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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante 

  

O problema sobre o qual pretendo pesquisar é a falta de consistência e 

clareza do fisco brasileiro e Tribunais Administrativos em relação à aceitação do 

Cost Contribution Arrangement (“CCA) como contrato válido e eficaz, à luz da 

perspectiva tributária, para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, criação e 

exploração de intangíveis no Brasil. 

É sabido que o Brasil, apesar de não ser membro da OCDE, vem tentando 

aceder a essa Organização. Porém, pouco se tem feito no processo de convergência 

e adequação de suas regras às práticas recomendadas por essa entidade no âmbito 

tributário, dentre elas, destacamos a ausência de regulamentação doméstica do CCA 

no âmbito dos intangíveis. 

Segundo os OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 

and Tax Administrations 20171, O CCA consiste em um contrato celebrado entre 

empresas de um mesmo grupo econômico, preferencialmente, a fim de compartilhar 

contribuições e riscos relacionados ao desenvolvimento conjunto de pesquisas, a 

produção ou uso de intangíveis ou ativos tangíveis, bem como a prestação de demais 

                                                 

1 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, 

2017, pp. 348 - 349) 
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serviços, com a expectativa de que tais intangíveis, tangíveis ou serviços criem 

benefícios para cada empresa signatária.  

A utilização do CCA mundo afora garante neutralidade fiscal, isto é, as 

contribuições destinadas para esse pool de recursos e tecnologias, desde que 

consistentes com os benefícios esperados e com o que as empresas independentes 

teriam concordado em contribuir em circunstâncias comparáveis, não são 

tributadas, além de serem consideradas como despesas dedutíveis da base de 

cálculo do imposto de renda. Além disso, o CCA permite que diferentes entidades 

legais atendam a necessidades comuns, compartilhando custos sem precificar 

transações específicas, bem como viabiliza a criação de um sistema de pagamentos 

de fácil gestão, o que garante simplificação e racionalidade aos fluxos de negócios. 

Diante desse contexto, a pesquisa profissional tem como propósito propor 

ações juridicamente embasadas no modelo de resolução de problema, 

recomendando as medidas que podem ser adotadas pelas empresas brasileiras que 

fazem parte de grupos econômicos internacionais para mitigar os riscos de 

eventuais questionamentos do Fisco em relação à estruturação eficiente de seus 

negócios atinentes à P&D e aos intangíveis. Além disso, a pesquisa objetivará propor, 

como medida de lege ferenda, a regulamentação tributária do CCA ou a 

uniformização da jurisprudência administrativa de forma a viabilizar maior 

segurança jurídica aos contribuintes. 

 Para isso, a pesquisa buscará identificar: (i) a natureza jurídica atribuída aos 

aos reembolsos e se há manutenção da dedutibilidade das despesas no bojo dos 

contratos intercompanies celebrados pelos grupos econômicos decorrentes de 

atividades de P&D e exploração de intangíveis e seus consequentes efeitos 

tributários, à luz da interpretação da Receita Federal e do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais, mediante mapeamento das decisões proferidas por esses 

órgãos; (ii) a natureza contratual desse negócio jurídico celebrado pelos grupos 

econômicos para fins tributários à luz da doutrina nacional e internacional; (iii) o 

entendimento e práticas internacionais, em especial, da OCDE e das Cortes de Justiça 

internacionais, a respeito do tema que poderá iluminar a discussão no cenário 

brasileiro; e (iv) em que medida o CCA em P&D e intangíveis no Brasil é uma 

estrutura que, do ponto de vista tributário, é adequada e deve, portanto, ensejar a 

aplicação de um tratamento fiscal neutro. 
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 2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso 

 

Contextualização fática e referenciais normativos: 

 

Quesito 1: Como a RFB e o CARF têm se manifestado em relação à natureza jurídica 

dos reembolsos e sobre a dedutibilidade das despesas no bojo dos contratos 

intercompanies celebrados pelos grupos econômicos decorrentes de atividades de 

P&D e exploração de intangíveis e aos consequentes efeitos tributários?  

Fontes e formas de acesso: artigos científicos, textos técnicos, matérias jornalísticas, 

livros, mesas de debate do IBDT, Soluções de Consulta e Instruções Normativas da 

RFB, acórdãos do CARF, mediante pesquisa junto aos sites oficiais dos órgãos e uso 

de experiência própria. 

 

Análise crítica: 

 

Quesito 2: Qual é a natureza contratual do negócio jurídico celebrado pelos grupos 

econômicos para fins tributários à luz da doutrina nacional e internacional? 

Fontes e formas de acesso: artigos científicos, textos técnicos, matérias jornalísticas, 

livros, mesas de debate do IDBT, doutrina internacional e trabalhos acadêmicos, 

dentro do campo jurídico, mediante pesquisa junto às bibliotecas da FGV, IBDT, 

IBDF, ABDF, google scholar, revista INTERTAX etc. 

 

Quesito 3: De que forma a experiência internacional pode subsidiar a discussão no 

cenário brasileiro?  

Fontes e formas de acesso: doutrina internacional, Guidelines e papers da OCDE; 

casos concretos estrangeiros, mediante pesquisa junto às bibliotecas da FGV, IBDT, 

IBDF, ABDF, google scholar, kluwer law online, dentre outras, bem como aos sites 

oficiais da OCDE e das Cortes internacionais. 

 

Proposições de conduta: 

 

Quesito 4: Quais condutas são recomendáveis às empresas brasileiras para mitigar 

eventuais riscos à luz da legislação e jurisprudência atuais?  
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Fontes e formas de acesso: Soluções de Consulta e Instruções Normativas da RFB e 

acórdãos do CARF, mediante pesquisa junto aos sites oficiais dos órgãos; matérias 

jornalísticas, artigos científicos, e uso de experiência própria. 

 

Quesito 5: Como medida de lege ferenda, de que a maneira a regulamentação da 

legislação tributária do CCA ou a uniformização da jurisprudência administrativa 

poderiam trazer maior segurança jurídica aos contribuintes? 

Fontes e formas de acesso: doutrina e jurisprudência nacionais, mediante acesso à 

biblioteca da FGV e IBDT e aos sites oficiais dos órgãos.  

 

 

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto 

  

Nos arranjos empresariais multinacionais, os grupos econômicos são 

desafiados a buscar alternativas seguras e eficientes para financiar suas atividades 

de pesquisa e desenvolvimento, que podem levar à criação de intangíveis e sua 

posterior exploração econômica. Sobretudo em um momento de recessão 

econômica, agravada pela pandemia do COVID-19, a busca por eficiência e redução 

de custos ganha destaque nas agendas empresariais. 

Nesse cenário, muitas dúvidas surgem sobre como alocar, de forma eficiente 

e adequada, os custos incorridos intragrupo; como mensurar os benefícios 

esperados para cada entidade; qual instrumento contratual adotar e em qual 

jurisdição centralizar os custos e despesas para futuro rateio com as demais 

entidades a serem beneficiadas. 

Apesar de não ser um contrato previsto na lei brasileira, o Cost Contribution 

Agreement (“CCA”) tem sido utilizado largamente na experiência internacional para 

disciplinar as atividades entre as empresas relativas às atividades de P&D e, 

consequentemente, à criação e exploração dos intangíveis, de forma que o objetivo 

da pesquisa será identificar de que forma as empresas brasileiras podem se valer 

dessa estrutura para realizar seus negócios de maneira segura e gozar do 

tratamento fiscal favorável decorrente da neutralidade tributária. 

Não foram localizados trabalhos ou pesquisas que buscassem analisar a 

possibilidade de utilizar esse contrato no Brasil, no recorte ora proposto, com 
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segurança jurídica, de forma que a presente pesquisa terá um potencial de impacto 

relevante em tendo êxito nessa empreitada. 

 

 

4. Familiaridade da pesquisadora com o objeto da pesquisa 

  

Minha experiência profissional atuando como advogada no Departamento 

Jurídico Tributário de uma grande multinacional brasileira permitiu a interação, nos 

últimos 3 anos, com os projetos de pesquisa e desenvolvimento da Companhia 

visando a busca de eficiência fiscal com segurança jurídica. 

Tenho participado de várias agendas e fóruns com o objetivo de repensar os 

contratos intercompanies de P&D, sob a ótica tributária, de um modo mais global e 

integrado, sobretudo, porque é da sua natureza, em empresas como a minha, que as 

atividades de pesquisa e desenvolvimento e o uso e exploração de intangível sejam 

realizadas em mais de uma jurisdição; por integrantes de mais de uma entidade; 

com contratação de terceiros com expertise técnica específica (ex: universidades; 

centros de pesquisa), o que traz bastante complexidade e insegurança na definição 

do tratamento fiscal. 

Nesse cenário, pretendo analisar em que medida o Cost Contribution 

Arrangement é uma estrutura adequada e segura, do ponto de vista tributário, para 

ser adotada no Brasil no campo de P&D e intangíveis., largamente utilizada na 

experiência internacional. 
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