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A mudança necessária

Fisco Contribuinte ContribuinteFisco

Transparência e simplificação Obscuridade e complexidade



Transparência

Transparência enquanto oposto de sigilo

Disclosure das transações do contribuinte

Porém...

• Transparência pode ter um sentido mais amplo;

• Transparência não é apenas divulgação pelo contribuinte, 
mas também exigência de um bom sistema tributário. 



Transparência

“A arte da tributação consiste em depenar o ganso de 
modo a obter o maior número de penas com a menor

quantidade possível de gritos” (Colbert)

Os tributos devem ser claros e simples para o contribuinte

Os tributos devem ser cobrados da forma mais
conveniente para seu pagamento

Adam 
Smith

1776



Transparência

Simplicidade 
administrativa

Equidade

Responsabilidade 
política

Bom sistema 
tributário
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Transparência

“Good governance is an essential complement to sound 
economic policies. Efficient and accountable management 

by the public sector and a predictable and transparent 
policy framework are critical to the efficiency of markets 
and governments, and hence to economic development.”

(Governance and development, 1992)
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Transparência

“Transparency is built on the free flow of information. 
Processes, institutions and information are directly 

accessible to those concerned with them, and enough 
information is provided to understand and monitor them”
(Governance for sustainable human development, 1997)
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Transparência

“Taxpayers will want the openness and transparency 
expected of them under the enhanced relationship to be 

reciprocated by revenue bodies.”
(Working Paper 06 – Enhanced Relationship, 2007)
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Transparência
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“Awareness and transparency are basic requirements for building 
public engagement and essential trust; without some degree of 

both taxation is likely to remain characterised by conflict. Citizens 
must be aware of the taxes they are paying and be educated about 
the system of taxation and budgeting, while government must be 

transparent about tax collection and public spending.”
(Citizen-State relations, 2010)

2010

OCDE



BEPS: Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros

Mas os Estados também são culpados, uma vez que:

• Paraísos fiscais só existem porque também existem “infernos fiscais”;

• Estados são responsáveis por guerra fiscal;

• Estados são responsáveis por sistemas tributários obscuros e complexos.

Transparência



Ação 12 do BEPS



Objetivo

DISCLOSURE

A preocupação da OCDE é evitar planejamentos
tributários “agressivos” em vez de aprimorar a
relação Fisco-Contribuinte

“The main objective of mandatory
disclosure rules is to increase transparency

by providing the tax administration with
early information regarding potentially

aggressive or abusive tax planning
schemes and to identify promoters and

users of those schemes.”



Mandatory Disclosure Rules

Obrigações de disclosure para consultores fiscais
Disclosure de esquemas potencialmente abusivos pelos seus planejadores

Ação 12 do BEPS

Obrigações de disclosure para contribuintes
Disclosure de esquemas potencialmente abusivos pelos contribuintes

BEPS Explanatory Statement:
“Need to obtain early information on aggressive or abusive tax 

planning schemes and their users”



Mandatory Disclosure Rules

Ação 12 do BEPS: O que deve ser declarado?

Divulgação antecipada das informações obtidas por 
meio de auditoria regular

• Administrações fiscais devem determinar quais arranjos tributários devem ser 
visados e quais são os critérios para identificá-los, a exemplo do main benefit test;

• Administrações fiscais devem determinar quais informações são claras e úteis para 
a declaração e também evitar que os contribuintes tenham custos administrativos 

excessivos



Deficiências

Deficiências

Ação 12 do BEPS

O que é um 
planejamento 

tributário 
agressivo?

Risco de pouca divulgação 
e baixo compliance

O que é um 
arranjo sujeito 
a divulgação?

Quais são os 
critérios?



Brasil x Ação 12 do BEPS



Brasil

Brasil não tem regra específica sobre divulgação de 
arranjos potencialmente abusivos

Brasil não tem regras destinadas a consultores fiscais
Garantia de sigilo profissional (Artigo 197, parágrafo único, 

CTN)

• Informações contábeis
(SPED)

Rejeição da MP n. 
685/2015



MP n. 685/2015 

i) tais atos ou negócios não possuam “razões
extratributárias relevantes”;

ii) “a forma adotada não for usual”, ou “utilizar-se
de negócio jurídico indireto ou contiver
cláusula que desnature, ainda que parcialmente,
os efeitos de um contrato típico”; ou ainda

iii) tratarem “de atos ou negócios jurídicos
específicos previstos em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil”.

Art. 7º: cumpre ao contribuinte informar à Receita Federal operações
que envolvam “atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão,
redução ou diferimento de tributo”, sempre que...



MP n. 685/2015 

Artigo 12: O descumprimento deste dever de informação
“caracteriza omissão dolosa do sujeito passivo com intuito de
sonegação ou fraude”, cobrando-se do contribuinte os tributos
devidos, acrescidos de juros de mora e multa agravada.

Embora a MP nº 685/15 tenha sido
convertida na Lei nº 13.202/2015, os
dispositivos referentes à prestação de
informação quanto ao planejamento
tributário foram excluídos.



MP n. 685/2015 

MP nº 685/15

Informação acessível em 
investigação ou auditoria

Regras fáceis de serem 
entendidas e cumpridas

Sanções claras e indutoras

Falta de regulamentação 
prévia da norma geral antiabuso

Expressões não definidas e 
regras obscuras

Autoincriminação



Convenção Multilateral sobre Assistência 
Mútua Administrativa em Matéria Tributária

Troca automática de informações

Padrão de transparência e troca automática de 
informações

Convenção 
multilateral

Brasil é signatário da convenção desde 2016
(Decreto 8.842/2016)



Convenção Multilateral sobre Assistência 
Mútua Administrativa em Matéria Tributária

• Consentimento do cidadão (ou outra fonte de 
legitimidade prevista na lei) para o processamento de 

dados não é mais exigido?

• Divulgação de dados não mais depende de propósitos 
lícitos?

• Quando será exercido o direito de defesa contra a 
divulgação ilícita de dados?

• Falta de base legal para as sociedades seguradoras

Mas..



SPED 

Introdução do “SPED”,
que consolida informações
digitais para compliance

Decreto n. 6.022/2007

Principais
objetivos

Escrituração tributária digital
Escrituração contábil digital

Faturas eletrônicas
Operações financeiras

• Promoção da integração entre
autoridades fiscais;

• Redução de custos de compliance;

• Melhor identificação de fraude fiscal;

 Autoridades fiscais estaduais e
municipais;

 Receita Federal

 Outras agências estatais;



SPED 

Complexidade

Alto investimento
em tecnologia

Recursos humanos
capacitados

Grandes empresas
X

Pequenas empresas

Princípio da igualdade



Naming and Shaming

Lista dos 500 maiores devedores tributários

R$ 392 bilhões
58% em cobrança;

26.33% REFIS;

Natureza dos 
débitos

tributários

11.14% suspensos por decisão judicial;

4.14% em garantia;



O que fazer?



Blacklist

Blacklist

Previsão específica das 
operações sujeitas a divulgação

Lista exaustiva

Prazo para fornecimento das 
informações

Evitam-se a 
vagueza, os custos
de compliance e a 
autoincriminação

Segurança e 
previsibilidade

Ex. México



Cooperação: exemplos 

[...] §1º A seleção de que trata este artigo será efetuada (...) com base em análise
fiscal que levará em consideração, entre outros, os seguintes elementos: I -
regularidade fiscal do importador; (...) IX - ocorrências verificadas em outras
operações realizadas pelo importador

IN nº 680/2006

IN nº 
680/2006

Canais para conferência
aduaneira da DI

VERDE: desembaraço automático

AMARELO: exame documental

VERMELHO: exame documental +
verificação da mercadoria

CINZA: exame documental + verificação
da mercadoria + investigação de fraude

Apresentador
Notas de apresentação
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos seguintes canais de conferência aduaneira:  I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria, dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria; II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da mercadoria; III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos indiciários de fraude (...).§ 1º A seleção de que trata este artigo será efetuada por gerenciamento de riscos, com auxílio dos sistemas da RFB, e levará em consideração, entre outros, os seguintes elementos:I - regularidade fiscal do importador;II - habitualidade do importador;III - natureza, volume ou valor da importação;IV - valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação;V - origem, procedência e destinação da mercadoria;VI - tratamento tributário;VII - características da mercadoria;VIII - capacidade organizacional, operacional e econômico-financeira do importador; eIX - ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador.



Cooperação: exemplos 

LC estadual nº 
1.320/2018

- Grau de adimplemento do ICMS

- Correspondência entre declarações do
contribuinte e realidade

- Perfil dos fornecedores do contribuinte

Programa estadual 
“Nos Confomes” 

Assegura medidas favoráveis aos 
contribuintes conforme sua categoria

Critérios para 
categorização

Constitucional?



Obrigado!

schoueri@lacazmartins.com.br
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