às empresas multinacionais reduzirem drasticamente o seu montante a
pagar de tributos, a despeito de manter alta lucratividade. Os gráficos abaixo registram a
disparidade entre a capacidade contributiva real e os lucros efetivamente declarados pelo
Google e pela Apple no decorrer de 4 anos144:

Figura 6: Comparação entre lucro real e lucro declarado por Google e Apple ao longo de 4 anos145.

Apesar de Kleinbard ter se concentrado no caso do Google, essa espécie de
planejamento tributário internacional, que se vale de sua própria estrutura societária e se
aproveita da legislação de preços de transferência para caracterizar o fenômeno das rendas
apátridas é utilizada de forma disseminada por empresas multinacionais de diferentes
segmentos econômicos.
Nesse contexto, apesar de a digitalização da economia digital criar novas
oportunidades de escolhas aos contribuintes, sobretudo pela ausência de substrato físico dos
ativos envolvidos, a elisão fiscal internacional não se limita a esse segmento econômico. Essa
situação tem sido observada por Baxandall, McIntyre e Phillips, que anualmente relatam o
144 TORSLOV, Thomas; WIER, Ludvig; ZUCMAN, Gabriel. The missing profits of nations. National bureau of
economic research: working paper 24701. 2018, p. 43. Disponível em: http://www.nber.org/papers/w24701.
Acesso em 25 nov. 2020.
145 Ibidem.
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montante em impostos que deixaram de ser recolhidos pelas empresas multinacionais, em
decorrência do uso de técnicas de planejamento tributário internacional146. É possível
observar nesse trabalho a participação de grupos societários dos ramos farmacêutico,
financeiro, alimentício, automobilístico e até de vestuário, demonstrando-se que o fenômeno
das rendas apátridas, que provocam a dupla não tributação, estende-se para muito além do
universo da chamada economia digital.
O custo desse fenômeno para os Estados não tem um valor precisamente
definido, especialmente pela falta de informações disponibilizadas nesse processo. A OCDE
avalia que os Estados deixam de arrecadar 240 bilhões de dólares por ano em receitas
tributárias. De acordo com pesquisa levantada por Zucman, Torslov e Wier, o valor perdido
em arrecadação tributária pode chegar a 650 bilhões de dólares. Esse montante apresenta uma
variação entre os países, podendo oscilar entre 4% e 10% das receitas totais de imposto de
renda corporativo que deixam de ser arrecadadas147.

3.3.3 Disfuncionalidade do atual regime tributário internacional no século 21

O sistema tributário ideal deve harmonizar as noções de equidade, eficiência
e segurança jurídica. Ao Direito compete estabelecer as diretrizes e regulamentar o sistema
com base nesses e em outros valores relevantes para a sociedade, além de sua especial
atribuição de impor limites ao poder de tributar. Essas definições quanto às funções,
princípios e limites jurídicos se aplicam de maneira integral ao regime da tributação
internacional. No entanto, as situações da vida internacional, distinto objeto da tributação
internacional, revelam uma notória diferença entre o momento de construção do regime, na
década de 1920, e o contexto socioeconômico atual.
No cenário da reorganização dos negócios em nível global, as características
do processo de digitalização da economia potencializam a capacidade de as empresas
multinacionais se organizarem dentro dos parâmetros legais para não se submeterem ao ônus
tributário de qualquer país.
Quando as bases do direito tributário internacional foram lançadas, as
empresas multinacionais se organizavam de maneira totalmente distinta. Cada subsidiária de
uma multinacional que desenvolvesse suas atividades em determinado Estado possuía

146 BAXANDALL, Phineas; McINTYRE, Roberto; PHILLIPS, Richard. Op. cit.
147 TORSLOV, Thomas; et. al. Op. cit. p.22.
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funcionamento total do negócio, com condução plena das atividades principais e acessórias,
refletindo o negócio como um todo148.
Essa estrutura era ditada por fatores como lenta comunicação entre os
territórios, alto custo de transportes, barreiras alfandegárias, entre outras questões que
tornavam difícil a implementação de uma cadeia global. Os avanços tecnológicos, ao garantir
velocidade na comunicação e movimentação de pessoas e bens, permitiram que as empresas
modificassem a forma de organizar seu negócio ao longo do espaço, passando a repartir
funções específicas em diferentes jurisdições e operar como uma única estrutura empresarial
global.
Essa dinâmica coloca em risco o arcabouço jurídico da tributação
internacional cujo desenho leva em consideração a presença física como elemento
fundamental para gerar o direito e a legitimidade para um Estado tributar a renda. O
descompasso entre as regras atuais e os novos modelos de negócio acarreta, como
consequência, a concessão de ampla margem de liberdade para as empresas multinacionais
construírem o seu planejamento tributário de forma a se desviar total ou parcialmente da
tributação sobre os seus lucros.
Aliado à capacidade de as empresas se movimentarem entre os Estados com
grande facilidade, a fragmentação dos regimes tributários internacionais, implementados de
forma desalinhada e em bases unilaterais e bilaterais, levou a um quadro de lacunas e de
oportunidades para a não submissão à tributação. Nesse sentido, a estrutura descentralizada da
tributação internacional compromete a habilidade dos Estados em promover seus objetivos
normativos por meio de sistemas tributários, especialmente no que tange à impossibilidade de
manter a base tributária do imposto sobre a renda. Tal como defende Dagan, muitos dos
desafios do direito tributário internacional atual derivam de uma estrutura competitiva
descentralizada149.
Diversos efeitos decorrem dessa encruzilhada entre mobilidade do capital e
estrutura descentralizada da tributação internacional. O primeiro efeito observado é a perda da
compulsoriedade dos sistemas tributários nacionais perante as empresas multinacionais150. O
contexto atual não permite que os Estados desenhem as suas políticas tributárias sem
considerar as consequências globais de suas decisões. Nesse sentido, em função das múltiplas
148 OCDE. Addressing the tax challenges of the digital economy, action 1 – 2015. Op. cit. p. 36.
149 DAGAN, Tsilly. International tax policy: between competition and cooperation. Cambridge: Cambridge
University Press, 2018.
150 DAGAN, Tsilly. Tax sovereignty in an era of tax multilateralism. In: EU Law and the Building of Global
Supranational Tax Law: EU BEPS and Sate Aid. Amsterdan: IBDF, 2017, p. 37-48.
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opções de sistemas tributários disponíveis às empresas multinacionais, as políticas domésticas
apresentam a tendência de abrandamento em seu tratamento tributário.
Mas a compulsoriedade não é o único componente da política tributária
nacional que é prejudicada pela globalização econômica. As funções da tributação –
arrecadatória, distributiva e regulatória, descritas anteriormente, também sofrem impactos da
atual conjuntura.
Em relação à função arrecadatória, Ana Paula Dourado constata que os
tradicionais Estados da residência deixam de exercer esse papel, especialmente porque
deixam de ser a sede dos ativos intangíveis e do estabelecimento prestador de serviços
desmaterializados. Por sua vez, os tradicionais Estados da fonte igualmente deixam de exercer
essa função por não conseguirem identificar em seu território um estabelecimento
permanente, pressuposto para legitimar a tributação desses países 151. Desse modo, a antiga
disputa entre Estado da residência e Estado da fonte perde o seu sentido, pois ambos são
incapazes de arrecadar a renda transnacional.
Para manter a função arrecadatória na atual economia globalizada, os
Estados deverão renegociar entre si a legitimidade para exercer o seu poder de tributar sobre
as novas estruturas socioeconômicas. Embora esse processo não seja novo, o incremento da
integração global e a digitalização da economia trazem novos parâmetros que precisam ser
equacionados, caso contrário poderão acarretar perdas de receitas tributárias em montante
significativo para alguns Estados, como já se tem observado.
De igual maneira, a função distributiva também é afetada. Como se
esclareceu, a política distributiva tem o papel de levar os recursos arrecadados pela tributação
para lugares e pessoas carentes, que não apresentam manifestação de riqueza suficiente para
dispor de uma vida com dignidade. Conforme se observa empiricamente, a competição
tributária internacional levou a um processo de redução das alíquotas do imposto de renda
corporativo, reduzindo as receitas arrecadadas pelos Estados. Naturalmente, as demandas da
sociedade não cessaram e as despesas públicas permaneceram onerosas, precisando ser
financiadas por outras fontes de receitas. Naturalmente, as políticas direcionam as bases
tributárias para fontes de receitas menos móveis, como consumo e trabalho, que passam a ser
mais oneradas. Em consequência, a política distributiva, que sempre foi uma questão central
para a política tributária e um mecanismo essencial para o desenvolvimento social, fica
seriamente prejudicada.

151 DOURADO, Ana Paula. Governação Fiscal Global. Op. cit.
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Sob outra ótica, a capacidade contributiva, vista como fundamento de um
sistema tributário justo, passa a ser reiteradamente ignorada. Esse custo altíssimo para a
justiça distributiva somente seria compensado, nesse quesito, caso a atração de investimentos
e empresas garantissem tamanhas receitas tributárias, empregos e outras externalidades
positivas que superassem o custo das vantagens tributárias concedidas.
Também a função regulatória se mostra afetada pelas estruturas econômicas
e competição tributária global, tendo em vista que os incentivos que o Estado se utiliza por
meio dos tributos para regular o comportamento dos contribuintes concorrem com os
incentivos do mercado externo. O que se observa, nesse contexto, é a perda da capacidade
regulatória dos Estados em assegurar a conduta desejável dos contribuintes.
Essa perda de capacidade regulatória resulta em perda de eficiência
econômica, um dos princípios basilares da tributação ideal. Tal como se demonstrou, diz-se
que um sistema tributário é eficiente quando ele não causa distorções, ou causa o mínimo de
distorção possível, de modo a impactar da menor maneira o curso normal das decisões dos
agentes econômicos. Para Tsilly Dagan, a política tributária inserida no ambiente globalizado
acarreta uma modificação no conceito de eficiência152.
Segundo a autora, o Estado deixa de atuar como um poder político de
imposição de um sistema eficiente de regras tributárias. No cenário atual, passa a atuar como
um ator de mercado procurando maximizar seus ganhos na disputa global. Esses lucros que o
Estado busca obter na economia globalizada são as receitas tributárias e os benefícios
advindos da atração de empresas e investimentos para a sua economia doméstica153.
Nessa linha de raciocínio, para alcançar o objetivo da eficiência,
inevitavelmente o Estado deve estar disposto a reduzir a sua arrecadação tributária e perder
capacidade de realizar políticas distributivas, pois notadamente será reduzida uma fatia a ser
cobrada das empresas multinacionais que têm a capacidade de se movimentar globalmente.
As mudanças das funções tributárias, e as relativizações dos princípios
tributários, demandam uma revisão no papel do Direito, como instrumento de regulação desse
segmento. O surgimento dos novos espaços de juridicidade em conjunto com a perda da
capacidade estatal de regular isoladamente os agentes econômicos transnacionais demandam
um esforço para adaptação dos institutos do direito tributário internacional, enquanto
mecanismo capaz de regular as políticas tributárias domésticas, aprimorando sua eficácia e
equidade.
152 DAGAN, Tsilly. International tax policy: between competition and cooperation. Op. cit. p. 12-42.
153 Ibidem.
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4 A REAÇÃO GLOBAL À EROSÃO DAS BASES TRIBUTÁRIAS

4.1 O PROJETO BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS)

LOS CABOS, México, Junho de 2012: CÚPULA DO G20 NO MÉXICO TEM
CRISE EUROPEIA COMO TEMA CENTRAL. […] Por trás das declarações
tranquilizadoras, autoridades americanas e chinesas estão preocupadas com as
consequências da prolongada crise da dívida na Europa no crescimento mundial,
cuja desaceleração se confirma. […] A China se viu forçada a reduzir sua taxa de
juros pela primeira vez desde 2008 para estimular a atividade. No Brasil e na Índia,
o crescimento diminuiu o ritmo significativamente no primeiro trimestre de 2012
[…] Nos Estados Unidos, que se recuperavam de sua crise financeira e econômica,
começam a surgir sinais de fragilidade, o que pesa sobre a campanha de reeleição do
presidente Barack Obama. Com isso, os olhares se voltam para a Europa, acusada de
alimentar o desânimo ao deixar que se agrave a crise, iniciada em 2009 na Grécia e
que em seguida contagiou Irlanda, Portugal e, mais recentemente, Espanha, que
aceitou uma ajuda para seus bancos de até 100 bilhões de euros que, no entanto, não
conseguiu acalmar os mercados154.

A notícia em destaque retrata os momentos que antecedem a reunião de
cúpula do Grupo dos 20 (G20), caracterizada pela participação dos chefes de Estado das 19
maiores economias do mundo e ainda a União Europeia. O teor dessa reportagem, que
também ganhou espaço em agências de notícias internacionais155, evidencia o fato mais
relevante em pauta na reunião de cúpula do G20 no ano de 2012: a desaceleração econômica
disseminada em âmbito global.
A crise no sistema financeiro, originada em 2008 nos Estados Unidos,
projetou os seus efeitos sobre as finanças públicas de Estados europeus, sufocando a
capacidade financeira de diversos países, e não se limitou somente ao setor público. As taxas
de crescimento econômico e os níveis de emprego em todo o continente europeu foram
fortemente impactados. Esse ambiente de crise gerou reflexos sobre as economias emergentes
de outras regiões do planeta, que observaram uma desaceleração do ritmo de crescimento
econômico156.

154 AFP. Cúpula do G20 no México tem crise europeia como tema central, G1. Los Cabos, jun. 2012.
Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/06/lideres-do-g20-participam-em-cupula-dominadapela-crise-europeia.html. Acesso em: 10 set. 2020.
155 Sobre a cobertura internacional do evento: REUTERS. G20 backs Europe´s overhaul to fight crises.
Disponível
em:
reuters.com/article/us-g20/g20-backs-europes-overhaul-to-fight-crisisidUSBRE85H09220120620. BBC. G20 summit: Leaders alarmed over eurozone crises. Disponível em:
https://www.bbc.com/news/business-18496985. DW. G20 meets in Mexico to stabilize fragile global economy.
Disponível em: https://www.dw.com/en/g20-meets-in-mexico-to-stabilize-fragile-global-economy/a-16034930.
156 TEIJEIRO, Guillermo. El proyeto BEPS: Origen, gestación, estado actual e impacto en los ordenamientos
tributarios de América Latina. Trabalho apresentado no II Congreso de Derecho tributario internacional del
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Em meio a essa conjuntura caótica, com reflexos óbvios na arena política, a
resposta da União Europeia se deu por meio da execução de reforma nas finanças públicas,
mediante a redução do gasto público e aumento da carga tributária. Esse pacote de medidas
afetou diretamente o custeio de serviços básicos e direitos sociais fundamentais como a
previdência e seguridade social, o que naturalmente foi acompanhado de descontentamento
popular157.
Em paralelo a esse cenário de instabilidade, a imprensa internacional passou
a divulgar, reiteradamente, práticas de planejamento tributário executadas por grupos
empresariais com atuação global, como os exemplos do Google e da Apple detalhados no
capítulo anterior. Essas notícias destacavam quase sempre a presença em paraísos fiscais
dessas e de outras centenas de empresas bem-sucedidas e amplamente conhecidas do público
em geral, evidenciando-se que as companhias multinacionais que usavam desse expediente
arcavam com uma carga tributária efetiva drasticamente inferior às demais empresas 158.
Uma das divulgações mais relevantes foi a denominada LuxLeaks,
produzida pelo consórcio internacional de jornalismo investigativo (ICIJ), que revelou
operações praticadas por 343 empresas multinacionais, ocorridas entre 2003 e 2011, as quais
resultaram em redução drástica de tributos a pagar em seus países de origem, em função de
acordos tributários secretos realizados diretamente com autoridades de Luxemburgo159.
Dentre essas centenas de empresas, constavam os bancos brasileiros Itaú e Bradesco, que
juntos deixaram de pagar mais de 90 milhões de dólares em tributos no Brasil em 2008, em
virtude dessas operações160.
A cobertura internacional desses eventos ao longo de vários anos causou um
efeito negativo na reputação dessas empresas. Um fato emblemático, que simboliza todo esse
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contexto histórico, foi observado no Reino Unido, em 2012, com a empresa Starbucks. Após
sofrer um boicote dos consumidores, motivado pelo não pagamento de tributos ao Reino
Unido por três anos consecutivos, a Starbucks anunciou que iria pagar voluntariamente, em
seus termos, 20 milhões de libras em tributos, mesmo sem apresentar lucratividade
compatível com esse montante, com a intenção de resgatar o prestígio junto aos seus clientes
britânicos161.
Em face desses eventos, o ambiente de adversidade econômica e fiscal
conjugado com a notoriedade dada aos recorrentes casos de elisão tributária levaram a opinião
pública a se voltar contra as empresas multinacionais e a lhes atribuir uma parcela de
responsabilidade pelo quadro de crise econômica que vivenciavam162.
Essa conjuntura criou um ambiente político favorável para uma ação global
conjunta e coordenada para conduzir a um processo de harmonização do regime tributário
internacional, com o objetivo de equalizar as políticas tributárias domésticas sob as mesmas
diretrizes e promovendo mecanismos de cooperação jurídica internacional.
Sob o discurso da cooperação, as ações dos governos de países mais
desenvolvidos, reunidos em fóruns globais como G7 e G20, ganharam legitimidade no sentido
de direcionar os seus esforços para ampliar as bases tributárias nacionais sobre as empresas
multinacionais. Esses grupos se valeram igualmente do argumento moral para anunciar uma
política de maior participação dessas empresas na carga tributária, o que se chamou de fair
share of taxes163, e que se constituiu no fundamento do Projeto BEPS.
Nesses termos, o projeto BEPS foi uma das respostas dadas pela OCDE e
G20 ao quadro exposto, pretensamente com o objetivo de combater a evasão tributária e de
implementar novos mecanismos para restringir a elisão tributária internacional. Ainda que o
projeto BEPS tenha se desenvolvido e agregado outros elementos relevantes, não se pode
deixar de reconhecer e mencionar que a sua concepção está fortemente atrelada a um projeto
político com viés preponderantemente arrecadatório.

161 NEVILLE, Simon. Starbucks to pay £20m in tax over next two years after customer revolt. The Guardian.
Londres, 2012. Disponível em: https://www.theguardian.com/business/2012/dec/06/starbucks-to-pay-10mcorporation-tax. Acesso em 15 set. 2020.
162 ROCHA, Sérgio André. El proyecto BEPS de la OCDE y el derecho fiscal internacional em Brasil. Revista
IUS ET VERITAS. Nº 53, 2016, p. 105.
163 TEIJEIRO, Guillermo. El proyeto BEPS: Origen, gestación, estado actual e impacto en los ordenamientos
tributarios de América Latina. Op. cit. p. 3.
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4.1.1 A concepção da agenda antierosão da base tributária

O projeto BEPS vem sendo desenvolvido pela OCDE, alegadamente em
atendimento a uma solicitação do G20 para elaborar uma agenda de trabalho que fosse capaz
de mitigar a evasão e a elisão fiscal praticadas por grupos societários transnacionais. O projeto
teve início entre 2012 e 2013 e, como se demonstrou no tópico anterior, tratou-se de uma
resposta dos governos dos países mais desenvolvidos para a contenção da crise fiscal e
econômica que atravessavam164.
O primeiro documento produzido pela OCDE referente a essa agenda foi
divulgado em fevereiro de 2013, denominado de Addressing Base Erosion and Profit Shifting,
marcando o desenvolvimento inicial desse plano de trabalho 165. O conteúdo abordado não foi
necessariamente uma novidade para a OCDE. Estavam em curso agendas de trabalho recémlançadas sobre instrumentos híbridos166 e sobre a promoção da transparência tributária para
contenção de planejamento tributário agressivo167, os quais viriam futuramente a ser
incorporados pelo plano de ação do projeto BEPS. Além desses dois trabalhos, não se pode
deixar de mencionar a agenda sobre competição tributária predatória que foi objeto de
discussão na OCDE por mais de uma década a partir do seu primeiro relatório, de 1998168.
O que houve realmente de novo na fase inicial do projeto foi o fato de o
debate sobre o plano de contenção da erosão tributária ter alcançado o nível político, por meio
do engajamento da cúpula do G20 no planejamento, execução e avaliação de resultados do
projeto, garantindo maior destaque e relevância na agenda dos Países.
Naquele momento de construção das bases do que viria a ser o projeto
BEPS, a própria OCDE reconheceu que os dados então disponíveis não permitiam chegar a
conclusões sólidas sobre o impacto e profundidade do fenômeno da erosão da base tributável
e deslocamento de lucros169.

164 TEIJEIRO, Guillermo. Op. cit. p 1.
165 OCDE. Addressing base erosion and profit shifting. Paris: OECD Publishing, 2013. Disponível em:
https://doi.org/10.1787/9789264192744-en. Acesso em: 10 out. 2019.
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http://www.oecd.org/tax/beps/hybridmismatcharrangementstaxpolicyandcomplianceissues.htm. Arranjos de
instrumentos híbridos, também chamados de tax arbitrage. Como explicado no capítulo anterior, consiste nas
operações de planejamento tributário internacional que exploram as diferenças de tratamento tributário sobre
fatos econômicos ou situações jurídicas em dois ou mais países.
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168 Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-competition_9789264162945-en.
169 OCDE. Addressing base erosion and profit shifting. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 17. Disponível em:
https://doi.org/10.1787/9789264192744-en. Acesso em: 10 out. 2019.
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Para avaliar a existência e mensurar o tamanho da transferência de lucros
entre jurisdições realizadas com propósitos exclusivamente tributários, a OCDE utilizou
inicialmente o Investimento Estrangeiro Direto (IED) como indicador para demonstrar um
descolamento entre a economia real e o montante de investimento em alguns países:

Por meio da pesquisa do FMI sobre Investimento Direto Estrangeiro, verificou-se
que em 2010 Barbados, Bermudas e as Ilhas Virgens Britânicas receberam mais IED
(combinados 5,11% do montante global) do que a Alemanha (4,77%) ou o Japão
(3,76%). Durante o mesmo ano, essas três jurisdições fizeram mais investimentos no
mundo (combinados 4,54%) do que Alemanha (4,28%). Analisando país a país, em
2010 as Ilhas Virgens Britânicas foram o segundo maior investidor na China (14%)
depois de Hong Kong (45%) e na frente dos Estados Unidos (4%). Ainda em 2010,
Bermudas aparece como o terceiro maior investidor no Chile (10%), enquanto Ilhas
Virgens Britânicas (12%), Bermudas (7%) e as Bahamas (6%) estão entre os cinco
maiores investidores na Rússia170.

Um segundo indicador utilizado pela OCDE nesse primeiro relatório para
demonstrar a existência de transferência de lucros residiu na análise das alíquotas efetivas
suportadas pelas empresas multinacionais quanto ao imposto de renda corporativo, a partir da
qual pode ser caracterizada a subtributação dessas companhias.
O primeiro indicador destacado relata, sem qualquer dúvida, uma
anormalidade nos índices de investimento estrangeiro que não condizem com a realidade
econômica dos países abordados. Não é crível que uma potência industrial como a Alemanha
receba e realize investimentos internacionais em montante inferior a pequenas ilhas
caribenhas com população e atividade econômica ínfimas. Entretanto, é patente que o
indicador utilizado não é suficiente para comprovar, por si só, uma relação de causalidade
com a ocorrência de práticas de planejamento tributário que levem ao deslocamento de lucros.
De igual maneira, o segundo indicador de que se vale a OCDE é insuficiente
para comprovar a erosão da base tributária. A própria entidade reconhece que alíquota efetiva
reduzida pode ser ocasionada por políticas tributárias de incentivo, de forma que não possui
relação causal direta com estratégias de planejamento tributário agressivo171.
A despeito da manifesta ausência de informações, pondera com razão Yariv
Brauner que embora as pesquisas empíricas não sejam extensas e compreensivas como se
esperava, e embora os dados relevantes disponíveis sejam insuficientes, esses dados são

170 OCDE. addressing base erosion and profit shifting. Op. cit. p. 19.
171 Ibid. p. 21.
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significantes o bastante para despertar a necessidade de que alguma política precisa ser
empreendida para corrigir o cenário apresentado172.
Nesses termos, sem demonstrar factual e numericamente a existência de
corrosão da base tributária e evidenciar a relação causal da subtributação dos negócios
transnacionais com a prática de planejamentos tributários, o relatório reitera o seu argumento
de que os novos modelos de negócios globais podem ensejar oportunidades de dupla
tributação e dupla não tributação, caso os sistemas tributários nacionais sejam desenhados
isoladamente, sem cooperação ou coordenação internacional173.
Nesse sentido, abordaram-se de forma tangencial diversos institutos da
tributação internacional que poderiam ser modificados pelas legislações domésticas de cada
país, mas de maneira coordenada, sem se afastar dos paradigmas tradicionais da tributação
internacional, como a repartição da competência para tributar174.
Há de se reconhecer que, a despeito da vagueza e generalidade de seu
primeiro trabalho, a OCDE logrou êxito em despertar a atenção da imprensa e doutrina
especializada e dar visibilidade ao problema da evasão e da elisão fiscal praticadas por
empresas multinacionais. Não tardou muito para que os termos BEPS e planejamento
tributário agressivo se tornassem o epicentro do objeto de debate e pesquisas de estudiosos da
tributação internacional.

4.1.2 Desenvolvimento do projeto e criação do plano de ação

O segundo trabalho divulgado pela OCDE, em setembro de 2013, tratou-se
de um informe preparado para a reunião do G20 naquele mesmo mês. Esse documento
recebeu a aprovação formal dos líderes de Estado por meio da declaração final do evento,
corroborando o apoio político à iniciativa.
Essa nova etapa conseguiu avanços ao indicar princípios norteadores, os
quais a OCDE designou de coerência, substância e transparência, já vislumbrando a criação
de um extenso plano de trabalho. De acordo com a entidade, os novos padrões internacionais
deveriam ser desenhados para assegurar a coerência em nível internacional do imposto de
renda corporativo. Além disso, deveria ser promovido um realinhamento da tributação à

172 BRAUNER, Yariv. What the BEPS. Florida Tax Review, nº 16, 2014. Disponível em:
http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/642. Acesso em 10 set. 2020.
173 OCDE. Addressing base erosion and profit shifting. Op. cit. p. 41.
174 TEIJEIRO, Guillermo. El proyeto BEPS: Origen, gestación, estado actual e impacto en los ordenamientos
tributarios de América Latina. Op. cit. p. 4.
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substância econômica relevante para restaurar os efeitos e benefícios pretendidos dos padrões
internacionais, que podem não ter se adequado às mudanças dos modelos de negócios e
desenvolvimento tecnológico. Estabeleceu, ainda, que as ações implementadas para combater
as práticas de evasão e elisão fiscal não seriam bem-sucedidas sem aumento da transparência,
certeza e previsibilidade para os negócios175.
Mantendo o seu caráter marcadamente fiscalista, o documento destaca que
os padrões da tributação internacional, historicamente pensados para prevenir a dupla
tributação da renda, precisam ser incorporados de instrumentos necessários para prevenir
igualmente a dupla não tributação176.
O objetivo arrecadatório é demonstrado, inclusive, no próprio conceito que
a OCDE atribui ao termo BEPS nesse documento. De acordo com a organização, BEPS se
refere aos casos em que a interação de diferentes regras tributárias leva a um cenário de dupla
não tributação ou tributação menor do que a devida, abrangendo também os arranjos
elaborados para se alcançar a subtributação, ao afastar os lucros das jurisdições onde as
atividades que geraram o lucro efetivamente ocorreram177.
É nessa circunstância também que o projeto BEPS inclui a economia digital,
e os novos modelos de negócio que dela decorrem, como um novo paradigma a ser observado
pelo modelo jurídico vigente, desafiando inclusive a capacidade soberana dos Estados em
regular satisfatoriamente todas essas novas situações da vida econômica transnacional. A
OCDE, no entanto, reforça que o plano de ação é voltado prioritariamente para combater a
elisão tributária internacional, sem objetivar o reexame dos padrões internacionais sobre a
alocação dos direitos de tributar.
Com essas linhas gerais, a OCDE apresentou o seu plano de trabalho,
estabelecendo uma agenda composta por 15 ações voltadas para aprimorar diferentes
institutos do direito tributário internacional e, por meio delas, implementar o que chamou de
coerência, substância e transparência desse sistema.
Desde uma primeira leitura do plano de ação, é possível constatar que nem
os objetivos propostos, tampouco os tópicos submetidos à discussão são inteiramente novos.
Conforme se depreende de levantamento histórico de Pablo Barreda, a OCDE reitera os

175 OCDE. Action plan on base erosion and profit shifting, OECD Publishing, Paris, 2013, p. 13-14. Disponível
em: https://doi.org/10.1787/9789264202719-en. Acesso em: 17 set. 2020.
176 OCDE. Action plan on base erosion and profit shifting. Op. cit.
177 Ibid. p. 10.
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mesmos princípios gerais que vêm sendo defendidos há mais de cinco décadas178. De acordo
com o autor:

A questão relativa a instrumentos híbridos foi tratada em três relatórios em 1986,
1998 e 2012. De igual maneira, os problemas decorrentes da aplicação de normas
tributárias a novos modelos de negócios ligados à digitalização foram tratados em
1992, 2001 e 2005, no qual foi implementada a convenção de Ottawa. Por outro
lado, o tratamento das deduções abusivas de pagamentos financeiros foi objeto de
agenda de trabalho em 1986, enquanto o debate sobre preços de transferências
discutidos no Guideline de 1979 e 2010. O assunto sobre abuso de tratados foi
estudado pela OCDE em 1998 e 2001, em agenda cujo principal assunto foi a
competição fiscal predatória179.

Pode-se dizer que as ações do plano BEPS se dividem entre (a) iniciativas
voltadas para revisar as normas de repartição de competência, em que se propõe o reajuste da
alocação do direito de tributar em função da evolução dos modelos de negócio; (b) iniciativas
direcionadas para desenvolver normas antielisivas harmonizadas entre os Estados, nas quais
se propõem soluções para as inconsistências verificadas entre as normas nacionais; e (c)
iniciativas destinadas ao aprimoramento do exercício da administração tributária, grupo que
agrega a coleta e troca de informações, mecanismos de resolução de litígios e a elaboração de
uma convenção multilateral.
Como se observou na análise das transformações das estruturas
socioeconômicas ao longo deste trabalho, é necessário refletir igualmente sobre a evolução
estrutural da tributação internacional. Desse modo, tanto o enfrentamento dos problemas de
erosão da base tributável se mostra relevante, como também o é a revisão da estrutura das
normas tributárias internacionais, que demonstram estar desconectadas com as novas
realidades econômicas.
De maneira aprofundada, Brauner argumenta que as oportunidades de
evasão e elisão decorrem da própria estrutura do sistema atual, de maneira que o fator
determinante para o sucesso do projeto BEPS está atrelado a mudanças nos fundamentos do
regime tributário internacional. Partindo dessa concepção, o autor identifica três premissas
relevantes para que o projeto BEPS seja bem-sucedido. A primeira premissa é a adoção de um
paradigma de colaboração e cooperação em substituição ao paradigma da competição entre os
Estados. A segunda premissa exposta por Brauner trata da abordagem holística e sistêmica na

178 GONZÁLEZ-BARREDA, Pablo A. Hernandez. A historical analysis of the BEPS action plan: old
acquaintances, new friends and the need for a new approach. Intertax, vol. 46, 2018, p. 279.
179 GONZÁLEZ-BARREDA, Pablo A. Hernandez. Op. cit.
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reforma do regime, em substituição às abordagens de melhorias pontuais em institutos
específicos. Por último, a terceira premissa destacada pelo autor reside na adoção de novas
soluções, devendo ser deixadas de lado as propostas que busquem meramente uma adaptação
interpretativa das regras em vigência180.
A tese do autor expõe a característica mais essencial do direito tributário
internacional, que tem moldado todos os seus fundamentos, regras vigentes e movimentos
tendentes a reformá-lo: a sua natureza competitiva. Ora por obtenção de receitas, ora por
atração de empresas e investimentos, a competição tributária é o fator decisivo na criação e
aplicação das normas de tributação internacional. Essa essência competitiva, conforme se
observou, é o grande obstáculo que se coloca diante do projeto BEPS, cuja implementação
depende fundamentalmente da adoção de uma abordagem cooperativa, inclusive de
instrumentos de cooperação.
Adiante veremos como essa abordagem cooperativa pode se realizar diante
das três perspectivas do projeto BEPS: substância, coerência e transparência.

4.1.2.1 Ações ligadas à preservação da coerência tributária em nível internacional

Conforme abordado nos tópicos iniciais deste trabalho, o livre exercício da
política tributária está no cerne da soberania nacional. Em decorrência disso, é natural que
cada Estado desenvolva as suas normas tributárias no sentido que melhor atenda os interesses
de seus cidadãos e de suas empresas. Seguindo esse raciocínio, se cada Estado é livre para
esquadrinhar suas regras tributárias, conforme pondera Luís Eduardo Schoueri, é natural que
existam inconsistências entre as políticas adotadas por diferentes países e que haja desarmonia
entre os sistemas tributários nacionais181.
Nesse âmbito, o que a OCDE denomina de princípio da coerência se refere a
uma tentativa de convergir as políticas tributárias nacionais com o objetivo de suprimir as
oportunidades de dupla não tributação, que são criadas em função das lacunas e sobreposições
das regras tributárias domésticas desenvolvidas de maneira descoordenada.
Diante da perspectiva de que o foco da iniciativa da OCDE reside na
contenção dos planejamentos tributários, o pilar da coerência ganhou enorme relevância na

180 BRAUNER, Yariv. Op. cit.
181 SCHOUERI, Luis Eduardo. O Projeto BEPS: ainda uma estratégia militar. In: A tributação internacional na
era pós-beps. Marcus Lívio Gomes, Luis Eduardo Schoueri (Coord.). Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
p. 29-52.
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etapa de construção do plano de ação. Isso porque a criação de regras antielisivas uniformes
entre os Estados, reduzindo as alternativas disponíveis para o contribuinte, na medida em que
se atribui tratamento tributário harmônico para um mesmo fato econômico, é um fator
determinante para redução das lacunas entre os regimes de tributação internacional que
permitem a redução do ônus tributário por meio de operações de elisão fiscal.
Esse subgrupo de ações abrange a neutralização de instrumentos híbridos, já
definido como os institutos que recebem tratamento tributário distinto entre dois países (ação
2); o aprimoramento das regras de tributação de lucros provenientes de empresas subsidiárias
residentes no exterior, comumente chamadas de regras CFC 182 (ação 3); a revisão das regras
de dedutibilidade de pagamentos financeiros (ação 4); e o aperfeiçoamento das medidas de
combate às práticas de competição tributária consideradas prejudiciais (ação 5).
Pretende-se que os institutos trabalhados nessas ações sejam revisados de
forma coordenada entre os Estados, com o objetivo de reduzir as possibilidades de escolha
dos contribuintes e, em consequência, mitigar a subtributação dos negócios transnacionais.
Descrevendo resumidamente esse conjunto de iniciativas, pode-se atribuir à
ação 2 uma função central na concretização do pilar da coerência no projeto BEPS. A
designação dada pela OCDE a essa frente de trabalho – neutralização de arranjos híbridos –
pouco ajuda na compreensão do problema a ser tratado, apesar de sua essência ser bastante
simples: tratamentos jurídicos nacionais distintos para circunstâncias econômicas similares.
Como se relatou no capítulo anterior, denomina-se tax arbitrage, ou
arbitragem fiscal, as operações desenvolvidas para tomar vantagens das diferenças entre os
sistemas tributários nacionais tendo como finalidade alcançar uma vantagem tributária183.
Essas diferenças nas políticas tributárias nacionais podem envolver critérios para a
determinação da residência fiscal, o conceito de sujeito passivo e pessoa jurídica, definições
sobre a natureza jurídica de itens de receita e despesa, do período de apuração, das deduções
das bases de cálculo existentes, das isenções e créditos concedidos, dentre diversas
particularidades possíveis184.
Trata-se de um elemento-chave para a questão dos planejamentos fiscais que
levam à erosão da base tributável. Um exemplo simples e possível de se imaginar é caso da
182 Sigla utilizada para o termo Controlled Foreign Company, expressão que remete às empresas controladas e
coligadas no exterior.
183 AVI-YONAH, Reuven S. Tax competition, tax arbitrage, and the international tax regime. University of
Michigan Public Law Working Paper Nº 73, 2007, p. 33. Disponível em https://ssrn.com/abstract=955921.
Acesso em: 30 set. 2020.
184 ROSEBLOOM, H. David. International tax arbitrage and the “international tax system”. Tax Law Review.
Vol. 53. New York: NYU School of Law, 2000.
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dedução de uma despesa simultaneamente à não inclusão de um pagamento recebido: uma
empresa sediada no Brasil realiza um pagamento relativo à despesa de juros para uma
empresa situada na Argentina. No ordenamento brasileiro, a despesa realizada é considerada
dedutível e, portanto, gera uma redução do imposto de renda devido. Digamos, em ficção, que
a Argentina qualifique esse pagamento recebido como sendo um dividendo, de natureza
isenta.
Nesse exemplo ilustrativo, tanto a Argentina deixaria de tributar o montante
recebido quanto o Brasil deduziria o montante destinado. Para esses casos, a medida proposta
pela ação 2 do projeto BEPS é que o país da fonte pagadora não permita a dedução da
despesa, caso o pagamento não seja incluído como rendimento tributável do contribuinte no
outro Estado. Alternativamente, sugere que o Estado de residência do beneficiário do
pagamento passe a tributar o rendimento, mesmo de natureza isenta, caso o país da fonte
pagadora mantenha a dedutibilidade.
Apesar da simplicidade do conceito, salta aos olhos a complexidade da
disciplina jurídica proposta, uma vez que a composição do crédito tributário ficaria
dependente do tratamento atribuído por outro país, levando a uma variação entre o que é
isento ou tributável, o que é dedutível ou não, de acordo com o tratamento jurídico de um
terceiro Estado.
Acertadamente, Schoueri ressalta a impossibilidade de mapear todas as
legislações tributárias nacionais, de modo a identificar, por exemplo, quando permitir ou não
uma dedução185. Nota-se de pronto o esforço de cooperação jurídica necessário a ser
estabelecido entre os Estados, que precisariam obter informação sobre a natureza de cada item
de receita e despesa, em cada negócio jurídico efetuado, em cada Estado correspondente, para
se chegar ao tratamento jurídico adequado que deverá ser aplicado no caso concreto.
Há ainda outro fator determinante que desafia a concretização dessas
medidas. Ainda que os dados de outros países estivessem disponíveis, os Estados, em algum
momento, teriam que deixar de lado a sua política tributária doméstica em prol da garantia de
incidência tributária sobre uma empresa multinacional para que o padrão normativo global
seja implementado. Nesse sentido, caso um determinado país tenha uma política orientada
para atração de empresas ou investimentos, por meio da concessão de benefício fiscal, será
obrigado a anular esse benefício para se alinhar à política global.

185 SCHOUERI, Luis Eduardo. O projeto BEPS: ainda uma estratégia militar. Op. cit. p. 29-52.
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Essa hipótese vai de encontro à essência competitiva do direito tributário
internacional. É difícil imaginar que os Estados abririam mão completamente de seus
incentivos para cumprir com o single tax principle, sem que nenhuma mudança estrutural da
tributação internacional tenha sido discutida. Como se abordará mais adiante, para se chegar a
esse nível de concessões, é essencial que os padrões normativos da tributação internacional
mudem do paradigma de competição para um paradigma de cooperação.
Em seu relatório de acompanhamento do projeto BEPS, a OCDE registrou,
em julho de 2020, que desde o lançamento das recomendações da ação 2, alguns países já
haviam adotado as regras para neutralizar os arranjos híbridos, como Austrália, Costa Rica e
Nova Zelândia, ou realizado mudanças em regimes nacionais já existentes, como México e
Reino Unido186. Apesar da divulgação pretensamente positiva, dentro de um universo de 135
países que compõem o grupo chamado de Inclusive Framework, a incorporação das propostas
não foi bem-sucedida até o momento, conforme já era previsto pela doutrina187.
Seguindo a ordem proposta pela OCDE, a segunda ação orientada ao
fortalecimento da coerência das normas internacionais é a ação 3, cujo objetivo é reduzir as
possibilidades de as companhias multinacionais transferirem seus lucros para subsidiárias
localizadas em jurisdições de baixa tributação.
De acordo com Alberto Xavier, as regras CFC consistem em uma espécie de
norma antielisiva cujo objetivo é desestimular planejamentos tributários que buscam obter
benefícios por meio da localização de empresas subsidiárias controladas em países de baixa
tributação. Nesse sentido, as regras CFC atuam permitindo ao Estado da residência da
empresa controladora tributar automaticamente os lucros obtidos pela subsidiária188.
Existe uma variedade de modelos de regras CFC e um dos objetivos do
projeto BEPS é buscar a convergência dessa pluralidade de regimes. O ordenamento
brasileiro, a título de exemplo, prevê um sistema de inclusão plena, incluindo todo e qualquer
lucro gerado por empresas controladas e coligadas no exterior na apuração da base de cálculo
da empresa controladora residente no Brasil189.

186 OECD/G20 INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS (org.). Progress report July 2019 – July 2020, 2020, p.
11. Disponível em: http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-report-july2019-july-2020.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.
187 TEIJEIRO, Guillermo. El proyeto BEPS: Origen, gestación, estado actual e impacto en los ordenamientos
tributarios de América Latina. Trabalho apresentado no II Congreso de Derecho tributario internacional del
Instituto
Colombiano
de
Derecho
Tributario,
2015.
Disponível
em:
https://www.academia.edu/12385757/El_Proyecto_BEPS_Origen_gestac. Acesso em: 30 jan. 2020.
188 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Op. cit. p. 494.
189 Por essa razão, o sistema brasileiro é alvo de críticas da doutrina e da própria OCDE. Argumenta-se que o
regime brasileiro implementa uma tributação em bases universais, extrapolando a característica de mera norma

91

Nesse sentido, a ação 3 se propõe a padronizar a definição do que é uma
sociedade estrangeira controlada; as exceções e limites da aplicação dessas regras; a definição
do lucro proveniente de uma CFC e as regras para calculá-lo; bem como as regras para evitar
a dupla tributação desse lucro.
Tão logo foi lançada a ação 3, Yariv Brauner previa o fracasso dessa frente
de trabalho, tendo em vista a natureza competitiva dessa regra. O argumento do doutrinador
se sustentava no fato de que as regras CFC, apesar de serem normas antielisivas relevantes,
carregam em si também uma natureza substantiva, interferindo diretamente na alocação do
direito de tributar190.
A previsão de Brauner parece ter sido confirmada e os resultados da ação 3
apresentaram resultados insatisfatórios, em função de não ter sido alcançado o consenso entre
os países quanto a aspectos essenciais no desenho das regras CFC, notadamente quanto ao
conceito de rendimento a ser abrangido191.
A ausência de consenso quanto a essa ação retrata a dificuldade que os
Estados possuem em avançar no aspecto cooperativo. Considerando o jogo de soma zero que
é a tributação internacional, a criação de um sistema que permita ao Estado da residência da
controladora tributar os lucros auferidos universalmente, em certas circunstâncias, implica a
impossibilidade de o Estado da fonte, onde estão as subsidiárias, tributar o mesmo
rendimento.
Essa questão se repete em outros âmbitos do projeto BEPS: toda vez que é
necessário intervir na repartição do poder de tributar, os Estados deixam de lado a coerência e
adotam uma postura de defesa de suas fontes de receita. Seguindo nesse rumo, Brauner
sustenta corretamente que enquanto não for implementado um modelo de cooperação entre os
Estados, a tributação de empresas no exterior, assim como os instrumentos híbridos e diversos
outros institutos serão utilizados como instrumento de competição tributária192.
Na ação seguinte, o contexto parece mais promissor. A ação 4 trata da
previsão de limitação da dedução de pagamento de juros e outras despesas financeiras
equivalentes. O ambiente favorável para o avanço dessa agenda surge a partir da convergência
de interesses dos Estrados nessa questão.
antielisiva. Ver em ROCHA, Sérgio André. São as Regras Brasileiras de Tributação de Lucros Auferidos no
Exterior “Regras CFC”? Análise a Partir do Relatório da Ação 3 do Projeto BEPS. In: A tributação
internacional na era pós-beps. Marcus Lívio Gomes, Luis Eduardo Schoueri (Coord.). Vol. 1. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2016. p. 225-239.
190 BRAUNER, Yariv. Op. cit.
191 DOURADO, Ana Paula. Op. cit.
192 BRAUNER, Yariv. Op. cit.
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Objetiva-se nessa ação, sobretudo, o aperfeiçoamento das normas
antielisivas para inibir os planejamentos tributários que exploram a realização de empréstimos
entre empresas de um mesmo grupo societário. Podendo assumir uma natureza fictícia, os
empréstimos intracompanhia muitas vezes possuem o único intuito de gerar despesas
dedutíveis para reduzir o imposto de renda nos territórios de alta tributação.
A última ação do grupo do projeto BEPS relacionada à implementação da
coerência das normas de tributação internacional é a ação 5, que se orienta para a adoção de
regras mais efetivas para o combate aos regimes tributários preferenciais adotados
indiscriminadamente pelos Estados. Essa ação nada mais é do que uma nova etapa, ou um
resgate, do projeto harmful tax competition, formulado pela OCDE a partir de 1998, com
trabalho monitorado por mais de uma década, cuja finalidade foi estabelecer uma regulação
dos incentivos tributários concedidos, os quais no longo prazo causaram prejuízos aos
próprios Estados concedentes ao criar um efeito race to the bottom193.
Essa ação é simbólica, pois embora a OCDE atribua a responsabilidade dos
planejamentos tributários agressivos às empresas multinacionais, reconhece-se aqui a igual
parcela de culpa dos Estados por esse processo ao criar um cenário de competição tributária
por meio da criação de incentivos fiscais para atração de empresas e investimentos.
Por meio da ação 5 do projeto BEPS, a OCDE visa criar um padrão
normativo que condicione a concessão de um benefício tributário para a atração de ativos
intangíveis à existência de gastos com pesquisa e desenvolvimento na jurisdição concedente.
Criou-se, por conseguinte, um instituto chamado de Modified Nexus Approach (MNA), que
exige um nexo entre a concessão de um benefício fiscal à realização de um investimento
relevante por parte da empresa beneficiária.
Tal como elucida Ana Paula Dourado, a atração de ativos intangíveis por
parte de um Estado era facilmente instituída por meio da criação de um regime de isenção
fiscal, exigindo-se como única condição o registro formal de uma patente. Naquele cenário,
para que outro país pudesse manter esse mesmo investimento em sua jurisdição, sua única
alternativa disponível era proceder com o jogo da imitação e conceder o mesmo benefício
tributário, deixando de receber os rendimentos gerados pelo ativo194.
Instituído o MNA, pelo qual a concessão de vantagens fiscais aos royalties
derivados da propriedade intelectual deve depender não apenas de um registro formal, mas
193 ELALI, André. Incentivos fiscais internacionais: concorrência fiscal, mobilidade financeira e crise do
Estado. Op. cit. p. 143-196.
194 DOURADO, Ana Paula. Op. cit. p. 35-36.
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também de efetiva realização de um investimento, instaura-se uma competição fiscal mais
justa, embora sem eliminá-la195.
De acordo com o último relatório de monitoramento da OCDE, desde 2016,
mais de 285 regimes preferenciais foram revisados para assegurar o alinhamento às regras
propostas pela ação 5 e aparentemente todos os regimes preferenciais considerados
prejudiciais foram abolidos ou aprimorados196.
Concluída essa análise sumária do primeiro conjunto de ações do projeto
BEPS, observa-se desde logo que a iniciativa agrega institutos distintos e muitas vezes
desconexos, sempre tendo como alvo aumentar a tributação sobre as empresas multinacionais,
o que revela certo oportunismo em cima do contexto em que se originou o projeto. Apesar da
importância dessa visão sistêmica sobre os diversos institutos da tributação internacional, não
se verifica conexão ou coordenação entre a implementação de uma ação e outra. Ao contrário,
remete-se a um estado de coisas emaranhado e descoordenado. A despeito disso, é de
fundamental importância o aperfeiçoamento de normas antielisivas para contenção dos
planejamentos tributários internacionais à legalidade, e nesse sentido alguns avanços foram
observados, com especial destaque para a instituição do Modified Nexus Approach.
Ainda assim, não é possível deixar de observar que o fator crucial para o
avanço da agenda não reside necessariamente na promoção da coerência das normas, mas
essencialmente na alocação do poder de tributar. É pertinente, nesse sentido, a observação de
Lívio Gomes, que reconhece a importância de atualizar as regras da tributação internacional
em face da economia globalizada, mas destaca que a forma proposta acarreta uma clara
tendência de privilegiar a tributação na residência em detrimento da tributação na fonte,
favorecendo amplamente os países desenvolvidos, inclusive limitando a capacidade dos países
em desenvolvimento de atrair investimento estrangeiro197. Alguma das ações já mencionadas
influenciam nessa repartição de competência, mas ela é decisivamente mais acentuada no
conjunto de ações ligadas à substância, a ser abordado no tópico seguinte.

195 DOURADO, Ana Paula. Op. cit. p. 35-36.
196 OECD/G20 INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS (org.). Progress report July 2019 – July 2020, 2020,
op. cit. p. 3.
197 GOMES, Marcos Lívio. Relatório do projeto de pesquisa coletiva “base erosion and profit shifting (beps)”.
In: A tributação internacional na era pós-BEPS. Marcus Lívio Gomes, Luis Eduardo Schoueri (Coord.). Vol. 1.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 2-27.
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4.1.2.2 Ações ligadas ao realinhamento da tributação à substância econômica

Os institutos da tributação internacional relativos à alocação do direito de
tributar foram definidos pelo grupo de países mais ricos mundo, sob aparente neutralidade de
organismos internacionais como a OCDE. Essa normatização implicou na construção de um
padrão de repartição de competência tributária que favoreceu os países desenvolvidos, por
tradicionalmente serem os países de residência das empresas multinacionais e exportadores de
capital.
Sérgio André Rocha denomina de “imperialismo tributário internacional” a
transformação de critérios tributários em favor dos países desenvolvidos em padrões
normativos da tributação internacional, transformando-os em princípios básicos do sistema
como um todo198. Conforme descreve o autor, diversos institutos do regime tributário
internacional foram impostos dessa forma: o princípio básico da tributação baseada na
residência, a proibição do rendimento passivo ser tributado pelo país da fonte, a necessidade
da caracterização de estabelecimento permanente, o modelo de regras de preços de
transferências, todos esses institutos foram criados e colocados como paradigmas
indiscutíveis da tributação internacional com o objetivo de atender aos interesses dos países
desenvolvidos.
Por outro lado, a pesquisa de Rocha também evidencia que os grandes saltos
de desenvolvimento do direito tributário internacional ao longo da histórica ocorreram sob um
ambiente propício de cooperação entre os Estados199. Também no momento atual, somente
com a postura de cooperação será possível suplantar as falhas verificadas no regime atual.
Nos capítulos anteriores, demonstrou-se que a digitalização da economia
subverteu a lógica pensada para a tributação internacional do século 20. No contexto atual,
não importa quais são os Estados de residência ou da fonte, ambos são incapazes de arrecadar
receitas dentro dessa conjuntura. Seguindo esse raciocínio, a adoção de um modelo que
fortaleça a cooperação dos Estados no desenvolvimento de um regime que corrija essas
distorções pode ser um elemento determinante para o sucesso das propostas do projeto BEPS.
No grupo das ações ligadas à preservação da substância econômica como
fundamento da tributação, o projeto BEPS inclui a ação 1, que aborda os novos elementos
198 ROCHA, Sérgio André. The other side of BEPS: “imperial taxation” and “international tax imperialism”.
In: Tax Sovereignty in the BEPS Era. ROCHA, Sérgio André; CHRISTIANS, Allison (Org.). Netherlands:
Kluwer Law, 2017.
199 ROCHA, Sérgio André. El proyecto BEPS de la OCDE y el derecho fiscal internacional em brasil. Revista
IUS ET VERITAS. Nº 53. 2016, p. 102-117.
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trazidos pela economia digital na organização das empresas e dos modelos de negócios; a
ação 6, que prevê a criação de standards para evitar o planejamento tributário por meio do
abuso de tratados, conhecido como treaty shopping; a ação 7, que procura revisar o instituto
do estabelecimento permanente; e as ações 8 a 10, que propõem revisar os padrões normativos
sobre preços de transferência.
A ação sobre a economia digital adquiriu grande relevância, pois ela pode
ser vista como uma ação horizontal, que é capaz de analisar todo o projeto e toda necessidade
de reforma do sistema tributário internacional. O trabalho sobre a economia digital influencia
todas as demais ações do projeto BEPS e, ao mesmo tempo, a tributação sobre a economia
digital tem a sua eficácia e equidade majorada ou minorada conforme o sucesso das outras
ações.
No primeiro momento, a ação 1 pouco trouxe de novidade, retomando
princípios da tributação sobre o comércio eletrônico desenvolvidos em conferências anteriores
da OCDE, mas reconhecendo nesse momento que a economia digital não consiste em mera
virtualização do serviço, mas um modelo de negócio inteiramente novo que demanda a
revisão de institutos da tributação internacional200.
O relatório da ação 1, divulgado em 2015, não se aprofundou em medidas
tributárias. Diante da expectativa gerada por tamanhas mudanças nas estruturas econômicas, o
resultado preliminar pode ser considerado desapontante. Entretanto, o desenvolvimento dos
estudos de política tributária em função da economia digital prossegue até os dias atuais.
Como se verá em destaque no tópico seguinte, a OCDE permaneceu com foco especial sobre
essa agenda e tem apresentado evoluções significativas no tratamento tributário das transações
digitais, inclusive com possíveis mudanças em relação à alocação do poder de tributar.
Em outra frente do plano de ação, as iniciativas voltadas para revisar a
legislação sobre preços de transferência, contidas nas ações 8, 9, 10 e 13, ao mesmo tempo
que se apresentam com a finalidade de evoluir normas antielisivas, reduzindo o espaço de
liberdade do planejamento tributário internacional, também se afiliam ao que é denominado
de substância da tributação internacional.
Como abordado em tópicos anteriores, preço de transferência retrata o
instituto jurídico da tributação internacional que regula o valor cobrado numa operação
realizada entre partes interdependentes, como empresas pertencentes a um mesmo grupo
200 OCDE. Addressing the tax challenges of the digital economy, action 1 - 2015 final report, OECD/G20 Base
Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 16. Disponível em:
https://doi.org/10.1787/9789264241046-en. Acesso em 30 jan. 2020.
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societário ou sob forte influência de controle uma na outra, considerando cada uma dessas
partes como unidades distintas e independentes201.
Em função do aprofundamento da globalização e digitalização da economia
e suas repercussões nas formas de obtenção de lucros, o ajuste na matéria de preços de
transferência está no coração do projeto BEPS. Conforme relata Yariv Brauner, a essência das
operações de planejamento tributário agressivo é transferir os intangíveis dos Estados de alta
tributação para as jurisdições de baixa tributação e assim os rendimentos gerados por esse
ativo serão menos onerados. Uma vez que esses ativos intangíveis estão localizados em países
com tributação favorecida, a empresa multinacional pode estruturar todo o seu negócio global
em torno dele de maneira a maximizar o seu lucro e minimizar a sua tributação. Isso ficou
plenamente demonstrado a partir da análise do trabalho de Edward Kleinbard sobre as rendas
apátridas202.
A ideia que é defendida pela OCDE, por influência decisiva dos Estados
Unidos, é criar um padrão normativo que permita aos Estados onde os intangíveis foram
gerados tributar os rendimentos gerados por esses ativos203. Introduzindo o assunto, a OCDE
faz o seguinte comentário:

Na área de preços de transferência, as regras devem ser melhoradas a fim de colocar
mais ênfase na criação de valor em grupos altamente integrados, abordando o uso de
intangíveis, riscos, capital e outras transações de alto risco para desviar os lucros. Ao
mesmo tempo, há consenso entre os governos de que mudar para um sistema de
repartição de lucros por formulário não é uma maneira viável de avançar; também
não está claro que as mudanças comportamentais que as empresas podem adotar em
resposta ao uso de uma fórmula levariam a decisões de investimento que são mais
eficientes e isentas de impostos do que em uma abordagem de entidade separada204.

Nesse sentido, o que a OCDE denomina de criação de valor – termo vago,
impreciso e sem conteúdo – nada mais representa do que um argumento para manter a
legitimidade dos países mais desenvolvidos, que possuem mais condições de realizar
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, de exercer o seu direito de tributar.
Relacionar os preços de transferência ao território onde o valor é criado
significa atribuir as receitas tributárias aos Estados capazes de criar e exportar tecnologia, um
201 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética,
1999, ps. 12-13.
202 KLEINBARD, Edward. Stateless income´s challenge to tax policy. Tax Notes, USC Law legal studies paper
nº 11-13, 2011. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1875077. Acesso em: 24 nov. 2020.
203 BRAUNER, Yariv. What the BEPS. Florida Tax Review, nº 16, 2014, p. 96. Disponível em:
http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/642. Acesso em 08 set. 2020.
204 OCDE. Action plan on base erosion and profit shifting. Op. cit. p. 14.
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fator intimamente vinculado à economia digital, a serviços desmaterializados e a ativos
intangíveis. Em consequência, estaria mantida a predominância dos Estados mais
desenvolvidos na repartição das competências tributárias.
Não por acaso esse tópico recebeu inúmeras críticas. A ausência de debate
quanto ao melhor modelo de distribuir os lucros gerados por uma empresa multinacional, que
muitas vezes opera de forma unificada em âmbito global, demonstrou uma intransigência da
OCDE na manutenção do princípio do arm´s lenght, essência das regras de preços de
transferência, que distribui o lucro considerando cada empresa de um grupo societário como
uma entidade distinta205.
As ações 8, 9 e 10, que abordam o tópico, evidenciaram a ortodoxia da
Organização e o seu desinteresse em evoluir as regras da tributação internacional
substancialmente206. A intenção anunciada se caracteriza como um plano de manutenção das
regras já existentes, as quais repartem a competência entre Estado da residência e da fonte nos
termos da convenção modelo da OCDE. O que se propõem, portanto, são ajustes pontuais
visando garantir o exercício da competência tributária historicamente definida quando esse
exercício se mostra comprometido ou inviabilizado.
É preciso ponderar a enorme diferença na proposta de cooperação da
tributação internacional com o ambiente cooperativo em outras searas, como na proteção da
paz, meio ambiente ou segurança pública. Dentro desses campos, a cooperação poderá
propiciar um cenário no qual todos os Estados cooperantes saiam vitoriosos. A natureza da
tributação internacional, por outro lado, é um jogo de soma zero na maior parte dos casos.
Cada regra estipulada para atribuir o direito de tributar de um Estado, garantindo-lhe as
receitas tributárias provenientes, representa uma renúncia de receita por outro Estado.
Nesse sentido, as mudanças propostas pelo projeto BEPS na repartição de
competências implicam ganhadores e perdedores, de maneira que para cada Estado ganhador
no sentido de ter seus interesses atendidos, sempre haverá um perdedor, que deixará de
arrecadar receitas tributárias ou perderá a capacidade de atrair investimentos.
Uma saída possível é a procura por uma alternativa fora das escolhas
binárias, tudo ou nada, que vigora no regime atual. Em relação à alocação do direito de
tributar, por exemplo, uma solução viável seria a repartição do direito tributar, seja por meio
205 Ver análise em BRAUNER, Yariv. Op cit.; SCHOUERI, Luis Eduardo. O projeto BEPS: ainda uma
estratégia militar. Op. cit.; ROCHA, Sérgio André. The other side of BEPS: “imperial taxation” and
“international tax imperialism”. In: Tax Sovereignty in the BEPS Era. ROCHA, Sérgio André; CHRISTIANS,
Allison (Org.). Netherlands: Kluwer Law, 2017 p.179-200.
206 BRAUNER, Yariv. Op. cit.
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de alguma fórmula ou quaisquer outros critérios que atribuam um percentual entre os Estados
que tiverem pretensão tributária legítima na apuração do lucro gerado, de uma forma que
todos ganhem e recebam uma parte da receita tributária207.
Apesar de uma mudança nesse sentido ter sido desprezada quando do
lançamento do projeto BEPS e construção do plano de ação, diversos Estados introduziram
medidas unilaterais para tributar as atividades econômicas digitais, o que pressionou a OCDE
a redirecionar os objetivos do Projeto BEPS. A partir dessa situação, o programa de trabalho
propôs o desenvolvimento de uma solução destinada a revisar os elementos de conexão que
ensejam a legitimidade de um determinado Estado para tributar a renda de uma empresa
multinacional, ao mesmo tempo em que busca redefinir a alocação dos direitos de tributar
com base nesse novo nexus. Essa nova linha de trabalho será analisada em particularidade na
próxima seção do trabalho.
Passando para a análise do instituto seguinte, também incluído como
matéria de substância da tributação internacional, as regras referentes a estabelecimento
permanente também representam uma função relevante diante dos novos negócios que
surgiram com a economia digital. Assim como as regras de preços de transferência, o instituto
de estabelecimento permanente abrange em si uma norma antielisiva e, ao mesmo tempo,
desempenha um papel essencial na atribuição do direito de tributar.
A razão de ser desse instituto, como já abordado em capítulo anterior,
remete à exigência de certo grau de permanência da atividade de um não residente em
determinado território para que surja para o Estado da fonte a legitimidade do exercício do
poder de tributar. O desafio imposto pela economia digital é que, sob as circunstâncias das
estruturas socioeconômicas do século 21, diversas espécies de negócios podem ser
empreendidas à distância, sem a necessidade de presença física no Estado onde se adquire o
bem ou se toma o serviço.
O objetivo da OCDE, no entanto, restringiu-se a aprimorar as regras
antielisivas. Propôs-se por meio da ação 7 o aperfeiçoamento de mecanismos para prevenir
que se descaracterize artificialmente a configuração de um estabelecimento permanente. A
abordagem que se deu, portanto, foi limitada à questão da inibição de planejamentos
tributários, deixando de lado o aspecto relevante da alocação do direito de tributar. Por essa
razão, recebeu críticas de países como China e Índia, que defendem um contexto propício

207 BRAUNER, Yariv. Op. cit.
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para que o Estado consumidor possa ampliar a sua legitimidade de tributar, mesmo na
ausência de um estabelecimento permanente208.
A última ação que compõe o grupo das iniciativas orientadas a restabelecer
a substância econômica da tributação internacional se refere às normas para prevenção do uso
abusivo de tratados tributários, inserida na ação 6 do projeto BEPS.
Em matéria de tributação internacional, as questões referentes a tratados
bilaterais serão sempre relevantes, pois é uma das formas que os Estados possuem para
regular as situações que se submetem à cumulação de pretensão tributária, em que se fazem
constar definições importantes, como a renúncia do poder de tributar em situações
determinadas entre os Estados contratantes. Estima-se que os 3 mil tratados bilaterais
existentes no âmbito da tributação internacional representem 85% do comércio e investimento
global. Desses 3 mil tratados, a estimativa é que 75% deles utilizam a linguagem da
convenção modelo da OCDE, ainda que não adote integralmente os seus termos, como é o
caso do Brasil209.
O escopo da ação 6 engloba o aprimoramento das regras para inibir as
operações de treaty shopping, que consiste numa espécie de planejamento tributário o qual
busca atribuir as vantagens contidas em um tratado para um contribuinte que, a princípio, não
está submetido à validade desse tratado. Uma das estruturas para se concretizar o treaty
shopping ocorre por meio da interposição de pessoas, a partir da criação de empresas canais
na jurisdição que proporcione o direito de gozar dos benefícios previstos em determinado
tratado.
A inclusão dessa ação no grupo das iniciativas ligadas ao pilar da substância
se deve, em especial, à proposição do instituto propósito principal das transações (PPT), que
tem como objetivo estabelecer uma norma geral antielisiva destinada a limitar os benefícios
de um tratado tributário quando a obtenção do benefício seja o único propósito de uma
transação.
De acordo com o relatório de acompanhamento da OCDE, 94 Estados já
ratificaram a adoção das provisões realizadas na ação 6, o que implicará um impacto de 1.680
tratados passando a regular o treaty shopping da forma proposta. Inegável reconhecer que se
trata de uma das iniciativas mais bem-sucedidas do projeto BEPS até o momento210.

208 BRAUNER, Yariv. Op. cit. p. 94.
209 Ibidem.
210 OECD/G20 INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS. Op. cit. p. 3.
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4.1.2.3 Ações ligadas ao fortalecimento da transparência da tributação internacional

O terceiro pilar estabelecido pelo plano de ação do projeto BEPS consiste
no aumento de transparência da tributação internacional, no sentido de aprimorar as fontes de
obtenção de dados sobre as operações das empresas multinacionais e, a partir disso, extrair
informações para detectar planejamentos abusivos, realizar auditorias e promover políticas
tributárias mais efetivas211.
Esse grupo de ações inclui as iniciativas de estabelecer de metodologias de
coleta e análise de dados (ação 11); exigir maior transparência dos planejamentos tributários
agressivos para as multinacionais (ação 12); estabelecer uma declaração a ser realizada pelas
empresas multinacionais para ser compartilhada entre as jurisdições (ação 13); criar um
mecanismo de resolução de conflitos (ação 14); assim como desenvolver uma convenção
multilateral a ser celebrada pelos países interessados, destinada a incluir automaticamente as
propostas do projeto BEPS e alterar os mais de 3 mil tratados bilaterais existentes atualmente
(ação 15).
Trata-se de medidas que fortalecem a cooperação jurídica internacional em
matéria tributária como uma solução legítima e eficaz ao dilema apresentado ao longo deste
trabalho, uma vez que permitem a realização de medidas extraterritoriais para restabelecer a
eficácia das normas tributárias nacionais, ao mesmo tempo que mantêm preservado o respeito
à soberania tributária de cada ente estatal212.
De acordo com a OCDE, somente com a disponibilidade de fontes de
informações é possível a realização de auditorias tributárias eficazes para detectar os
planejamentos tributários considerados abusivos. Atualmente, as informações necessárias para
consecução dessas auditorias não estão disponíveis às administrações tributárias, surgindo a
necessidade de desenvolver novos mecanismos para coletá-las213.
Consoante se destaca no relatório, a disponibilidade de informações
oportunas, direcionadas e abrangentes é essencial para permitir que os governos identifiquem
rapidamente possíveis descumprimentos da legislação tributária. Enquanto as auditorias

211 OCDE. Action plan on base erosion and profit shifting. Op. cit. p. 16.
212 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária
como instrumento de repressão à criminalidade organizada transnacional: globalização e novos espaços de
juridicidade. Op. cit. De acordo com Clementino, a cooperação jurídica internacional diz respeito à assistência
que um Estado presta a outro, a fim de possibilitar que esse solucione um determinado problema jurídico. Essa
assistência pode ser prestada nos mais diversos domínios, inclusive no tributário, com o objetivo de viabilizar a
exequibilidade das normas nacionais que regulam fatos com elementos de estraneidade.
213 OCDE. Action plan on base erosion and profit shifting. Op. cit. p. 16.
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permanecem como principal fonte de informação relevante, elas sofrem uma série de
restrições em função da falta de ferramentas para a detecção precoce de planejamentos
agressivos214.
Nesse sentido, as trocas de informações para obtenção de dados fiscais têm
sido uma iniciativa de grande relevância na governança tributária global, e vem sendo
conduzida pela OCDE ao menos desde 2010, com a criação do Fórum Global de
Transparência Tributária.
No projeto BEPS, a ação 13 instituiu o Country-by-Country Reporting
(CbC), que representa o resultado de maior sucesso do projeto até o momento. Esse ato
implementou a troca de informações em caráter automático como padrão internacional a ser
seguido por todos os países. O envio de informações de maneira automática, sem a
necessidade de um pedido anterior respaldado por um processo administrativo em curso, é
uma mudança significativa da política tributária internacional215.
O padrão da troca automática de informações foi instituído pela OCDE logo
após imposição semelhante criada pelos Estados Unidos, por meio de ato norte-americano que
ficou conhecido como FATCA, sigla que remete à Lei de Conformidade Tributária de Contas
Estrangeiras. Por meio do FATCA, os Estados Unidos impuseram às instituições financeiras
estrangeiras a obrigação de fornecer periodicamente e independente de novas requisições,
dados de seus correntistas de nacionalidade americana, sob pena de gravosa multa em caso de
descumprimento. A implementação desse ato encorajou a OCDE e demais países a adotarem
um padrão multilateral de natureza semelhante.
No padrão adotado anteriormente, a troca de informações a pedido, era
necessário que o Estado requerente da informação demonstrasse dúvida ou suspeita de que o
contribuinte haveria praticado evasão fiscal. No padrão instituído pelo CbC, por definição,
não é necessário demonstrar essa relevância previsível. A troca de informações flui
independente de qualquer dúvida ou suspeita de ato do contribuinte. Nesses termos, a troca
automática de informações é pré-programada, sistemática, transmitida em prazos
determinados e o seu objeto e conteúdo é uniformizado e passível de estruturação em
formulários padronizados216.

214 OCDE. Action plan on base erosion and profit shifting. Op. cit. p. 14.
215 DOURADO, Ana Paula. Op. cit. p. 34-35.
216 Ibid. p. 316.
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Realizada essa coleta de dados, todos os países que aderiram ao CbC
compartilharão entre si as informações recebidas das empresas multinacionais residentes em
seu território. Em consequência dessa troca de informações, se antes as administrações
tributárias possuíam uma visão local e limitada das operações realizadas pelas empresas
residentes, agora será possível ter uma perspectiva da estruturação do negócio em nível
global.
A estrutura da declaração country-by-country foi desenvolvida para prover a
informação sobre a cadeia de valor global da empresa, retratando-a como uma única empresa
global e, a partir disso, garantir transparência de informações sobre como essa empresa está
organizada e como ela está alocando o seu lucro. Nesse sentido, observa-se que o CbC
diverge da estrutura do princípio do arm´s lenght, que determina a consideração de unidades
empresariais separadas por cada jurisdição. Será possível, com base no CbC, observar se o
princípio adotado pelas regras de preços de transferências está alinhado com a realidade
econômica.
Comprovado o sucesso dessa medida, a OCDE divulgou no seu último
relatório de monitoramento que, após dois anos de implementação, mais de 2.500 tratados
bilaterais já incluíram a previsão para estabelecer a obrigatoriedade às companhias
multinacionais para apresentação da declaração Country-by-Country217.
Em outra frente de trabalho, a ação 11 aborda o desenvolvimento de
indicadores que possam avaliar e mensurar a presença da erosão da base tributária. O objetivo
proposto nessa ação, menos ambicioso do que as demais, é desenvolvimento de
recomendações para que os países possam verificar a presença de erosão da base tributária a
partir dos dados disponíveis e, a partir disso, aprimorar a sua política tributária para conter
essas distorções. Um segundo objetivo é o estabelecimento de um controle da implementação
do próprio projeto BEPS, permitindo-se avaliar e mensurar os impactos das medidas
propostas218.
Enquanto a ação 11 prevê como foco o próprio Estado, visando aprimorar a
coleta, gestão e disponibilização de dados disponíveis, a ação 12 também é voltada para coleta
e disponibilização de informações, mas concentrando a sua atenção no contribuinte. Nesse
sentido, prevê a criação do instituto do mandatory disclosure, que implica a obrigação para o

217 OECD/G20 INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS. Op. cit. p. 3.
218 OCDE. Measuring and monitoring BEPS, action 11 - 2015 final report, OECD/G20 Base Erosion and
Profit
Shifting
Project.
Paris:
OECD
Publishing,
2015,
p.
84.
Disponível
em:
https://doi.org/10.1787/9789264241343-en. Acesso em: 14 Set. 2020.
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contribuinte de revelar para a administração tributária todas as operações de planejamento
tributário adotadas que são consideradas agressivas.
Outra iniciativa do projeto BEPS, já em espectro distinto da coleta e troca
de informações, mas ainda no campo da administração tributária, foi inserida na ação 14, cujo
objetivo é o aprimoramento dos mecanismos de resolução de litígios nas questões ligadas à
tributação internacional da renda.
Resumidamente, o objetivo da ação 14 é desenvolver soluções para que os
Estados resolvam as disputas relativas aos acordos contra a bitributação adotando o instituto
do Procedimento Amigável, prevendo-se a inclusão de uma cláusula de arbitragem obrigatória
e vinculativa nesses tratados.
A adoção de mecanismos transparentes de prevenção e resolução de
conflitos tem o efeito de contribuir para o fortalecimento da segurança jurídica nessas
relações. Entretanto, Sérgio André Rocha alerta para uma questão relevante que impacta nos
países que não adotam integralmente os termos do modelo de convenção da OCDE. Segundo
o autor, uma vez implementado o instituto, os árbitros independentes que realizarão a
mediação adotarão, muito provavelmente, critérios e parâmetros da convenção modelo da
OCDE. Considerando que alguns países desenvolveram uma política tributária divergente
dessa convenção modelo, a adesão ao modelo arbitral os sujeitarão a um julgamento que adota
um padrão de política tributária distinto219.
Feita essa ressalva, a implementação de mecanismo de solução de conflitos,
conforme a ação 14, ganha ainda mais importância caso seja bem-sucedida a execução da
ação 15, que busca desenvolver uma convenção multilateral para o tratamento de assuntos da
tributação internacional e, em especial, para acelerar a internalização das medidas propostas
no projeto BEPS.
Para Yariv Brauner, a convenção multilateral apresentada pela ação 15
representou uma grande inovação do projeto BEPS, tendo em vista a secular predominância
dos tratados bilaterais na concretização do direito tributário internacional220. No entanto,
observa-se claramente que o único objetivo dessa ação é dar celeridade à internalização das
medidas adotadas no curso do plano de ação, modificando todos os acordos bilaterais dos
quais o país é signatário de forma automática.
219 ROCHA, Sérgio André. The other side of BEPS: “imperial taxation” and “international tax imperialism”.
In: Tax Sovereignty in the BEPS Era. ROCHA, Sérgio André; CHRISTIANS, Allison (Org.). Netherlands:
Kluwer Law, 2017, p. 192.
220B RAUNER, Yariv. Op. cit.
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Com essas características, a proposição desse instrumento não implica a
adoção de um viés cooperativo em que as discussões da tributação internacional passarão a
ocorrer de forma mais abrangente e pluralista. Apesar de se tratar de uma novidade, a
convenção multilateral inova apenas no aspecto formal.
De uma rápida leitura dessas iniciativas se depreende que, no tocante ao
princípio da transparência, sem deixar de reconhecer a importância de novos mecanismos de
informação para a melhoria do sistema tributário em nível global, fica claro que a
transparência tributária sob a ótica da OCDE assume o sentido específico de aumentar as
informações do contribuinte para o Estado, excluindo o sentido de transparência do Estado
para os contribuintes, como expressamente mencionou o diretor de tributação da entidade e
coordenador do projeto BEPS221.

4.2 BEPS 2.0: TRIBUTAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL E A REALOCAÇÃO DO
DIREITO DE TRIBUTAR

4.2.1 Breve evolução do tratamento tributário da economia digital pela OCDE

É correto afirmar que o reconhecimento da economia digital como uma
nova estrutura socioeconômica, e que por isso demanda um novo tratamento jurídico, foi uma
novidade trazida pelo projeto BEPS. Uma breve análise histórica do tratamento dispensado a
essa matéria mostra como é paradigmático esse entendimento, o que atribui peso ainda maior
ao contexto político comentado no tópico anterior.
Esse assunto já foi tratado em algumas ocasiões anteriores, observando-se
uma recente e notória modificação de entendimento por parte da OCDE. A primeira iniciativa
da entidade ocorreu ainda na década de 1990, estendendo-se por quase uma década, quando
procurou investigar impactos do comércio eletrônico para a tributação internacional. Nessa
agenda, o Comitê de Assuntos Tributários (CFA) da Entidade se negou a dar tratamento
tributário diverso para o comércio eletrônico, alegando se tratar apenas de um meio distinto de
realizar o negócio, pronunciando-se da seguinte forma:

221 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=K8V_6j1gx-k.
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Os princípios de tributação que orientam os governos em relação ao comércio
convencional também devem nortear em relação ao comércio eletrônico. A CFA
acredita que nesta fase de desenvolvimento no domínio tecnológico e ambiente
comercial, as regras tributárias existentes podem implementar esses princípios 222.

Os princípios que o documento menciona nessa passagem foram
desenvolvidos na conferência de Ottawa, referindo-se à Neutralidade, Eficiência,
Simplicidade, Efetividade e Flexibilidade. No contexto abordado, a Neutralidade implica que
a tributação deve ser neutra entre as formas comerciais, seja eletrônica ou tradicional, sem que
favoreça uma ou outra na tomada de decisões dos agentes econômicos. Eficiência, por sua
vez, remete ao baixo custo de conformidade para os contribuintes e de administração para o
Estado. A Simplicidade liga-se à clareza na compreensão que os contribuintes devem ter sobre
as regras tributárias. Já a Efetividade ressalta a importância de que a tributação produza
efetiva arrecadação no tempo esperado, devendo ser desenhada de uma forma que iniba
possíveis evasões e elisões fiscais. Por último, a Flexibilidade requer que o sistema seja
dinâmico o suficiente para assegurar sua adaptação a uma contínua evolução tecnológica223.
Passados 16 anos dessa primeira abordagem, a OCDE voltou a tratar do
tema em 2004, quando defendeu a manutenção das regras vigentes de maneira ainda mais
enfática, sustentando não existir evidências reais que pudessem levar a uma mudança
significativa de tratamento jurídico-tributário para o comércio eletrônico:

No que diz respeito às várias alternativas para mudanças fundamentais que são
discutidas, concluiu-se que não seria apropriado embarcar em tais mudanças neste
momento. De fato, nesta fase, e-commerce e outros modelos de negócios resultantes
de novas tecnologias de comunicação não justificariam, por si só, um desvio
dramático das regras atuais. Ao contrário das previsões iniciais, não parece haver
evidências reais de que as eficiências de comunicação da internet causaram qualquer
redução significativa nas receitas fiscais dos países importadores de capital224.

Chegando ao lançamento do plano de ação do projeto BEPS, em 2013, a
economia digital e as mudanças nos modelos de negócios decorrentes da evolução tecnológica
voltaram a ser abordados pela Organização, sendo apontados como novos paradigmas a serem
observados pelos modelos jurídicos da tributação internacional. Nesse relatório, no entanto, a
OCDE se posiciona no sentido de que o projeto BEPS não é voltado para revisar os padrões

222 OCDE. Eletronic commerce: taxation framework conditions. PECD Ministerial Conference, Ottawa, 1998,
p. 3. Disponível em: https://www.oecd.org/ctp/consumption/1923256.pdf. Acesso em 06 out. 2020.
223 OCDE. Electronic commerce: taxation framework conditions. Op. cit. p. 4.
224 OCDE. Are the current treaty rules for taxing business profits appropriate for e-commerce? 2004, p. 72.
Disponível em: http://www.oecd.org/ctp/treaties/35869032.pdf. Acesso em: 06 out. 2020.
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internacionais relativos à alocação do direito de tributar, mas tão somente combater a evasão
tributária internacional:
A expansão da economia digital também apresenta desafios para tributação. […]
Isso levanta questões sobre como as empresas na economia digital agregam valor e
fazem seus lucros e como a economia digital se relaciona com os conceitos de fonte
e residência ou a caracterização de rendimentos para efeitos fiscais. […] Este plano
de ação se concentra em abordar BEPS. Enquanto ações para abordar BEPS irão
restaurar a fonte e a tributação de residência em uma série de casos em que a receita
internacional não seria tributada ou seriam tributados a alíquotas muito baixas, essas
ações não visam diretamente alterar as normas internacionais existentes sobre a
atribuição de direitos tributários na receita transfronteiriça225.

Em 2015, quando da divulgação dos relatórios finais do plano de ação, a
OCDE dedicou uma das 15 ações para a compreensão do fenômeno da economia digital,
conforme mencionado anteriormente. O objetivo da iniciativa se concentrou, inicialmente, em
analisar se a economia digital apresentava elementos que requeriam mudanças no regime
tributário internacional e, em seguida, se seria possível isolar a economia digital para lhe
dispor tratamento jurídico específico.
Esse relatório, especificamente, não se aprofundou em possíveis disciplinas
jurídico-tributárias para a economia digital. Limitou-se a retomar princípios da tributação
sobre o comércio eletrônico desenvolvidos nas conferências anteriores, reconhecendo nesse
momento que a economia digital não consiste em mera virtualização do serviço, mas um
modelo de negócio inteiramente novo que demanda a revisão de institutos da tributação
internacional226.
Pela definição trazida pela OCDE, a economia digital é o resultado do
processo de transformação trazido pela tecnologia da informação e comunicação, que tem
produzido tecnologias mais baratas e poderosas, amplamente padronizadas e interoperáveis,
melhorando processos de trabalho e garantindo inovação ao longo de todos os setores da
economia. Nesse sentido, é caracterizada por ter como ativo principal bens intangíveis, uso
massivo de dados, inclusive pessoais, ampla adoção de modelos de negócios com múltiplas
faces e, nos termos da OCDE, uma dificuldade de se determinar o local onde o valor é
criado227.
Baseado nessas características, o relatório afirma ainda que todos os setores
da economia adotaram tecnologias para aumentar a produtividade, ampliar o alcance dos

225 OCDE. Action plan on base erosion and profit shifting, op. cit. p. 10-11.
226 OCDE. Addressing the tax challenges of the digital economy, action 1 - 2015 final report. Op. cit. p. 16.
227 Ibid. p. 11-16.
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mercados, reduzir custos operacionais, novas maneiras de produzir e interagir com o
consumidor, novas formas de pagamento, além de gerar novos produtos e serviços. Como
consequência, observou-se que a economia digital está se projetando sobre toda a economia
de modo geral, transformando-se na própria economia em si, de maneira que seria impossível
limitar a economia digital do restante das atividades econômicas para fins tributários228.
Diante da expectativa gerada quando da divulgação do plano de ação em
2013, o relatório final do projeto BEPS sobre a economia digital gerou frustração e foi
avaliado de forma negativa pela doutrina. Em síntese, a percepção foi de que apesar de ter
levantado questões relevantes para a tributação internacional, a ação 1 não propôs soluções
satisfatórias para lidar com esses desafios229.

4.2.2 Das medidas unilaterais à solução multilateral: o reposicionamento da OCDE

Enquanto uma das respostas da governança tributária global aos desafios
enfrentados nesse início do século 21, é preciso recordar que o projeto BEPS nasceu com um
viés arrecadatório e foi desenvolvido tendo como principal propósito a contenção da evasão e
elisão fiscal.
Dentro desse contexto, se é verdade que desde a sua fase embrionária o
projeto BEPS já delineava a inclusão de soluções para os problemas relacionados a bens e
serviços digitais, também é fato inconteste que o tratamento jurídico-tributário para a
economia digital assumiu um papel secundário na fase de construção do projeto, ao retratar o
fenômeno como mero facilitador das estruturas de planejamento tributário que potencializa as
oportunidades de erosão da base tributável230.
Passados alguns anos após o lançamento da agenda, o diretor de política e
administração tributária da OCDE, porta-voz da entidade no contexto do projeto BEPS,
refletiu que naquele contexto os países não planejavam lidar com questões relacionadas à
estrutura do regime tributário internacional, como a questão das regras de alocação do direito

228 OCDE. Addressing the tax challenges of the digital economy, action 1 - 2015 final report. Op. cit. p. 52-54.
229 BRAUNER, Yariv. Op. cit.; ROCHA, Sérgio André. The other side of BEPS: “imperial taxation” and
“international tax imperialism”. Op. cit., p. 192. TEIJEIRO, Guillermo. El proyeto BEPS: Origen, gestación,
estado actual e impacto en los ordenamientos tributarios de América Latina. Op. cit.
230 OCDE. Addressing base erosion and profit shifting. Op. cit. p. 12.
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de tributar. Dessa sorte, toda a iniciativa foi direcionada para a mitigação dos efeitos causados
pelos planejamentos tributários considerados agressivos231.
Apesar de proporcionar avanços em diversas áreas, especialmente no
tocante à troca de informações tributárias entre os países, o impacto da iniciativa não pode ser
considerado satisfatório. Mesmo com a implementação das medidas propostas até o momento,
o que ocorreu de forma parcial e diversificada entre os Estados, nem o problema da erosão da
base tributável foi resolvido, nem os padrões normativos da tributação internacional evoluiu a
ponto de restaurar a sua efetividade.
Diante da ausência de uma agenda multilateral efetiva para garantir
adequada tributação sobre as empresas da economia digital, dezenas de Estados recorreram às
medidas unilaterais e passaram a introduzir tributos, na maior parte dos casos sob a forma de
imposto sobre a receita bruta incidente sobre determinadas atividades econômicas digitais,
com alguma variação de abrangência em relação às espécies de serviços digitais. Dentre os
Estados que já instituíram alguma medida tributária, destacam-se Índia, Itália, França,
Hungria, Turquia, Espanha, Indonésia e Austrália, além de diversos outros que ainda estão em
fase de proposição e discussão parlamentar232.
Conforme retratam Mason e Parada, os impostos digitais foram escolhidos
como uma solução provisória para tributar adequadamente as empresas da economia digital,
enquanto a negociação das novas regras do direito tributário internacional não fosse concluída
e acomodada. A despeito disso, essas novas figuras tributárias foram duramente criticadas.
Segundo os autores, os tributos digitais são discriminatórios em relação a determinados países
e segmentos econômicos; atuam como uma espécie de barreira tarifária; ocasionam o
fenômeno da dupla tributação; é facilmente repassado ao consumidor e provoca retaliações
dos países e empresas prejudicados233.
Tal como previsto pelos pesquisadores, a imposição dos tributos digitais
sofreu retaliações. Especialmente motivados por abrigar a maior parte das empresas
multinacionais de tecnologia que arcarão com os novos tributos, os Estados Unidos
responderam a essas políticas unilaterais com ameaças de aumento de tarifas sobre

231 SOONG, Stephanie Johnston. BEPS 5 years later: action 1 and the quest to tax digital activity. Tax Notes,
Out. 2020. Disponível em: https://www.taxnotes.com/tax-notes-today-international/digital-economy/beps-5years-later-action-1-and-quest-tax-digital-activity/2020/10/02/2d0yc. Acesso em 2 out. 2020.
232 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – interim report. Op. cit. p. 93.
233 MASON, Ruth; PARADA, Leopoldo. The legality of digital taxes in Europe. Virginia Tax Review, 2020.
Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3618663. Acesso em: 03 dez. 2020.
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determinados produtos importados234. Em relação à reação por parte das empresas, em março
de 2021, o Google anunciou que passaria a cobrar novas taxas sobre anúncios veiculados em
países específicos, destacadamente Espanha e França235.
A reação da OCDE diante das medidas unilaterais da tributação das
atividades digitais foi diversa. A entidade se afastou da postura conflituosa e buscou uma
abordagem resolutiva, alterando radicalmente a sua postura em relação à disciplina tributária
da economia digital. Notadamente pressionada pelas políticas individuais adotadas por
dezenas de países, a Organização reforçou a agenda BEPS, passando a propor a construção de
uma solução consensual sobre a tributação da economia digital.
Em meio a essa conjuntura, com o objetivo de garantir uma tributação
efetiva sobre as empresas da economia digital que operam em escala global, a OCDE
mobilizou os Estados participantes do projeto BEPS, no contexto do Inclusive Framework,
para ir além das medidas antielisivas já trabalhadas nas 15 ações do plano de ação, passando a
abordar as questões mais fundamentais do direito tributário internacional: a revisão dos
elementos de conexão e alocação do direito de tributar.
Em relatório preliminar divulgado em 2018, intitulado Tax challenges
arising from digitalisation – interim report, a OCDE aprofundou a sua análise sobre as
mudanças nos modelos de negócios causadas pela digitalização da economia e possíveis
implicações sobre as regras do direito tributário internacional. Bem mais robusto do que o
relatório sobre a economia digital produzido na primeira etapa do projeto BEPS, esse novo
documento reconhece que a digitalização está transformando o modo de vida da sociedade,
incluindo profundas alterações nas relações sociais, econômicas e na maneira de fazer
negócios, o que impacta diretamente áreas sensíveis como trabalho, transportes, moradia e
tributos236.
Nesse sentido, a OCDE evoluiu o seu discurso anterior e passou a
reconhecer que a digitalização da economia é um fator de exacerbação das práticas que levam
à erosão da base tributária, mas vai muito além disso. Trata-se de uma transformação
estrutural da economia que evoluiu a forma como as empresas geram valor, obtêm o seu lucro

234 JOHNSTON, Stephanie Soon. U.S. to hit back at french digital tax with new tariffs in 2021. Tax Notes, Jul.
2020. Disponível em https://www.taxnotes.com/tax-notes-international/trade/united-states-hit-back-frenchdigital-tax-new-tariffs2021/2020/07/20/2cq56?highlight=U.S.%20to%20Hit%20Back%20at%20French%20Digital%20Tax%20With%
20New%20Tariffs%20in%202021. Acesso em: 09 out. 2020.
235 Disponível em: https://support.google.com/google-ads/answer/9750227?hl=en.
236 OCDE, Tax challenges arising from digitalisation – interim report 2018. Op. cit. p. 3.
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e, portanto, impacta também na forma como devem ser alocados os direitos de tributação
sobre a renda entre os Estados.
Partindo de um propósito vago, generalista e de viés unicamente fiscalista,
aparentemente o Projeto BEPS amadureceu e assumiu novos desafios, passando a propor,
desse momento em diante, a revisão de paradigmas que predominaram no direito tributário
internacional por quase 100 anos.
Essa nova abordagem veio a público por meio do relatório Programme of
work to develop a consensus solution to the tax challenges arising from the digitalisation of
the economy237, divulgado em maio de 2019, agrupando-se essa agenda específica em dois
pilares. O pilar um desse programa de trabalho da OCDE consiste em revisar os elementos de
conexão que ensejam a legitimidade de um determinado Estado para tributar a renda de uma
empresa multinacional, ao mesmo tempo em que busca redefinir a alocação dos direitos de
tributar com base nesse novo elemento de conexão.
Nesse contexto, a OCDE, bem como a comunidade acadêmica, tem
discutido desde então sobre o melhor método para quantificar os lucros que poderiam ser
alocados a cada jurisdição do mercado consumidor global. Essa construção normativa ganhou
mais legitimidade a partir da participação da sociedade civil por meio de consultas públicas
que receberam contribuição de mais de uma centena de empresas, órgãos públicos,
acadêmicos e outras entidades interessadas238.
A discussão inicial do grupo de trabalho partiu de três diferentes critérios
para verificação da legitimidade do Estado consumidor tributar o lucro gerado por uma
empresa não residente: a participação do usuário, a presença econômica significativa e a
exploração de intangíveis de marketing.
A participação do usuário enquanto critério para legitimar a tributação do
Estado da fonte sobre empresas não residentes pressupõe que o engajamento e a participação
ativa do consumidor são componentes críticos no processo de criação de valor de negócios
digitais239. Essa abordagem é defendida pelo Reino Unido e Comissão europeia240 e parte de
uma fórmula predeterminada que mediria o componente usuário na formação do lucro do

237 Disponível em: https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-thetax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
238 Disponível em: http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-secretariat-proposal-for-aunified-approach-under-pillar-one.htm
239 OCDE. Addressing the tax challenges of the digitalisation of the economy: public consultation document.
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2019.
240 SCHON, Wolfgang. One answer to why and how to tax digitalized economy. Max Planck Institute for Tax
Law and Public Finance´s working paper nº 10, 2019, p 2.
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negócio. Esse critério tem aplicação adequada para os negócios relativos a redes sociais,
buscadores, publicidade on-line, jogos on-line, mas não é flexível o suficiente para abranger
novos modelos de negócios como a impressão 3D, por exemplo, ou qualquer outro segmento
fora do escopo da economia digital241. A participação do usuário, cabe ressaltar, tem um peso
distinto para cada segmento de atividade econômica digital, como mostra a figura abaixo:

Figura 7: relação da participação do usuário em função do modelo de negócio.

O gráfico acima retrata a relação dos modelos de negócios com a
participação de dados do usuário. Nos segmentos à direita do gráfico, especificamente, é
possível dizer que sem a participação do usuário, a empresa seria incapaz de gerar qualquer
valor para o negócio. Em vista disso, embora não seja unanimidade, é cada vez maior o grupo
de especialistas e gestores de políticas tributárias que sustentam a importância do usuário,
leia-se mercado consumidor, para a criação do valor do negócio242.
Uma segunda proposta defendida para legitimar a tributação pelo Estado da
fonte sobre empresas não residentes se baseia nos intangíveis de marketing. Trata-se de uma
espécie de ativo intangível relacionado às atividades de marketing que impactam diretamente
na exploração comercial de um produto ou serviço, tais como marcas e nomes comerciais,
listas de clientes e dados de clientes243.

241 CHAND, Vikram. Allocation of taxing rights in the digitalized economy: assessment of potential policy
solutions and recommendation for a simplified residual profit split method. Intertax review, vol. 47, 2009, p.
1023-1041.
242 CHAND, Vikram. Op. cit.
243 OCDE. Addressing the tax challenges of the digitalisation of the economy: public consultation document.
Op. cit.
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Defendida principalmente pelos Estados Unidos244, essa proposta sustenta
que se uma empresa não residente interage regularmente com um Estado consumidor e nesse
Estado desenvolve ativos intangíveis que possibilitam exploração comercial, esse Estado
consumidor tem o direito de tributar os lucros ligados a esses ativos intangíveis. Nesse
contexto, o referido Estado se constitui como ente produtor dos ativos intangíveis e, portanto,
contribui diretamente para a originação da riqueza a ser tributada.
A proposta baseada em intangible marketing se assemelha em muitos
aspectos com a proposta baseada na participação do usuário, mas tem a característica
essencial de ser mais abrangente, possibilitando ser aplicada tanto a negócios digitais como a
negócios tradicionais que lidam com intangíveis de marketing.
A terceira proposta arguida para legitimar a tributação do Estado da fonte
sobre uma empresa não residente se refere à presença econômica digital e foi defendida por
grupos de países em desenvolvimento245. Por meio dessa proposta, busca-se mensurar a
capacidade que uma empresa possui de interagir na vida econômica de um país, mesmo sem
possuir presença física nele.
A implementação dessa proposta seria realizada mediante alteração da
definição de Estabelecimento Permanente, garantindo-se a legitimidade para tributar do
Estado consumidor quando houver fatores econômicos que indiquem vínculo estreito entre a
empresa e o respectivo Estado. Esse vínculo seria mensurado a partir de elementos-chave de
alocação, tal como o faturamento obtido, a quantidade de usuários, o volume de dados
extraídos, a plataforma no idioma e com modalidades de pagamento em moeda local, além de
outros fatores que poderiam indicar responsabilidade da empresa naquela localidade, como a
entrega de bens e serviços de apoio246.
Uma crítica a essa abordagem se reporta à utilização da importância do
consumo como critério para tributação. Por meio dessa visão crítica, a referida proposta
desloca da produção para o consumo a condição de fator determinante para a criação da
riqueza, indo em direção oposta à teoria da vinculação econômica. Argumenta-se, nesse
raciocínio, por qual razão o argumento do mercado consumidor não ter sido utilizado para o
mercado não digital anteriormente e ser agora atribuída tamanha relevância247.

244 SCHON, Wolfgang. Op. cit. p 2.
245 Ibid.
246 CHAND, Vikram. Op. cit. p. 1030.
247 Ibid. p. 1032.
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Apesar de possuírem diferenças quanto às justificativas e quanto aos
negócios impactados, as três propostas carregam em si o argumento de que o valor criado pelo
consumidor é um elemento determinante para os negócios da economia digital e, no entanto,
não é reconhecido pelas regras atuais do direito tributário internacional como elemento de
conexão suficiente para gerar o direito de tributar do Estado da fonte.

4.2.3 Pilar um: novos elementos de conexão e realocação do direito de tributar
Dadas as suas convergências, as três abordagens citadas no item anterior –
participação do usuário, intangíveis de marketing e presença econômica significativa –
passaram a ser tratadas de forma conjunta. Essa agregação foi articulada sob o que a OCDE
denominou de Pilar Um do programa de trabalho para estabelecer uma solução de longo prazo
baseada no consenso, o qual aborda a mudança dos critérios de conexão do Estado com a
renda tributável e redefine a alocação do direito de tributar248.
Alcançado um razoável consenso sobre as justificativas para a definição de
novos elementos de conexão e realocação do direito de tributar em face das novas estruturas
econômicas, a OCDE também obteve êxito em promover um acordo político para
implementar novos padrões normativos para a tributação internacional nesses temas. Nesse
aspecto, mais de 130 países manifestaram-se favoravelmente às propostas da Entidade para
redesenhar as regras de alocação do poder de tributar e estabelecer um piso tributário mínimo
sobre as empresas multinacionais249.
Em mais um trabalho da OCDE, disponibilizado em outubro de 2020,
materializou-se enorme avanço no detalhamento do tratamento tributário a ser atribuído à
economia digital250. Esse último trabalho tem uma construção que o diferencia de todos os
anteriores produzidos dentro da agenda BEPS. Em todos os demais relatórios, ficava claro que
a OCDE construía o seu discurso como o único ou prevalente, sem a participação de qualquer
outra voz. Diferentemente, o trabalho voltado para o detalhamento dos pilares um e dois é
pautado pela discussão ocorrida entre os membros do Inclusive Framework. Por óbvio, a
248 OCDE. Programme of work to develop a consensus solution to the tax challenges arising from the
digitalisation of the economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Paris: OECD Publishing, 2019.
Disponível
em:
www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-aconsensus-solution-to-the-taxchallenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.htm. Acesso em 01 jul. 2020.
249 Disponível em: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-taxchallenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
250 OCDE. Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint. Inclusive Framework
on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris: OECD Publishing, 2020.
https://doi.org/10.1787/beba0634-en. Acesso em: 26 nov 2020.
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posição e os interesses da OCDE permeiam todo o trabalho – como a ideia persistente de um
mecanismo de resolução de litígios obrigatório –, mas diversas visões diferentes foram
inseridas, levando em conta os diversos grupos de interesses dentro do grupo de trabalho.
Essa mudança representa um avanço significativo e demonstra que o trabalho foi
desenvolvido de maneira participativa, com efetiva colaboração dos membros.
A mudança das regras da tributação internacional proposta pela OCDE se
subdivide nos pilares um e dois. O pilar um tem o principal objetivo de alterar as regras de
alocação dos lucros de modelos de negócios da economia digital, enquanto o pilar dois tem a
finalidade de criar mecanismos para assegurar uma tributação mínima sobre as empresas
multinacionais.

4.2.3.1 Escopo do pilar um

O pilar um reúne as três abordagens debatidas no tópico anterior e, por meio
delas, promove a expansão dos direitos de tributar da jurisdição do mercado, onde estão
localizados os compradores ou usuários nos locais em que haja participação ativa e
sustentável do negócio da empresa digital, ainda que realizada de forma remota.
O pilar um foi repartido em dois montantes distintos: o primeiro trata dos
novos direitos tributários para a jurisdição do mercado sobre um percentual do lucro residual
calculado a partir do lucro líquido global do grupo empresarial ou sua segmentação, chamado
de Montante A. Trata-se de um novo conjunto de regras que irão conviver com as regras
atuais já existentes de alocação de lucros, aplicadas especificamente para as atividades
econômicas detalhadas e obedecidos a limites de faturamento251.
O segundo bloco do pilar, o Montante B, consiste em um retorno fixo
especificamente para as atividades de marketing e distribuição que ocorrem fisicamente em
uma jurisdição de mercado, apurados segundo as regras vigentes de preços de transferência.
De acordo com a OCDE, o propósito do Montante B reside em simplificar a aplicação das
regras de preços de transferências para administrações tributárias menos robustas, reduzindo
custos de administração e de conformidade252.
Para implementar os dois montantes do pilar um, é necessário alcançar um
consenso sobre questões sensíveis como o escopo da proposta, definindo-se quais atividades

251 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – report on pillar one blueprint. Op. cit. p. 12.
252 OCDE. Programme of work to develop a consensus solution to the tax challenges arising from the
digitalisation of the economy. Op. cit. p. 16
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econômicas estarão sujeitas a essas novas regras. Feita essa definição, é preciso delimitar os
elementos de conexão que farão as empresas desses segmentos se sujeitarem a essas novas
regras, tornando-as passíveis de serem tributadas pela jurisdição do mercado. Em paralelo, os
Estados precisam acordar como será composta a base tributável e o percentual que será
atribuível à jurisdição do mercado. Além dessas decisões, mostra-se oportuno desenvolver
novos mecanismos de cooperação para assegurar que as novas regras sejam aplicadas
reforçando a segurança jurídica e a previsibilidade da tributação, o que a OCDE chama de
certeza tributária.
A primeira definição relevante que precisa ser tomada para o desenho da
nova solução normativa se refere ao escopo da proposta: quais segmentos econômicos ficarão
sujeitos às novas regras. Conforme se retratou anteriormente, desde o primeiro relatório do
projeto BEPS, a OCDE propagou a ideia de que não seria possível circunscrever a economia
digital e lhe impor um tratamento tributário próprio. Não estão documentados quais eventos
motivaram a mudança de entendimento da entidade, mas é possível inferir que a restrição das
novas regras às companhias da economia digital representa a menor mudança possível em
relação às regras vigentes de alocação do direito de tributar, que a princípio nem sequer
constava no escopo do projeto BEPS.
Nesse sentido, o escopo do montante A do pilar um inclui duas categorias de
atividades econômicas nas novas regras tributárias: os serviços digitais automatizados e as
empresas voltadas para o consumidor253. Havendo a caracterização da atividade econômica
em uma dessas espécies, o segundo limite a ser definido é o lucro ou faturamento mínimo
obtido pelas empresas para se sujeitar às novas regras de alocação.
Os serviços digitais automatizados representam o núcleo da economia
digital. Esse segmento econômico permite que algumas empresas multinacionais possam
obter receitas relevantes a partir de um modelo de negócio estruturado de forma automatizada
para uma base de clientes global por meio da internet, requerendo o mínimo de envolvimento
humano por parte do provedor. O exercício dessas atividades pode ser executado de forma
remota para diversas jurisdições, com pouca ou nenhuma infraestrutura no local do
consumidor254.
Essa espécie de atividade econômica inclui os serviços de publicidade online; venda ou outra alienação de dados do usuário, mecanismos de busca on-line, plataformas

253 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – report on pillar one blueprint. Op. cit. p. 13.
254 Ibid. p. 21.
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de mídia social, plataformas de intermediação on-line, serviços de conteúdo digital, jogos online, serviços de ensino on-line padronizados e serviços de computação em nuvem.
Outro tipo de atividade que estaria sujeito à alocação do poder de tributar
para a jurisdição do mercado é o chamado consumer-facing business, ou negócios voltados
para o consumidor, em tradução literal. De acordo com a OCDE, a inclusão de um grupo mais
amplo de atividades econômicas no âmbito do Montante A reconhece que a capacidade de
participar de forma ativa e sustentada na vida econômica de uma jurisdição de mercado vai
além das empresas que fornecem serviços digitais automatizados255.
A OCDE sustenta que os negócios que classificados como consumer-facing
business, apesar de apresentarem um menor grau de digitalização, são capazes de envolver os
consumidores de forma significativa, mantendo uma presença física menor do que os
negócios tradicionais. De acordo com a entidade, esse segmento representa as atividades
econômicas que geram receita a partir da venda de bens e serviços, ou exploram intangíveis
ligados a esses bens e serviços, diretamente aos consumidores para uso pessoal, excluídas as
destinações comerciais ou profissionais256.
O relatório produzido pela OCDE não detalha quais atividades econômicas
específicas estão incluídas no rol dos negócios voltados para o consumidor. Nesse sentido,
não há clareza suficiente na delimitação dessas atividades, o que representar um fator de
insegurança jurídica para as empresas que tangenciam essa caracterização, com possíveis
implicações em dupla tributação da renda.
Em avanço na delimitação do escopo, mais de 130 países acenaram
favoravelmente à proposta que estabelece como limites o faturamento global acima de 20
bilhões de euros, adicionado ao percentual de lucratividade acima de 10% para que uma
companhia possa se sujeitar às novas regras em discussão257.
Caso uma empresa ou um segmento dessa empresa se enquadre como
serviço digital automatizado ou serviço voltado para o consumidor, nos termos delimitados na
proposta, submete-se a um segundo teste para se sujeitar às novas regras de alocação: o teste
de limiar. Nesse sentido, uma empresa multinacional somente se sujeitará ao escopo do valor
A se atender a dois limiares: a receita consolidada do grupo empresarial ultrapassa um limite

255 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – report on pillar one blueprint. Op. cit. p. 23.
256 Ibidem.
257 Disponível em: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-taxchallenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf.
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determinado, e a sua receita obtida no mercado externo, diferente do Estado de residência,
também ultrapassa um limite estabelecido.
O primeiro limiar tem sido, por diversas vezes, estipulado em torno do
montante de 750 milhões de euros de faturamento anual do grupo multinacional. Esse valor é
colocado como ponto de partida em função de ser a partir dele que se obriga uma empresa
multinacional a enviar a declaração país-país, estipulada pela ação 13 do projeto BEPS. A
razão para estabelecer esse patamar, segundo defende a OCDE, é minimizar custos de
conformidade e de administração, desobrigando empresas menos robustas de incorrerem em
mais um custo de obrigações acessórias e demais custo de conformidade.
O segundo limiar, por sua vez, tem o objetivo de preservar o direito de
tributar do Estado da residência quando a maior parte dos lucros obtidos pela empresa
multinacional ocorrer dentro do mercado interno. O grupo de trabalho chegou a um consenso
estipulando a existência de elemento de conexão entre a empresa e a jurisdição de mercado
sempre que que a companhia obtiver faturamento superior a um milhão de euros nessa
jurisdição258.
Essa definição tem imediato impacto arrecadatório. Quanto maior a
abrangência do escopo em relação às atividades econômicas compreendidas, maior será a
participação da jurisdição do mercado na arrecadação do imposto sobre os lucros gerados na
economia global. Da mesma forma, quanto menor o limiar do faturamento estabelecido para
incluir uma empresa multinacional dentro do escopo do pilar um, maior a quantidade de
empresas sujeitas às novas regras e maior será a destinação de receitas tributárias para as
jurisdições do mercado. Ato contínuo, quanto menor for o limite de lucratividade obtida no
exterior, maior será o número de empresas sujeitas às novas regras e maior será a participação
da jurisdição do mercado na repartição tributária.
A tabela abaixo retrata a estimativa realizada pela OCDE para o montante
do lucro residual que seria repartido entre a jurisdição da residência e as jurisdições do
mercado consumidor. O montante do lucro residual, a ser detalhado no próximo item, poderá
variar de acordo com o limite de escopo da receita global do grupo empresarial e os limites de
lucratividade obtidos no exterior nos dois tipos de atividade econômica compreendidas:
serviços digitais automatizados (ADS) e negócios para o consumidor (CFB). Como se
observa, quanto menor os limites de faturamento exigidos, maior a participação da jurisdição
no mercado na repartição das receitas tributárias.
258
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Figura 8 - Variação do lucro residual global em função dos limites de lucratividade a ser definidos no escopo do
montante A do pilar um259.

Em relação às empresas voltadas para o consumidor, o grupo propõe ainda
incluir um elemento de conexão adicional para ensejar o direito de a jurisdição do mercado
tributá-las, além do limite mínimo de receita. Tratar-se-ia de um elemento de presença física,
que evidenciaria um engajamento ativo e continuado da empresa na respectiva jurisdição. O
relatório da OCDE alega que esse elemento de conexão adicional, além do faturamento, seria
relevante para reduzir custos de conformidade para essas empresas, que empiricamente
possuem margens de lucro menores do que as empresas de serviços digitais automatizados.
Causa estranhamento a linha adotada pela OCDE em relação a esse item, em
que se cabe ressalvar que ainda permanece grande divergência dentro do grupo de trabalho. O
argumento utilizado pela entidade no sentido de ser improvável a atuação de um grupo
empresarial em uma jurisdição sem a existência de estruturas físicas de apoio representa uma
contradição em relação a todo o trabalho que vem sendo desenvolvido sobre a economia
digital durante os 7 anos do projeto BEPS. Desse modo, exigir a presença de um
estabelecimento permanente, ou estrutura similar, indica a defesa da ideia de manter as regras
atualmente vigentes para o grupo de empresas cujas atividades não se caracterizam como
serviços digitais automatizados. Da mesma forma que a graduação dos limites de faturamento,
a existência ou não de elemento de conexão de ordem física para as atividades classificadas

259 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – economic impact assessment. Inclusive framework on
BEPS. Paris: OECD Publishing, 2020, p. 35. Disponível em: https://doi.org/10.1787/0e3cc2d4-en. Acesso em
07 dez. 2020.
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como consumer-facing business também acarretará um impacto relevante na alocação do
direito de tributar.
Em relação ao montante B, que consiste na repartição dos tributos gerados
nas atividades de marketing e distribuição, também há definições de escopo relevantes a
serem feitas. A primeira definição relevante se refere às atividades que constarão no escopo
das novas regras de alocação e quais continuarão a seguir as regras atuais. De acordo com o
relatório da OCDE, o debate mais relevante nessa questão é a abrangência do escopo, no qual
os grupos de países em desenvolvimento defendem a adoção de um escopo mais abrangente,
do qual decorrerá uma maior participação nas receitas tributárias dessas atividades260.
Outra definição relevante se refere ao percentual que será destinado à
jurisdição de mercado. A OCDE propõe que seja um percentual fixo sobre alguma métrica
como margem de lucro ou receita bruta. O montante fixo se justificaria por razões de
simplificação, substituindo as regras atuais de preços de transferências nesses casos
específicos.
De acordo com a OCDE, espera-se que o montante B reduza custos
administrativos para os Estados, o que é especialmente relevante para jurisdições menos
estruturadas. Além disso, também se pretende que o montante B aumente a segurança jurídica
e a previsibilidade para os contribuintes, considerando-se desenhar um valor fixo a ser pago.
Afora o benefício da simplificação, não se espera que o montante B represente um ganho
global de receitas tributárias ou uma maior participação das jurisdições do mercado261.

4.2.3.2 Método de alocação do lucro residual

No contexto do direito tributário internacional, o modelo de apuração e
repartição do imposto de renda pode ser realizado por diferentes padrões. Pelas regras atuais,
o modelo adotado segue o princípio do arm´s lenght, enquanto fundamento das regras de
preços de transferência. A reformulação proposta pela OCDE, como se mencionou
anteriormente, afeta profundamente o princípio do arm´s lenght, propondo uma repartição dos
tributos com base em um método chamado de alocação do lucro residual.
De acordo com Devereux et al., a alocação do lucro residual consiste em um
método corriqueiramente estudado pela doutrina que se baseia na separação do lucro total de

260 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – report on pillar one blueprint. Op. cit. p. 155-167.
261 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – economic impact assessment. Op. cit. p. 18.
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uma empresa multinacional em duas partes: o lucro rotineiro e o lucro residual262. O lucro
rotineiro, conforme definição pelo guia de preços de transferências da OCDE, consiste no
lucro que uma terceira parte espera receber por desempenhar atividades determinadas em base
de terceirização, sem que essa terceira parte compartilhe do risco geral do negócio 263.
De início, já é possível verificar que essa proposta se afasta do princípio do
arm´s lenght, base das regras atuais de preços de transferências, que considera cada empresa
como uma unidade autônoma. A consideração do lucro global da companhia multinacional
representa uma mudança significativa e parece ser uma via mais adequada, considerando as
atuais estruturas econômicas dominantes.
A partir da segregação do lucro global em duas categorias, decorre-se que o
tratamento jurídico para o lucro rotineiro será idêntico ao das regras atualmente vigentes. Por
outro lado, os não rotineiros ou residuais, o que inclui todo o conjunto que não se inclui na
qualificação de lucro rotineiro, será repartido entre o Estado onde reside a empresa e os
Estados onde estão localizados os usuários ou consumidores.
Valendo-se da ilustração citada por CHAND para esclarecer o método264,
supondo um caso hipotético em que uma empresa A, residente fiscal nos Estados Unidos,
desenvolve produtos e serviços nesse mesmo Estado e os vende no Brasil, em base remota –
sem instalação física ou qualquer tipo de representação, apurando-se uma receita bruta total
de R$ 1.000.000,00, com margem de lucro de 45%, ou seja, R$ 450.000,00.
Pelo método da repartição do lucro residual, a partir do lucro total seriam
retirados os lucros rotineiros. A primeira divergência entre os partícipes da elaboração da
proposta se refere à apuração do lucro rotineiro, indagando-se se o cálculo deve ser feito
mecanicamente, com base nos métodos atuais de preços de transferência, ou se seria mais
prudente uma fórmula genérica que presuma esse montante. Essa divergência parte
inicialmente da doutrina. Devereux et al. elaboraram a sua proposta baseando-se na apuração,
levando-se em conta as regras atuais de preços de transferências, sob o argumento de atribuir
maior legitimidade à apuração. Outros autores, como Avi-yonah, defenderam que o uso de
uma fórmula padrão contribuiria com a simplificação do sistema tributário internacional e,
apesar de trabalhar com presunção, traria mais benefícios do que a apuração real265.

262 DEVEREUX, Michael; AUERBACH, Alan; KEEN, Michael; OOSTERHUIS, Paul; SCHON, Wolfgang;
VELLA, John. Residual profit allocation by income. Oxford University Centre for Business Taxation Working
Paper WP19/01, 2019.
263 DEVEREUX, Michael et al. Op. cit. p. 8.
264 CHAND, Vikram. Allocation of taxing rights in the digitalized economy. Op. cit. p. 1038.
265 DEVEREUX, Michael; et. al. Op. cit.
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Supondo-se que seja definida uma fórmula que os lucros rotineiros devam
ser na proporção de 5%, esse percentual é retirado do lucro global da empresa e distribuído
conforme as regras atuais, e o lucro residual será repartido levando-se em consideração
também o mercado consumidor.
Seguindo o exemplo, restariam R$ 400.000,00 de lucros residuais para
serem repartidos entre o Estado da residência e os Estados onde se localizam o consumidor.
Surge então outra questão fundamental – e ainda controversa – sobre qual o elemento de
conexão a ser utilizado, como medir a participação efetiva do Estado consumidor na apuração
do lucro e qual o percentual atribuível a esses Estados em função do fator de alocação.
Enquanto alguns autores propõem a apuração mecânica da participação do Estado consumidor
a partir de determinados elementos de conexão – quantidade de usuário, receita bruta, venda –
parte da doutrina sugere uma divisão arbitrária, em percentual fixo, como forma de simplificar
o processo, aumentar a previsibilidade da tributação e reduzir litígios266.
Em recente trabalho, a OCDE aderiu à corrente pela utilização de uma
fórmula padrão pela qual seriam repartidas as receitas tributárias de acordo com um
percentual fixo em função do lucro obtido pela empresa multinacional. Da mesma forma, a
entidade também sugere que a apuração do lucro seja realizada de forma presumida a partir de
um percentual da receita bruta. O fundamento de que se vale a OCDE também se encontra na
simplificação do processo, redução de custos para as administrações tributárias e aumento da
previsibilidade para o contribuinte.
Em comunicado de julho de 2021, a OCDE estipulou que, uma vez obtido
faturamento superior a um milhão de euros em determinada jurisdição, este Estado poderá
tributar a renda sobre um percentual de 20 a 30% dos lucros obtidos que excederem a 10% do
chamado lucro rotineiro. Essa proposta foi preliminarmente aceita por mais de 130 países267.
O vínculo estabelecido com o Estado por meio das receitas obtidas pode ser
considerado um elemento de conexão perfeitamente legítimo. Além disso, a caracterização do
vínculo por intermédio do auferimento de receitas é mais simples de ser apurado e mais
objetivo do que as demais propostas, como a participação do usuário. Cabe o questionamento,
no entanto, por qual motivo esse elemento de conexão é válido somente para os serviços
digitais automatizados e negócios voltados para o consumidor e não é legítimo o suficiente
para todos os demais segmentos econômicos.

266 DEVEREUX, Michael; et. al. Op. cit.
267 Disponível em: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-taxchallenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf.
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A respeito da apuração do lucro de forma presumida a partir da receita
bruta, apesar de ser um critério mais simples, já é sabido que esse método pode levar a
distorções, tendo em vista que as margens de lucro podem variar consideravelmente de acordo
com a atividade econômica exercida. A OCDE já considera que podem ser necessárias
fórmulas e indicadores distintos para cada tipo de segmento econômico268.
Continuando com o exemplo ilustrativo e supondo que seja definida
globalmente uma repartição do lucro residual na proporção de 75% para o Estado de
residência e 25% para o Estado da fonte, o próximo passo seria apurar o lucro obtido no
respectivo Estado onde ocorreu o consumo. Supondo que todo o lucro residual – R$
400.000,00 – tenha sido proveniente de vendas no Brasil, e considerando a divisão
estabelecida de 75-25%, desse lucro R$ 100.000,00 seriam destinados ao Brasil, e R$
300.000,00 seriam destinados aos Estados Unidos, onde é residente a empresa.
A OCDE projetou diferentes cenários de receitas alocáveis à jurisdição do
mercado considerando os percentuais de 10%, 20% e 30% do lucro obtido pela empresa
multinacional, conforme se observa na tabela abaixo. A projeção também leva em
consideração uma lucratividade mínima exigida no mercado de jurisdição para legitimar a
incidência das novas regras tributárias. Quanto menor o limite exigido, maior a quantidade de
empresas sujeitas às novas regras e maiores os lucros alocáveis para o Estado em que estão
localizados os consumidores.

Figura 9 - Relação das receitas alocáveis à jurisdição do mercado em função do percentual de alocação 269.

268 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – report on pillar one blueprint. Op. cit. p. 14.
269 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – economic impact assessment. Op cit. p. 37.
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Outros métodos de apuração e repartição estão em discussão, mas de forma
geral todos esbarram nos pontos-chave destacados acima: definição do percentual atribuível a
lucros rotineiros; e identificação, mensuração e repartição dos lucros residuais entre Estados
de residência e estados onde ocorreu o consumo. Fica evidente que os desafios a serem
superados ainda são grandes em quantidade e complexidade. É natural que o debate e a
construção da solução para alcançar um consenso requeira tempo e participação de todas as
partes envolvidas.
Além dos desafios intrínsecos do desenho jurídico em discussão, o consenso
a ser alcançado pelos Estados no resenho do direito tributário internacional deve equilibrar a
solução com padrões de justiça tributária, de eficiência econômica, de simplicidade e baixo
custo de conformidade e de administração dos tributos.
Tendo em vista a multiplicidade de variáveis em discussão, dificilmente se
encontrará uma solução perfeita, o que demanda uma responsabilidade ainda maior dos
decisores políticos na celebração de um acordo que garanta o atendimento dos interesses mais
relevantes dos Estados, da sociedade e da economia.

4.2.4 Pilar dois: tributação mínima da renda internacional

Mesmo com o desenvolvimento das novas regras de conexão e de alocação
dos direitos de tributar, ainda podem ocorrer determinadas práticas que ensejam a
configuração do fenômeno BEPS. Para fechar esse cerco, um segundo pilar foi proposto
dentro do programa de trabalho conduzido pelo Inclusive Framework: a proposta global “antierosão”, ou GloBE270.
Essa medida tem como objetivo central permitir que um determinado
Estado, diante de uma possível situação de não tributação sobre a renda, possa exercer uma
competência tributária residual, ou secundária, e aplicar uma alíquota mínima sobre essa base
tributável, em percentual ainda em definição pelo grupo de trabalho271.
Incorporada essa nova regra, todas as empresas multinacionais, ainda que
deslocassem a sua base tributável para um paraíso fiscal, poderiam ter suas rendas tributadas
em um percentual mínimo por algum Estado com pretensão legítima para tanto. Nesses
termos, essa abordagem notadamente tem o objetivo de desencorajar o deslocamento de

270 Tradução livre para Global anti-base erosion proposal.
271 OCDE. Programme of work to develop a consensus solution to the tax challenges arising from the
digitalisation of the economy. Op cit. p. 25.
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lucros para países com baixa tributação sobre a renda e a adoção de práticas como o
financiamento intracompanhia com o exclusivo propósito de erodir a base tributável.
Esses assuntos têm levantado algumas questões de grande controvérsia. A
primeira delas se refere à limitação no exercício da soberania dos Estados para a concessão de
incentivos tributários abaixo do piso tributário estabelecido. A partir desse novo arcabouço, a
competição fiscal entre os Estados deve se dar respeitando um padrão tributário mínimo. Um
segundo ponto controverso se refere à hipótese em que uma empresa pode ser tributada,
mesmo que consiga realizar um planejamento tributário que resulte em não incidência
tributária.
Apesar desses pontos importantes, a norma em discussão acarretará o
benefício de garantir uma arrecadação efetiva sobre todas as empresas, independente da escala
em que ela atue. Esse efeito terá como consequência uma maior concretização do princípio da
capacidade contributiva e maior proteção à concorrência empresarial.
A proposta antierosão global prevê a sua operacionalização de duas formas:
a primeira, chamada de income inclusion rule, que permitiria a um Estado tributar uma
companhia subsidiária localizada em seu território sempre que a empresa sede for tributada
em outra jurisdição abaixo de uma alíquota mínima; e a segunda, denominada de tax on base
eroding payments, que asseguraria a possibilidade de proibir a dedução de um pagamento, no
caso de a renda gerada por esse mesmo pagamento não ter sido tributada no local do
recebimento272.
Enquanto o pilar um acarreta o resultado de redirecionar os direitos
tributários para o Estado da fonte, reequilibrando a alocação dos lucros na economia global, o
pilar dois traz como principal consequência aumentar os níveis de arrecadação tributária sobre
as atividades econômicas das empresas multinacionais. Nesse sentido, a OCDE estima que o
aumento das receitas tributárias em nível global após a implementação dos dois pilares poderá
alcançar o patamar de 100 bilhões de dólares anualmente, o que represa 4% das receitas
globais do imposto de renda corporativo273.
Conforme retrata o gráfico abaixo, todos os países tenderão a aumentar os
seus níveis arrecadatórios, projetando-se uma variação de acordo com o tamanho de cada
economia. As únicas jurisdições que terão perdas ou não obterão ganhos serão os chamados

272 OCDE. Programme of work to develop a consensus solution to the tax challenges arising from the
digitalisation of the economy. Op cit. p. 26-32.
273 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – economic impact assessment. Op. cit.
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hubs de investimentos, definidos como os países cujo investimento estrangeiro é superior ao
próprio PIB nacional.

Figura 10: Variação dos ganhos de receitas tributárias nos pilares um e dois em função do tamanho da
economia274.

A figura acima evidencia que o pilar um trará mais benefícios para os países
considerados de baixa renda e poderá acarretará algum prejuízo, ou ser neutro, para os países
de alta renda. Diferentemente, o pilar dois, que permite tributar os rendimentos não tributados
em paraísos fiscais, as rendas apátridas, trarão benefícios arrecadatórios a todos os países,
com maior benefício verificado nos países de alta renda275.
Assim como a projeção dos montantes do pilar um poderão variar em
função do escopo e percentual de alocação a serem definidos, também os valores e
percentuais projetados para o pilar dois dependem de itens ainda não acordados pelos países.
A questão mais relevante no pilar dois resta sobre a definição do percentual a ser considerado
como alíquota tributária mínima. O gráfico acima considerou por padrão a alíquota de 12,5%,
de forma que os Estados poderão exercer uma pretensão tributária residual ou secundária se a
jurisdição principal tributar numa alíquota abaixo da mínima.

274 OCDE. Tax challenges arising from digitalisation – economic impact assessment. Op. cit. p. 18.
275 A classificação dos Estados em função da renda é derivada de definição do Banco Mundial, que categoriza
os países em três níveis – alta, média e baixa renda – utilizando como parâmetro a renda nacional bruta (RNB)
per capita. Em 2021, serão consideradas economias de alta renda os países com RNB per capita acima de U$
12.535; como economias de média renda aquelas entre U$ 4.045 e U$ 12.535 de RNB per capita; e economias
de
baixa
rendas
os
países
com
RNB
per
capita
abaixo
de
U$
4.045.
https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview.
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Em pronunciamento ratificado por mais de 130 países, a OCDE estabeleceu
como alíquota mínima o patamar de 15%, aplicável a todas as empresas multinacionais que
ultrapasse o limite de faturamento de 750 milhões de euros por ano276.
Embora o Quadro Inclusivo formado pela OCDE reúna cada vez mais
países, e haja cada vez mais adeptos à necessidade de reformar o sistema tributário
internacional pelos motivos expostos nesse trabalho, a necessidade de obter novas receitas
tributárias tem se mostrado premente e mais um obstáculo na construção de uma solução
global.
A despeito dos pontos críticos ainda em definição, é notório o avanço no
modelo proposto pela OCDE no recente trabalho de 2020. Conforme declara a organização,
os modelos desenvolvidos fornecem uma base sólida para um futuro acordo sobre a tributação
da renda. Apesar de algumas questões importantes ainda permanecerem não resolvidas, como
a abrangência do escopo da proposta, o percentual a ser realocado no pilar um e a alíquota
tributária mínima do pilar dois, o elemento mais relevante é o consenso político a ser
alcançado pelos Estados. Embora o consenso seja de difícil obtenção, há demonstrações de
que sua implementação será viável. Após isso, as demais questões se tornarão meros
problemas técnicos de fácil solução.

276 Disponível em: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-taxchallenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf.
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5 A REFORMA DA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL SOB A PERSPECTIVA
BRASILEIRA

Ao longo deste trabalho, construiu-se o entendimento de que o exercício da
política tributária é imanente ao Estado nacional, ainda que os fatos abrangidos por essa
política tenham conexão com outras ordens jurídicas nacionais. Argumentou-se que as
escolhas de cada governo sobre como construir e implementar a sua política tributária estão
no centro do debate acerca do desenvolvimento nacional, apresentando uma íntima relação
com a condução dos negócios estatais.
Observou-se, ainda, que as definições concernentes à política tributária são
afetadas em cada momento histórico pelas circunstâncias sociais, econômicas, políticas,
jurídicas e culturais presentes numa determinada sociedade277. Nesse sentido, os governantes
tendem a amoldar os institutos tributários de acordo com as estruturas socioeconômicas
predominantes em seu tempo e espaço.
Nos termos colocados, um sistema tributário reflete, em via de regra, as
particularidades da jurisdição que o desenvolve278, a partir dos interesses que lhe são mais
caros. É nesse ponto que reside a enorme complexidade da tributação internacional: acomodar
interesses conflitantes dos mais diversificados Estados envolvidos. Conforme observou
Francisco Dornelles, a diferença de posição entre os países acerca da adoção de um ou outro
princípio tributário reflete, na verdade, os interesses que decorrem do estágio de
desenvolvimento econômico em que se encontra cada um deles279.
No plano internacional, a tributação assume a função de regular como os
Estados repartem e se apropriam da riqueza gerada pela economia transnacional e auferem os
lucros da globalização econômica, de maneira que o direito tributário internacional é um dos
principais instrumentos à disposição do Estado nessa disputa280.
A regulação tributária dos negócios transnacionais tem a sua complexidade
associada à multiplicidade dos interesses nacionais, por muitas vezes conflitantes. É papel do
direito tributário internacional suavizar essa complexidade em que as fronteiras da

277 ZILVETI, Fernando Aurélio. A evolução histórica da teoria da tributação: análise das estruturas
socioeconômicas na formação do Sistema Tributário. Op. cit.
278 Ibid.
279 DORNELLES, Francisco Neves. Acordos sobre a dupla tributação de rendas. Revista de Direito
Administrativo. v. 117. Rio de Janeiro: 1974, p. 441-446.
280 MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. Teoria crítica do direito tributário internacional. Op. cit.
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juridicidade se encontram e se sobrepõem, quando dois ou mais Estados passam a assumir a
sua pretensão tributária de forma cumulada.
A despeito de não possuir uma economia intensamente internacionalizada, o
Brasil é afetado de diferentes formas pelos institutos ligados à tributação internacional. Assim
como qualquer Estado que pretenda integrar o comércio internacional, a política tributária
brasileira é levada a um alinhamento compulsório de suas estratégias tributarias a
determinadas práticas internacionais.
Esse quarto capítulo carrega o propósito de incluir o Brasil no debate sobre
a reforma da tributação internacional no contexto da digitalização da economia, buscando-se
compreender, sobretudo, como as propostas em andamento se adequam aos interesses
nacionais e à ordem constitucional brasileira.

5.1

A

CONSTRUÇÃO

DA

IDENTIDADE

DA

POLÍTICA

TRIBUTÁRIA

INTERNACIONAL BRASILEIRA

5.1.1 A celebração dos primeiros acordos para evitar a dupla tributação da renda

Há um entendimento predominante na doutrina nacional a respeito da
existência de uma identidade própria da política tributária internacional brasileira. De acordo
com Schoueri281 e Rocha282, apesar de o Brasil ter adotado a nomenclatura da convenção
modelo da OCDE, diversas cláusulas dos acordos brasileiros divergem do standard
preconizado pela Organização. Seja em seus acordos, seja em suas disposições unilaterais, o
Brasil trilhou um caminho particular e jamais limitou a sua legislação às orientações de
entidades internacionais.
A primeira Convenção destinada a evitar a dupla tributação em matéria de
imposto de renda no Brasil foi aprovada em 1967. Naquele contexto, vigorava na legislação
brasileira o princípio da territorialidade: somente eram tributados os rendimentos derivados de
fontes localizadas dentro do território brasileiro, ficando fora da incidência tributária os

281 SCHOUERI, Luís Eduardo. Contribuição à história dos acordos de bitributação: a experiência brasileira.
Revista Direito Tributário Atual. v. 22. São Paulo: Dialética, 2008, p. 267-287.
282 ROCHA, Sérgio André. Política fiscal internacional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
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rendimentos oriundos de fontes estrangeiras, ainda que recebidos por empresas sediadas no
Brasil.
Diante dessa conjuntura, se analisarmos a vantagem dos tratados celebrados
durante a vigência do princípio da territorialidade sob a ótica exclusiva da fiscalidade, chegase facilmente à conclusão de que o Brasil somente assumiu perdas arrecadatórias com os
referidos acordos.
De outro modo, avaliando a celebração dos acordos a partir de um critério
mais amplo, observa-se que as convenções assumiram um papel relevante para a economia
brasileira por se traduzirem como instrumentos de facilitação na atração de investimentos
estrangeiros ao País. Conforme pondera Francisco Dornelles, personagem de destaque na
condução da política tributária brasileira à época, os acordos tributários assinados pelo Brasil
possuíam um especial objetivo de utilizar o sistema tributário como um instrumento de
política econômica. Nesses termos, objetivava-se (a) incrementar o fluxo de investimentos
estrangeiros para o Brasil e reduzir o custo do dinheiro e da tecnologia importados,
necessários ao processo de desenvolvimento brasileiro; e (b) criar um clima de segurança para
o investidor estrangeiro, estabelecendo níveis máximos de tributação que incidiriam sobre os
rendimentos do seu capital investido no Brasil283.
A utilização dos institutos tributários com a finalidade de intervir na
economia e promover o desenvolvimento não ocorreu de forma isolada. Ao contrário, essa
política estava em consonância com a ideologia predominante no período da ditadura militar
brasileira, entre as décadas de 1960 e 1980, que pregava pela forte atuação do Estado, direta e
indiretamente, para alavancar o desenvolvimento econômico nacional284.
Essa postura está formalizada na Exposição de Motivos do primeiro acordo
brasileiro para evitar a bitributação, nos seguintes termos: “o governo brasileiro tomou
consciência de que, para obter um volume de investimentos compatível com as necessidades
de crescimento, torna-se indispensável à colaboração do capital estrangeiro”285.
Em vista desses objetivos, os acordos brasileiros para evitar a dupla
tributação se distanciaram da convenção-modelo da OCDE e estabeleceram uma identidade
particular que privilegiava o princípio da tributação na fonte. Essa posição foi adotada de
forma predominante nos países da América Latina, os quais harmonizaram a defesa do
princípio da fonte por meio da ALALC – Associação Latino-americana de Livre Comércio. A

283 DORNELLES, Francisco Neves. Op. cit.
284 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit.
285 Ibid. p. 268.
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partir da perspectiva dos países em desenvolvimento, o Estado com maior legitimidade para
tributar deveria ser o local onde ocorreu a atividade ou onde ocorreu o pagamento, e não o
local de residência do beneficiário.
Como retrata Schoueri, a principal dificuldade na assinatura dos primeiros
acordos brasileiros foi conciliar a posição de defesa da tributação na fonte com a
predominância da tributação pelo princípio da residência, adotada pelos países desenvolvidos.
Uma das formas de conciliar essas posições antagônicas se deu por meio das cláusulas de tax
sparing e matching credit, em que o outro país contratante fica obrigado a isentar ou
reconhecer crédito no limite da isenção concedida pelo Estado brasileiro. Trata-se de um
instrumento para incrementar o nível de investimentos recebidos e, ao mesmo tempo, garantir
que o incentivo fiscal destinado ao investidor não se transforme em uma transferência do
poder de tributar para o Estado da residência286.
Sob esse contexto e com essas características, foi construída a política
tributária internacional brasileira, que se afastou ligeiramente dos standards da OCDE
especialmente quanto à priorização da tributação na fonte no caso de rendimentos passivos e
pela adoção das cláusulas de tax sparing e matching credit em seus acordos. Sob essa égide,
foram assinados todos os acordos brasileiros para evitar a dupla tributação, seguindo-se essa
política mesmo após o término da Ditadura Militar e retorno à redemocratização do Estado
brasileiro.

5.1.2 O advento da Constituição de 1988

A

promulgação

da

Constituição

Federal

de

1988

representa,

indubitavelmente, o marco jurídico e político da restauração democrática no Estado brasileiro.
A nova Constituição da República acolheu as pluralidades manifestadas no contexto histórico
de sua elaboração e dessa comunhão resultou um diploma jurídico e político de conciliações
entre institutos aparentemente paradoxos.
Em relação ao modo de atuação do Estado na ordem econômica e ao
relacionamento entre Estado e agentes econômicos, por exemplo, instituiu-se uma conciliação
de valores liberais com aspirações de um Estado social. Nesse sentido, ao mesmo tempo em
que garante a propriedade privada e a livre-iniciativa como princípios fundamentais da ordem

286 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit. p. 270.
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econômica, o novo marco jurídico-constitucional orienta o emprego desses recursos para a
promoção do desenvolvimento nacional e do bem-estar social.
A nova feição do Estado naturalmente implica novas atribuições para a
política tributária, sobretudo no que se refere às funções que exerce na vida da sociedade.
Essa nova feição potencializa a função reguladora ou indutora das normas tributárias, cujo
objetivo é o de alterar o equilíbrio dos agentes econômicos, induzindo-lhes a adotarem
comportamentos desejados pelo Estado. Esse paradigma incorpora uma visão pragmática do
direito, destacando o seu caráter funcional287, no sentido de viabilizar a tributação como um
instrumento à disposição do Estado para intervir na economia e concretizar políticas e direitos
constitucionais.
A par desses fundamentos, parece evidente que a política tributária
internacional adotada pelo Brasil até então, que se inseria num contexto do nacionaldesenvolvimentismo, adequava-se aos valores positivados pela nova Constituição da
República. Da mesma forma como foi concebida a política tributária brasileira, a Constituição
instituiu formalmente a atribuição do Estado de utilizar os mecanismos tributários como meio
indutor do desenvolvimento econômico nacional.
A constitucionalização da ordem jurídica implica, como colocado por
Humberto Ávila, uma reconfiguração racional do Direito Tributário a partir dos princípios e
direitos fundamentais do cidadão. Trata-se de uma refundação do Direito Tributário, que só
pode ser compreendido a partir do Sistema Constitucional288.
Nesse contexto, tratando-se o direito tributário como instrumento a serviço
da Constituição, ele mantém as suas tradicionais funções – arrecadatória, distributiva e
regulatória – mas evidencia um especial condão de implementar os objetivos constitucionais.
Esse pressuposto revela uma necessidade de interpretar o direito tributário sob o viés de uma
análise funcional, assumindo um entendimento de que o direito não é um fim em si mesmo,
mas um meio para alcançar os fins escolhidos pela sociedade e positivados na Constituição289.
A partir dessa leitura, percebe-se que a política tributária internacional
brasileira tem seus objetivos históricos em consonância com os objetivos da Constituição
Federal, no sentido de que tem como finalidade não somente a arrecadação, mas a promoção
do desenvolvimento nacional por meio da atração de investimentos estrangeiros. Apesar dessa

287 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. Op. cit.
288 ÁVILA, Humberto. Apresentação à obra. In: KIRCHHOF, Paul. Tributação no Estado constitucional. Trad.
Pedro Adamy. São Paulo: Quartier Latin, 2016.
289 GRAU, Eros. Op. cit. p. 25.
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identidade de objetivos, está claro que a Constituição requer outros predicados da política
tributária internacional para que essa harmonização seja plenamente satisfeita.
Nesse contexto, a política tributária brasileira deve, sobretudo, respeitar os
direitos fundamentais do cidadão em toda extensão normatizada pela Constituição. Deverá
resgatar o princípio da capacidade contributiva como valor fundamental a ser alcançado.
Deverá ser capaz de cumprir a sua função de garantir recursos para o Estado, ao mesmo
tempo em que seja um instrumento adequado no contínuo aprimoramento do ambiente de
negócios no País.

5.1.3 A política tributária internacional brasileira na atualidade

A política tributária internacional no Brasil foi estabelecida e desenvolvida
em um cenário de baixo grau de internacionalização da economia. É possível observar,
inclusive, que determinadas negociações voltadas para a celebração de acordos para evitar a
bitributação da renda foram particularizadas, com a intenção de beneficiar destinatários
predeterminados, como o Banco do Brasil ou Petrobras e outras grandes empresas públicas
que passaram a operar no exterior290.
No final do século 20 e início do século 21 se observou, no entanto, uma
mudança desse cenário. A intensificação do processo de globalização das relações
econômicas e, mais recentemente, o aprofundamento da digitalização da economia,
culminaram com a expansão da internacionalização da economia brasileira, embora modesta
quando comparada a outros países mais integrados. Essa mudança de contexto é simultânea
ao redirecionamento da política tributária internacional brasileira, a partir de quando o viés
fiscalista passou a se sobressair.
Embora se possa dizer que a pretensão arrecadatória da política brasileira
tenha se manifestado desde os primeiros acordos tributários celebrados, sobretudo pela defesa
do princípio da tributação pelo país da fonte, foi a partir da Lei 9.249 de 1995, que implantou
o regime de tributação universal da renda, que a feição fiscalista da tributação internacional
no Brasil ganhou proeminência.
O artigo 25 da citada lei introduziu o seguinte dispositivo: “Os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de

290 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit.
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cada ano”. A partir dessa norma, o Brasil abandonou o princípio da territorialidade pura, que
tributa a renda apenas de pessoas ou fontes localizadas em seu território, e passou a adotar o
princípio da tributação universal, incluindo a pretensão tributária sobre rendimentos auferidos
no exterior por pessoas residentes no País.
Essa nova postura da política tributária internacional se insere em um
contexto de reforma fiscal do Estado brasileiro na década de 1990, em que a gestão do
presidente Fernando Henrique Cardoso aumentou consideravelmente a carga tributária
nacional para fazer face aos programas previstos pela Constituição Federal, quando se
instituiu novas figuras tributárias destinadas ao financiamento da seguridade social. Essa
reforma provocou um aumento da carga tributária de 28% para um patamar entre 33% e 35%
do PIB291.
Especificamente sobre a Lei 9.249 de 1995, a exposição de motivos
destacou que o objetivo da reforma proposta era de (a) simplificar a apuração do imposto de
renda; (b) reduzir as vias de planejamento tributário; (c) uniformizar o tratamento tributário
dos diversos tipos de renda; (d) ampliar o campo de incidência do tributo para alcançar os
rendimentos auferidos no exterior por contribuintes estabelecidos no Brasil e (e) articular a
tributação das empresas com o plano então vigente de estabilização econômica do governo292.
Ainda de acordo com a exposição de motivos da referida Lei, os
dispositivos então inseridos na legislação também possuíam o objetivo de mitigar a evasão e a
elisão tributária internacional:
Adota-se, com a tributação da renda auferida fora do País, medida tendente a
combater a elisão e o planejamento fiscais, uma vez que o sistema atual – baseado
na territorialidade da renda – propicia que as empresas passem a alocar lucros a
filiais ou subsidiárias em “paraísos fiscais”. Intenta-se, ainda, harmonizar o
tratamento tributário dos rendimentos, equalizando a tributação das pessoas judiciais
à das pessoas físicas, cujos rendimentos externos já estão sujeitos ao imposto na
forma da legislação em vigor.

A partir da introdução dessas normas no sistema tributário brasileiro, os
lucros auferidos no exterior passaram expressamente a ser uma das materialidades tributáveis
do imposto de renda das pessoas jurídicas. Posteriormente, a Lei nº 12.973 de 2014
regulamentou no Brasil a tributação das controladas indiretas da pessoa jurídica brasileira de
291 IPEA. Uma análise da carga tributária do Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 1998. Disponível em: TD 0583 Uma Análise da Carga Tributária no Brasil (ipea.gov.br). Acesso em: 22 de abr. 2021. RECEITA FEDERAL.
Carga Tributário no Brasil 2018. Disponível em: ctb-2018-publicacao-v5.pdf (economia.gov.br). Acesso em: 22
de abr. 2021.
292 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-dezembro-1995-349062exposicaodemotivos-149781-pl.html.
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forma independente. Nesses termos, cada controlada passou a ser considerada de forma
individualizada para efeitos de tributação dos lucros auferidos no exterior, permitindo-se a
tributação desses lucros independentemente da distribuição de dividendos ou participações.
A abrangência da legislação brasileira sobre a tributação de lucros auferidos
no exterior foi alvo de críticas da doutrina desde a sua instituição293. O principal argumento
em desfavor do regime adotado pelo Brasil diz respeito à abrangência da norma quanto à
localização das empresas controladas, que não distingue o fato de estar ou não estabelecida
em país com tributação favorecida.
A generalidade quanto à localização da empresa provoca uma segunda
crítica fundamentada na competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional.
Sérgio André Rocha ilustra esse cenário citando uma hipótese em que uma empresa brasileira
atua, por meio de sua controlada, em um determinado país cuja tributação da renda seja no
patamar de 20%. Realizado o lucro, além de ser tributado nesse montante, a empresa
brasileira será ainda objeto de tributação de alíquota complementar até o limite da alíquota
nacional, que alcança os 34%. Nesse sentido, a filial brasileira pagaria uma alíquota adicional
de 14% a mais do que as suas concorrentes no exterior, prejudicando em grande medida a sua
capacidade de competir naquele mercado294.
Em defesa do princípio da universalidade, Heleno Torres aponta, além das
razões fiscalistas e antielisivas, a natureza isonômica dessa norma. Tal como anteriormente
colocado, o autor sustenta que a tributação de lucros no exterior permite ao Estado tributar de
forma igualitária os residentes que produzem rendimentos somente no mercado interno e os
residentes cujos rendimentos são de origem interna e externa, especialmente quando os
rendimentos obtidos no exterior estão sujeitos a tratamento tributário privilegiado não
disponível a todos os residentes295.
Outro instituto da tributação internacional regulamentado pela legislação
brasileira na década de 1990 foi o regime de preços de transferências, já conceituado nos
capítulos anteriores. Assim como as diversas disposições dos tratados internacionais em
matéria tributária, as regras de preços de transferências no Brasil também foram
desenvolvidas com particularidades, destoando do padrão estabelecido pela OCDE.
Nessa matéria, a legislação brasileira positivou o princípio do arm´s lenght
em seu regime de preços de transferência, garantindo um tratamento tributário a empresas

293 ROCHA, Sérgio André. Op. cit. p. 108-ss.
294 Ibid. p. 176.
295 TORRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. Op. cit. p. 73.
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matrizes e filiais como entidades independentes entre si. Por outro lado, conciliou o princípio
das entidades independentes com o postulado da praticabilidade. Desse modo, buscou a
simplificação das regras de controle e aumento da previsibilidade, estabelecendo margens
predeterminadas que simplificam auditorias e o cumprimento de obrigações acessórias pelo
contribuinte.
Ingressando no século 21, outro instituto da tributação internacional passou
a ser discutido com maior ênfase e relevância: a troca de informações tributárias
internacionais. Conforme observado em tópico anterior, a troca de informações entre países
objetiva transmitir e receber dados de natureza econômica, financeira e tributária dos
contribuintes gerados em outros países, que não seria possível ter acesso sem o
estabelecimento de uma cooperação jurídica em face do princípio da territorialidade na
execução da lei tributária.
Nesse quesito, é possível atestar de forma contundente a aderência do Brasil
aos protocolos internacionais. Membro do Fórum Global para Transparência e Troca de
Informações em Matéria Tributária desde a sua criação em 2009, o Brasil tão logo foi
avaliado pelo grupo de trabalho como um dos Estados que implementaram substancialmente
padrões para a troca de informações para fins tributários296.
Sérgio André Rocha sintetizou de maneira precisa o posicionamento
brasileiro nesse tema perfeitamente alinhado às práticas internacionais, diferentemente dos
demais institutos da tributação internacional:
Ao contrário das regras distributivas em tratados internacionais, onde há uma clara
divergência entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, ou dos casos das
regras de preços de transferência e daquelas que regem a tributação de lucros
auferidos por controladas situadas no exterior, onde o Brasil tem interesses
arrecadatórios e administrativos domésticos claros, no campo da transparência fiscal
os países, de maneira geral, parecem estar do mesmo lado297.

Ainda que a política brasileira tenha se alinhado às práticas globais em
relação às trocas de informações internacionais em matéria tributária, assim o fez por razões
de interesse nacional. Portanto, permanece válida a assertiva de Rocha no sentido de que o
Brasil tem uma política tributária internacional própria, ora defendendo o direito de tributar
do país da fonte, ora praticando níveis mais elevados de tributação, ora se alinhando a padrões
internacionais quando assim lhe convém.

296 ROCHA, Sérgio André. Op. cit.
297 Ibid. p. 196.
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Diferentemente do que concluiu Luís Eduardo Schoueri a respeito da
política brasileira de celebração dos acordos para evitar a dupla tributação 298, ainda não é tão
claro se a adaptação dos padrões internacionais aos interesses arrecadatórios e econômicos
internos pode ser avaliada como bem-sucedida, sobretudo quanto às regras de tributação dos
lucros provenientes de empresas controladas no exterior.
A adoção brasileira do princípio da tributação universal, ao dar ênfase às
finalidades arrecadatórias, representa um entrave à competição de empresas brasileiras no
mercado internacional e, além disso, desincentiva o estabelecimento de holdings de empresas
estrangeiras no Brasil299. Embora a função arrecadatória da tributação seja de grande
relevância para o cumprimento dos objetivos constitucionais, ela tenderá ao fracasso quando a
sua manutenção se volta contra a prosperidade econômica e elementos fundamentais para o
desenvolvimento econômico nacional.

5.2 A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BEPS NO BRASIL

O projeto BEPS, tal como se detalhou no capítulo 4 deste trabalho, consiste
em uma agenda tributária conduzida pela OCDE com o objetivo de reformar os padrões
normativos da tributação internacional de modo a adequar suas regras aos novos modelos de
negócios provenientes da digitalização da economia, combater a evasão e restringir a elisão
tributária, garantindo aumento de arrecadação sobre as empresas transnacionais.
Embora seja relevante o esforço multilateral para desenvolver regras
harmonizadas e convergentes da tributação internacional, a juridicização dessas regras
depende, em grande medida, da internalização dessas propostas nas legislações domésticas de
cada país. Esse processo de internalização deverá ser pautado, em qualquer caso, por uma
análise de compatibilidade dos modelos propostos com cada sistema jurídico-tributário
vigente.
No caso da implementação dessa agenda no Brasil, a análise de
compatibilidade requer ainda maior cautela. Além de não ser membro da OCDE, não tendo
participado da construção da agenda em discussão, é preciso considerar que o Brasil
desenvolveu a sua política tributária internacional de forma independente, atento aos seus
298 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit. p. 155.
299 ROCHA, Sérgio André. Op. cit. p. 180.
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interesses econômicos e administrativos, culminando em divergências estruturais e sistêmicas
de seu regime tributário com o dos demais países.
Por outro lado, não se pode concluir que o Brasil está alienado ao processo
de construção do projeto BEPS. Enquanto membro do G20, o Brasil garantiu apoio político às
iniciativas conduzidas pela OCDE, legitimando as ações da Entidade. Posteriormente, ao
ingressar no Inclusive Framework, teve oportunidade de participar ativamente de grupos de
trabalhos da agenda BEPS, em conjunto com países-membros e não membros da
Organização. Ademais, posicionou-se enquanto parceiro-chave da OCDE, contribuindo
tecnicamente em diversas questões tributárias, sempre no sentido de reforçar a posição
brasileira em relação a sua própria política adotada300.
Quando instado a se posicionar sobre o processo de erosão da base tributária
e transferência de lucros, o Brasil, por meio da Receita Federal, manifestou que o fenômeno
BEPS se tratava de uma séria ameaça à justa competição, gerando impactos negativos sobre
as receitas tributárias, causando aumento da regressividade e, em consequência, uma
realocação da carga tributária sobre outros contribuintes, impactando no desenvolvimento
econômico do País301.
De forma análoga à metodologia adotada no capítulo dedicado à análise do
projeto BEPS, o exame de compatibilidade dessa agenda no Brasil será dividido em três
tópicos em função da natureza das propostas em questão, em que se analisarão as iniciativas
voltadas para aprimoramento da transparência, da substância e da coerência do projeto BEPS
no sistema tributário brasileiro.

5.2.1 Ações voltadas ao fortalecimento da coerência da tributação internacional

O que a OCDE denomina de coerência na tributação internacional se refere
à harmonização das regras tributárias domésticas antielisivas, com o intuito de evitar lacunas
e sobreposições de institutos tributários que possibilitem aos contribuintes escapar de
qualquer incidência tributária. No projeto BEPS, essa diretriz foi objeto das ações 2, 3, 4 e 5,
cujos escopos abordam, respectivamente, a neutralização de instrumentos híbridos, o
alinhamento das regras CFCs, a revisão das regras de subcaptalização e a mitigação das
práticas de competição prejudiciais entre Estados.

300 ROCHA, Sérgio André. Op. cit. p. 216.
301 Ibid. p. 219.
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O atendimento da ação 2 do projeto BEPS requer um mapeamento do
tratamento tributário de dezenas de países e eventualmente o condicionamento da aplicação
da lei brasileira de acordo com a regra de cada país. Esse arranjo certamente aumentará a
complexidade das leis tributárias domésticas, minando a segurança jurídica e a previsibilidade
de ações tributárias sobre o contribuinte.
Conforme observado na análise da política tributária internacional brasileira,
a simplificação e a praticabilidade tributária, embora não tenham status de princípio jurídico,
foram considerados parâmetros relevantes na construção do sistema tributário nacional. São
balizadores que visam facilitar as atividades da administração tributária e reduzir os custos de
compliance para os contribuintes.
Além desse entrave para implementação do escopo da ação 2, em diversas
ocasiões, o Brasil poderia se ver obrigado a renunciar a seus direitos tributários, transferindoos a outros países em nome do atendimento de um padrão tributário global. Nesse sentido, a
adoção a um regime internacional de descasamentos híbridos, conforme termo cunhado por
Rocha302, não parece se adequar à política tributária internacional historicamente defendida
pelo Brasil.
Em relação à ação voltada para o alinhamento das regras de tributação de
lucros no exterior, é patente que as regras brasileiras são mais abrangentes que as dos demais
países, incluindo todo o lucro gerado por empresas controladas e coligadas no exterior,
independente de estar a filial localizada ou não em país com tributação favorecida,
extrapolando a finalidade antielisiva da regra CFC303.
A adoção de uma política tributária mais branda em relação à tributação de
lucros oriundos de filiais no exterior não violaria o sistema tributário nacional. Embora uma
regra CFC mais restritiva cause uma perda arrecadatória, a sua implementação poderia
impactar positivamente na competitividade das empresas brasileiras que atuam no exterior.
Esse equilíbrio deverá permear as discussões sobre esse instituto.
A ação 4 do projeto BEPS, por sua vez, discute a limitação da dedução de
pagamento de juros e outras despesas financeiras, com o objetivo de inibir os planejamentos
tributários que exploram a realização de empréstimos intracompanhia para reduzir o seu ônus
tributário.

302 ROCHA, Sérgio André. Política fiscal internacional brasileira. Op. cit. p. 235.
303 ROCHA, Sérgio André. São as regras brasileiras de tributação de lucros auferidos no exterior “regras
CFC”? Análise a partir do relatório da ação 3 do projeto BEPS. Op. cit.
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Da mesma forma que a tributação de lucros no exterior, as regras brasileiras
de subcapitalização são mais abrangentes que o padrão internacional. Desse modo, embora as
propostas da OCDE estejam alinhadas à política brasileira, a legislação nacional já é robusta o
suficiente. Rocha destaca alguns dos institutos já previstos internamente:

[...] Pagamentos de juros intragrupo estão sujeitos a testes de preços de
transferência. Qualquer pagamento de juros a um residente em paraíso fiscal ou a
uma entidade sujeita a um regime fiscal privilegiado também estará ao controle de
preços de transferência.
A lei nº 12.249/2010 estabelece um limite de dedução de juros sobre os empréstimos
intragrupo.
As
deduções
não
são
permitidas
caso
a dívida intragrupo seja superior a 50% do patrimônio líquido
da empresa, (...) e será menor se o credor estiver localizado em um paraíso fiscal ou
sob regime fiscal privilegiado.
Não dedutibilidade para fins de Imposto de Renda e Contribuição Social de
quaisquer pagamentos a residentes em paraísos fiscais ou regimes fiscais
privilegiados, a menos que a entidade brasileira possa provar: a identificação do
beneficiário efetivo do pagamento; a prova da capacidade operacional da pessoa
física ou jurídica no exterior para realizar a transação; e prova documentada do
pagamento e recebimento de bens e serviços;
Retenção de impostos na fonte a uma alíquota de 25% sobre
quaisquer juros pagos a residentes em paraísos fiscais. Em todos
os outros casos, aplica-se uma taxa de 15%304.

Para Schoueri, o maior desafio na implementação das regras para contenção
de subcapitalização se encontra no âmbito interno de cada ordenamento jurídico. No caso
brasileiro, as despesas dedutíveis compõem a base de cálculo do imposto de renda e, dessa
forma, a sua limitação não pode ocorrer de forma arbitrária, tendo em vista a proteção
constitucional do conceito de renda e, consequentemente, da capacidade contributiva. Nesses
termos, violaria a ordem constitucional brasileira a norma que preveja a incidência tributária
sobre uma riqueza não auferida sob a justificativa de ser uma norma antiabuso305.
A tese do professor está em perfeita consonância com o sistema
tributário brasileiro e levanta questionamentos sobre a constitucionalidade da limitação de
dedutibilidade de despesas consideradas legítimas. Por outro lado, caracterizando-se a
artificialidade dos pagamentos declarados, não há que se falar em violação ao princípio da
capacidade contributiva.
Passando para a implementação da ação 5 do Projeto BEPS, é preciso
destacar que a política tributária independente conduzida pelo Brasil até então também o
afastou das práticas de redução de alíquotas tributárias sobre o lucro das empresas. O
fenômeno race to the bottom obviamente também afeta os objetivos da política econômica e
304 ROCHA, Sérgio André. Política fiscal internacional brasileira. Op. cit. p. 248-249.
305 SCHOUERI, Luis Eduardo. O projeto BEPS: ainda uma estratégia militar. Op. cit. p. 29-52.
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tributária brasileira pela via reflexiva, mas em nenhum momento de sua história se instituíram
regimes tributários preferenciais artificiosos para atração de investimentos.
Nesses termos, parece adequada a ponderação de que os objetivos da OCDE
e do Brasil nesse segmento estão alinhados, de maneira que o Brasil poderia obter benefícios
substanciais da implementação dessa ação por outros países. A mitigação da competição
tributária predatória desestimularia a localização de empresas e investimentos em países com
tributação favorecida e a transparência na divulgação dos regimes preferenciais possibilitaria
a adoção de medidas tributárias internas em contrapartida.

5.2.2 Ações voltadas ao fortalecimento da substância na tributação internacional

O grupo de ações ligadas ao que a OCDE atribuiu como substância da
tributação internacional adquiriu centralidade no processo de reforma por dois motivos. O
primeiro deles se relaciona a sua intervenção na repartição dos direitos de tributar, propondose modificações sobre qual Estado terá legitimidade para exercer a sua aptidão tributária sobre
uma série de materialidades. A segunda razão, de forma consequente, é o efeito arrecadatório
em potencial dessas ações, especialmente a partir da expansão dos direitos de tributar sobre as
atividades econômicas digitais.
Essa matéria foi repercutida nas ações 1, 6 a 10 do projeto BEPS, mas a
análise deste tópico se aterá somente à ação 1, enquanto iniciativa mais proeminente desse
grupo de ações. Nesse sentido, os trabalhos referentes aos impactos da digitalização da
economia sobre a tributação internacional, desenvolvidos a partir de 2019, apresentaram
propostas de inovações relevantes para a política tributária internacional, conforme foi tratado
no tópico 4.2 deste trabalho. Essa ação resultou em duas grandes propostas: a primeira delas,
chamada de pilar um, objetiva alterar a repartição tributária das operações transnacionais nas
atividades econômicas digitais, transferindo para o Estado consumidor a legitimidade para
exercer a pretensão tributária. A segunda proposta, chamada de pilar dois, carrega a finalidade
de estabelecer uma alíquota tributária mínima a incidir sobre os negócios transnacionais.
Antes de essas propostas terem sido detalhadas, Rocha ponderou sobre o
alinhamento das intenções da OCDE com a política tributária brasileira, ressaltando o
potencial da ação de viabilizar para os países em desenvolvimento a pretensão tributária sobre
atividades atualmente não tributadas306. O detalhamento desse trabalho não alterou a essência

306 ROCHA, Sérgio André. Op. cit. p. 226.
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das propostas apresentadas pela OCDE, e tanto a realocação do poder tributar quanto o
estabelecimento de padrão tributário mínimo são compatíveis com o sistema tributário
brasileiro e benéficos aos interesses arrecadatórios nacionais.
Como se observou, ainda existem muitos tópicos em discussão para serem
definidos. Dentre eles, quais atividades econômicas estarão sujeitas a essa nova regra, quais
limites de faturamento sujeitarão essas empresas às novas regras, qual o percentual do lucro a
ser alocado para a jurisdição do mercado e se há necessidade de elemento de conexão
adicional além da localização do consumidor.
Todas essas definições são relevantes do ponto de vista da repartição dos
direitos tributários. Quanto maior a abrangência do escopo das atividades econômicas
compreendidas, maior participação será destinada aos países em desenvolvimento,
caracterizados por serem Estados consumidores dos serviços digitais, no qual se encaixa o
Brasil. De forma idêntica, quanto menor o limite de faturamento exigido para sujeição às
novas regras, maior a alocação de lucros destinadas à pretensão tributária dos Estados da
fonte.
Essas novas regras criam um novo elemento de conexão para legitimar a
pretensão de tributar do Estado, que se resume ao mero auferimento de receitas. Essa
novidade simplifica o procedimento de identificação da relação tributária, facilitando o
exercício da administração tributária e garantindo previsibilidade aos contribuintes. Quanto
menos elementos de conexão adicionais existirem na nova regra, mais fácil ocorrerá essa
identificação.
Além disso, é patente que a introdução da novas regras se afasta do
princípio do arm´s lenght, principal norteador das regras de preços de transferências. Embora
o Brasil adote o princípio das entidades independentes como fundamento da tributação
internacional, o afastamento desse princípio não configuraria como uma violação ao seu
sistema tributário, e sim uma adequação da sua política a novos modelos de negócios. Além
disso, a adoção da norma tributária que reconhece a entidade global, além de mitigar as
práticas de evasão e reduzir os espaços de elisão tributária, traria benefícios para o Brasil sob
o aspecto arrecadatório, como já projetado pela OCDE, sem trazer qualquer ônus para os
contribuintes.
Em relação ao pilar dois, conjugam-se com essa iniciativa dois objetivos:
desestimular a localização das empresas multinacionais em paraísos fiscais e aumentar o ônus
tributário sobre essas empresas, ao estipular um alíquota mínima. Embora o pilar um seja de
grande relevância para aprimorar a justiça tributária e impor uma definição mais justa dos
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direitos de tributar, o pilar dois tem claramente um benefício maior no aspecto arrecadatório,
conforme retrata a figura 8 do tópico 4.2.3.3.
A implementação do pilar dois tenderá a aumentar os níveis arrecadatórios
em todos os países, independente do grau de desenvolvimento ou participação na economia
global, prejudicando a arrecadação somente das economias que atuam como paraíso fiscal.
Nesse sentido, considerando que o Brasil, ao longo de toda a sua história, tem praticado níveis
elevados de tributação, seria beneficiado com a instituição de um padrão tributário mínimo
para o lucro obtido nas atividades transnacionais.
Por outro lado, essa proposta prejudicaria a política de concessão de
incentivos tributários abaixo do piso tributário mínimo, invalidando também as cláusulas de
matching credit e tax sparing, comumente adotadas pelo Brasil para evitar que uma isenção
aqui concedida possibilitasse a tributação por outro Estado contratante. Da mesma forma que
o princípio do arm´s lenght, o abandono à tradição das cláusulas de matching credit e tax
sparing não violaria a ordem jurídico-tributária brasileira, mas nesse caso poderia representar
uma perda na capacidade de o Estado atrair empresas e investimentos estrangeiros por meio
de incentivos tributários.
O Brasil não seguiu a tendência de dezenas de outros países no sentido de
instituir um tributo sobre vendas de serviços digitais. Em meados de 2020, no entanto, houve
uma proposição legislativa para instituir uma Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) sobre a receita bruta de serviços digitais prestados pelas grandes empresas
de tecnologia, a que se chamou de CIDE-Digital307.
No documento de justificativa do referido projeto de lei, o autor
contextualiza a criação da CIDE-Digital relacionando-a às mudanças nas estruturas
econômicas provocadas pela digitalização da economia, que impactou diretamente na
disciplina jurídica da tributação internacional, conforme abordado ao longo deste trabalho.
Pautando-se pelas discussões e imposições verificadas em diversos países, o
projeto propôs tributar pessoas jurídicas residentes no exterior que obtenham rendimentos a
partir da venda de serviços e produtos de consumidores aqui localizados, mesmo sem
verificação de estruturas físicas no país, mas em tal volume que permita caracterizar presença
econômica relevante da empresa no Brasil.
Segundo essa proposta, a CIDE-Digital incidiria somente sobre as empresas
de tecnologia que operam em escala transnacional, especificamente em relação à prestação de

307 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1889339.
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serviços de publicidade digital, intermediação na aquisição de bens e serviços por meio de
plataformas on-line ou venda de dados captados de usuários residentes no Brasil.
Além desses dois limites quanto à sujeição passiva – (a) empresa que opera
tanto em escala local quanto internacional e (b) que exercem as atividades econômicas
determinadas –, a proposta do Projeto de Lei 2.358/2020 apresentou ainda como limite de
sujeição passiva a obtenção de três bilhões de reais de receita bruta anual para o grupo
econômico em nível global, conjugado com o limite mínimo de 100 milhões de reais de
receita bruta auferida no Brasil.
Essa limitação pelo faturamento para se sujeitar ao pagamento do tributo
está em consonância com as discussões conduzidas no grupo de trabalho da OCDE na
construção da solução global para tributar a economia digital. O valor específico de 3 bilhões
de reais de faturamento global, por sua vez, se assemelha ao limite estabelecido pela OCDE
para sujeitar as empresas multinacionais ao envio da declaração chamada de Country-byCountry Reporting, que no Brasil foi internalizada como Declaração País-País pela Instrução
Normativa RFB 1.681 de 2016.
Pelas características relatadas, observa-se que a proposta de criação de uma
CIDE-Digital está alinhada às experiências internacionais e tem o grande mérito de incluir as
esferas de governo no debate público de um assunto de grande relevância para a tributação e
finanças públicas nacionais.
Algumas disposições no projeto, no entanto, precisam ser ponderadas. A
primeira ponderação necessária se refere à adequação da criação desse tributo à política
tributária internacional brasileira. Diferentemente da maioria dos Estados europeus que
criaram um tributo sobre o consumo de bens e serviços digitais, o Brasil adota como critério
de tributação nessas situações o local da fonte de pagamento, divergindo do standard
modelado pela OCDE308.
A segunda ponderação é a escolha da CIDE como espécie tributária mais
adequada para realizar essa tributação. A escolha de um instrumento de tributação do
consumo como meio para tributar a renda não é apropriada, tendo em vista os riscos de
distorções no sistema e geração de ineficiência econômica. Essa distorção é ampliada nesse
caso específico da CIDE-Digital, uma vez que essa figura tributária pressupõe
necessariamente uma finalidade de intervenção econômica para regular um mercado
específico.

308 ROCHA, Sérgio André. Política tributária internacional do Brasil. Op. cit.
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Nesse sentido, o projeto de lei não prevê nenhuma finalidade regulatória
para a economia digital ou qualquer outro segmento e ainda deixa expresso na justificativa do
projeto que se trata de uma instituição com viés arrecadatório, voltado para sanar um déficit
de capacidade contributiva sobre as empresas desse segmento. Fica, portanto, caracterizado o
desvio de finalidade do uso desse instrumento para a obtenção de receitas de um determinado
mercado, sem a devida contextualização do que e como se pretende regular.
Outro fator relevante a ser observado, não detalhado pelo projeto, reporta-se
ao modo de cumprimento e administração desse tributo, que em todo caso deve ser
estruturado de modo a evitar a dupla tributação jurídica e econômica, devendo-se atentar para
a criação de mecanismos de prevenção e solução de controvérsias nesse âmbito.
Considerando esse projeto de lei como um ponto de partida das discussões
para a tributação sobre a economia digital no Brasil, e não como um produto pronto e acabado
para ser instituído, o teor do PL 2.358/2020 poderá ser benéfico ao Brasil, garantindo
melhorias no âmbito da justiça fiscal, arrecadação tributária e preservação da concorrência,
caso a proposta de uma solução global conduzida pela OCDE não prospere.
Em qualquer hipótese, uma eventual instituição de figura tributária
unilateral sobre serviços digitais não pode significar o abandono do processo de construção de
uma solução global de longo prazo para adaptação da tributação internacional à nova
realidade econômica, tampouco pode se implementar de maneira isolada desconsiderando
outros elementos relevantes da política tributária brasileira.

5.2.3 Ações voltadas ao aprimoramento da transparência na tributação internacional

O grupo de ações voltadas para fortalecer a transparência da tributação
internacional carrega o objetivo de aumentar a disponibilização de informações do
contribuinte para o Estado, possibilitando aos entes estatais avaliar as operações e resultados
das empresas multinacionais em nível global, expandindo a visão territorial limitada que as
administrações tributárias tradicionalmente possuem dessas companhias.
A ação 13 do projeto BEPS converge as iniciativas que promovem essa ideia
de transparência e representa a ação de maior sucesso e adesão. A implementação da troca de
informações automática consistiu numa mudança relevante da política de cooperação
tributária, que antes era pautada pela troca de informações a pedido. Além de garantir
informações abrangentes e periódicas sobre as empresas multinacionais com conexão ao
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Estado, possibilita uma visão sobre a cadeia de valor global da empresa, o que permite a
realização de auditorias mais efetivas.
O Brasil, que até o momento tem aderido pontualmente à agenda do projeto
BEPS, tem mostrado compromisso de alinhamento às medidas de troca de informações
tributárias. A ação 13 foi internalizada nacionalmente por meio da implementação da
Declaração País-País, instituída pela Instrução Normativa RFB 1.681 de 2016, a qual
resumidamente coleta as informações das empresas multinacionais residentes no país que
obtiverem faturamento global anual acima de 750 milhões de euros309. As informações
coletadas são então transmitidas para um repositório global gerido pela OCDE, da qual a
administração tributária brasileira também recebe informações que lhe sejam de interesse.
A instituição dessa modalidade de troca de informações provoca uma
reflexão sobre a proteção do sigilo fiscal dos contribuintes, que podem ter seus dados de
natureza tributária acessados por administrações tributárias vinculadas a outros Estados. É
possível compreender que as informações compartilhadas permanecem sob sigilo tributário de
todos os órgãos que as recebem, havendo também um compartilhamento da responsabilidade
sobre a proteção dos dados trocados. Esse entendimento é compartilhado pela doutrina, e
análogo ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento que versou sobre a lei
complementar 105 de 2001310. Referindo-se à proteção de direito fundamental à privacidade,
é de extrema importância a certificação, por meio de ferramentas de segurança da informação,
de que os dados dos contribuintes não sejam divulgados publicamente para as pessoas e
órgãos que não tenham justa motivação para acessá-los.
Em outro âmbito, a OCDE propôs na ação 12 a coleta e disponibilização de
informações do contribuinte por meio de uma declaração compulsória das operações de
planejamento tributário adotadas pelas companhias multinacionais. Em uma tentativa de
internalizar o conteúdo da ação 12, o governo brasileiro editou a Medida Provisória 685/2015,
segundo a qual os contribuintes deveriam apresentar à Receita Federal as operações de
planejamento tributário que tenham acarretado redução, supressão ou diferimento de
tributação quando, nos termos da medida, os atos ou negócios jurídicos não possuírem razões
extratributárias relevantes; quando a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio
jurídico indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um
contrato típico.

309
Instrução
Normativa
RFB
nº
1.681,
de
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=79444.
310 ROCHA, Sérgio André. Op. cit. p. 275.

2016,
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Na exposição de motivos dessa Medida Provisória, aduziu-se que a
ausência de informações completas e relevantes a respeito das estratégias de planejamentos
tributários nocivos é um dos principais desafios enfrentados pelas administrações tributárias
no mundo. Desse modo, segundo o documento, o acesso tempestivo a tais informações
oferece a oportunidade de responder rapidamente aos riscos de perda de arrecadação tributária
por meio de fiscalização ou de mudança na legislação311.
As disposições concernentes à declaração obrigatória, no entanto, não foram
convertidas em lei, cessando os seus efeitos jurídicos antes de apresentarem qualquer impacto
no ordenamento jurídico brasileiro. O parecer da comissão parlamentar que analisou o teor da
Medida Provisória no que concerne ao mandatory disclosure alegou que o texto legal
proposto continha disposições genéricas e imprecisas. Nesse sentido, ponderou que a inserção
no ordenamento brasileiro dessas regras causaria insegurança jurídica e aumento de litígios
tributários, tendo em vista a dificuldade de cumpri-las da forma como proposta, gerando
cobrança de multas tributárias desnecessárias aos contribuintes. Alegou-se que a medida não
contribuiria para a melhora da interlocução entre Estados e contribuintes, a qual deveria ser o
foco da política tributária.
Embora o legislador brasileiro tenha exercido a sua conveniência de excluir
esse instituto do nosso ordenamento, não se observa que ele viole qualquer norma
constitucional ou vá de encontro à política tributária brasileira. De qualquer modo, ainda que
o mandatory disclosure não seja implementado, o alinhamento brasileiro aos mecanismos de
cooperação internacional em matéria tributária permite compreender que a administração
brasileira tem buscado sua modernização e adequação aos novos padrões da política tributária
internacional exigidos pelas estruturas socioeconômicas do século 21.

311 Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Exm/Exm-MP%20685-15.pdf.
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6 CONCLUSÃO

Este trabalho se propôs a investigar a adequação da disciplina jurídica da
tributação internacional às novas estruturas socioeconômicas provenientes da digitalização da
economia, bem como avaliar se a proposta de reforma conduzida pela OCDE é apropriada
para corrigir as distorções existentes e se o projeto reformista é compatível com a ordem
jurídica brasileira. Nessa perspectiva, foi adotada como hipótese de pesquisa a razão de que as
ações em curso no projeto BEPS poderão contribuir para atenuar as distorções do direito
tributário internacional, beneficiando inclusive os países em desenvolvimento, a depender dos
acordos políticos a serem implementados.
No decorrer da pesquisa, demonstrou-se que o direito tributário
internacional teve os seus fundamentos construídos na década de 1920, sob a influência do
trabalho desenvolvido pela Liga das Nações. Naquele contexto, adotou-se o entendimento de
que a legitimidade para tributar a renda oriunda de situações econômicas internacionais
deveria ser atribuída ao Estado que possua vínculo econômico mais estreito com a origem da
renda gerada.
Essa construção, que atribui ao Estado da fonte a legitimidade para tributar
os lucros empresariais – rendas ativas – e ao Estado da residência da empresa a legitimidade
para tributar os rendimentos oriundos de royalties, juros e dividendos – rendas passivas –, foi
aperfeiçoada pelo conceito de Estabelecimento Permanente, enquanto estrutura física e
pessoal necessária para caracterizar ligação econômica da renda com o Estado da fonte. Essa
compreensão da tributação internacional, que alguns autores chamam de “Princípio do
Benefício”, perdurou por muitos anos, delineando inclusive a convenção-modelo da OCDE
para evitar a dupla tributação da renda, cujos standards influenciaram diretamente a
elaboração dos mais de 3 mil tratados bilaterais atualmente existentes sobre assunto.
A eficácia e efetividade dessas regras passaram a ser questionadas diante
das transformações econômicas verificadas no século 21. A intensificação da globalização e o
recente processo de digitalização da economia estão alterando profundamente o modo como
as empresas organizam os seus negócios e a forma como os consumidores adquirem produtos
e serviços. Nesse novo cenário, cada vez mais as relações econômicas prescindem da
proximidade física entre os contratantes, dispensando a obrigatoriedade do elemento territorial
para a concretização da chamada presença econômica significativa.
Essa conjuntura coloca em risco todo o arcabouço jurídico da tributação
internacional cujo desenho leva em consideração a presença física como elemento
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fundamental para atribuir legitimidade para um Estado tributar a renda. O descompasso entre
as regras atuais e os novos modelos de negócio acarreta como consequência a concessão de
ampla margem de liberdade para as empresas multinacionais construírem seu planejamento
tributário de forma a se desviar total ou parcialmente da tributação sobre seus lucros.
Embora tenha se verificado que o projeto BEPS tenha iniciado de forma
vaga e genérica, sem precisão dos dados tratados, e tenha se desenvolvido buscando abordar
temáticas diversas sem abordagem sistemática ou alinhamento metodológico, a partir de 2018
a agenda da OCDE passou a direcionar os seus esforços para questões relevantes e centrais da
tributação internacional sobre a economia digital.
Nesse sentido, o programa de trabalho para normatizar os novos elementos
de conexão gerados a partir da digitalização da economia e a realocação dos direitos de
tributar tem capacidade para definir de forma mais justa a legitimidade dos Estados para
tributar determinados tipos de renda gerada no contexto das operações econômicas
internacionais.
Ato contínuo, a proposta realizada pela OCDE no sentido de atribuir à
jurisdição do mercado uma parcela do imposto sobre os lucros das empresas que tenham
presença significativa em sua economia independente de presença física, bem como no
sentido de assegurar uma tributação mínima sobre todas as empresas como uma forma de
desencorajar o fenômeno BEPS, traz benefícios de diversas ordens, inclusive o aumento da
arrecadação tributária para a jurisdição em que se localiza o mercado consumidor, a
preservação da concorrência empresarial e a concretização do princípio da capacidade
contributiva.
A migração do regime de repartição de competências tributárias é complexa,
pois envolve a potencial perda de receita tributária para alguns Estados. No entanto, um
caminho se abriu nesse sentido a partir da evolução do Projeto BEPS em que se propôs a
divisão da alocação do poder de tributar entre o Estado da residência e o Estado da fonte. Esse
modelo foge do paradigma binário em que apenas um dos Estados leva para si todas as
receitas tributárias dos lucros gerados, angariando o potencial de alinhar as expectativas dos
Estados participantes e conduzir a um consenso necessário para a adequação da tributação
internacional aos novos tempos.
Em matéria de política tributária internacional, o Brasil historicamente
adotou uma posição própria, adequando os padrões internacionais a marcos jurídicos que
melhor atendessem aos seus interesses imanentes de seu estágio de desenvolvimento
econômico. Foi com essas balizas que a legislação brasileira deu proeminência ao princípio da
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tributação na fonte, reforçou a defesa das cláusulas de tax sparing e matching credit, deu
maior abrangências às regras de tributação de lucros no exterior e instituiu um regime de
preços de transferência pautado pela simplificação e praticabilidade.
A despeito de construir uma política tributária independente, e não se ater a
copiar os padrões estabelecidos pela OCDE, a administração tributária brasileira se alinhou às
diretrizes internacionais quando essas atenderam os seus interesses. Nos assuntos referentes à
troca de informações internacionais em matéria tributária, por exemplo, o Brasil se engajou na
agenda desde os primeiros movimentos e está em plena consonância aos mecanismos de
cooperação disciplinados pela OCDE.
Por essa razão, é de se esperar que o Brasil continue desenvolvendo de
forma autônoma a sua política tributária, de maneira que as ações do projeto BEPS serão
internalizadas em perspectiva individualizada. Algumas delas, como a ação 2, requerem maior
prudência em sua adoção, tendo em vista a complexidade e imprevisibilidade que pode trazer
ao sistema tributário nacional. Outras, como a ação 13, foi tratada como prioridade e
implementada de forma célere.
O debate acerca da realocação dos direitos de tributar sobre as atividades
econômicas digitais certamente adquiriu maior relevância dentro da agenda. Verificou-se,
nesse tópico, que ainda restam muitas questões a serem definidas, as quais terão impactos
decisivos para o Estado da fonte ou da residência. As definições sobre quais atividades
econômicas se sujeitarão às novas regras, quais valores de faturamento delimitarão o escopo e
qual o percentual de lucro a ser alocado para a jurisdição de mercado são fundamentais para
avaliar a vantajosidade da reforma sob a perspectiva brasileira. No entanto, pelos trabalhos
preliminares publicados, espera-se que, ainda que a reforma seja tímida em repassar direitos
de tributar com os Estados consumidores, ela permitirá aos países em desenvolvimento
aumentar a sua participação na arrecadação tributária da economia transnacional.
Considerando toda essa conjuntura, o trabalho concluiu pela confirmação da
hipótese inicialmente prevista ao avaliar que os novos padrões normativos da tributação
internacional em formulação pela OCDE têm potencial para corrigir as distorções das regras
vigentes, ampliar a capacidade regulatória dos Estados por meio de novos mecanismos de
cooperação tributária, corrigir um déficit de capacidade contributiva ao expandir a incidência
tributária sobre empresas e negócios transnacionais não tributados e, ainda, aumentar a
participação do Estado da fonte na alocação do direito de tributar no caso das atividades
econômicas

digitais.

O

alcance

e

a

concretização

desse

potencial

dependerão,

necessariamente, de um acordo político entre os Estados que garanta a participação e
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legitimidade dos Estados não-membros da OCDE e que reconheça efetivamente o papel do
Estado consumidor nas relações econômicas globais.
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