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1. Do projeto coletivo
O modelo de projeto coletivo pressupõe a combinação de esforços e o aproveitamento de
sinergias para realização conjunta das atividades de coleta, processamento e análise de informações
sobre o tema da pesquisa que constitui o elemento comum dos vários projetos individuais (tax gap).
As informações coletadas podem compreender os resultados de pesquisas bibliográficas,
jurisprudenciais, documentais, consulta a banco de dados, entrevistas com atores relevantes, etc.
O modelo também propicia a realização de encontros coletivos, com a participação dos alunos
vinculados ao projeto e seus respectivos orientadores, para compartilhamento de informações,
achados e reflexões, esclarecimento de dúvidas, discussão sobre pontos de interesse geral e
apresentação da evolução dos trabalhos individuais.
O projeto coletivo demanda necessariamente a elaboração de um texto de autoria exclusiva
de cada aluno, que enfrente as questões próprias do seu trabalho. No entanto, o projeto coletivo
também pode produzir um texto de autoria conjunta, passível de ser incluído em tópico destacado do
trabalho individual, porém, deixando clara sua natureza coletiva.

2. Tema, contexto, objetivos e delimitação de escopo. Justificativa da relevância prática
e do potencial inovador.
Em 2015, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou,
através de seu projeto Base Erosion Profit Shifting (BEPS),1 15 (quinze) diretrizes2 com a finalidade
1

Projeto que busca uma ação mundialmente coordenada entre os fiscos, através dos princípios da consistência, substância
e transparência.
2
http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
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de evitar a erosão da base tributária e a transferência de lucros de maneira coordenada e abrangente,
em razão de perdas estimadas em até USD 240 bi (duzentos e quarenta bilhões de dólares)3.
O Brasil, como grande economia mundial, se insere no contexto internacional do BEPS e,
considerando já ter formalizado pedido oficial para se tornar membro da OCDE 4 , tem buscado
implementar os “padrões mínimos” do BEPS, consistentes na adoção das Ações 5, 13, 14 e 15, além
de avançar em mais alguns planos de ação.
Foi nessa conjuntura que nosso país – que tradicionalmente adota uma postura unilateral – ao
se ver numa perspectiva de multilateralismo e troca de informações, pretendeu demonstrar mudança
de postura com a edição da Medida Provisória nº 685/2015 (MP 685), 5 a qual, sustentada pelo
princípio da transparência, buscava a divulgação obrigatória, pelos contribuintes, dos seus
planejamentos tributários tidos por arrojados, ou seja, aqueles que acarretassem na supressão, redução
ou diferimento de tributo.
Sem apoio político, a MP 685 caducou, mas o tema permanece vivo no contexto internacional,
tendo sido recentemente (25/6/2018) acolhida, pelo Conselho da União Europeia, 6 a proposta
elaborada pela Comissão Europeia7 para a introdução de regras de mandatory disclosure no Direito
Europeu, por meio de emenda à Diretiva 2011/16/EU, que trata da cooperação administrativa em
matéria de informações fiscais8.
Não obstante a aparente tendência mundial no sentido de mandatory disclosure, é preciso ser
avaliado o cenário em que essas declarações ocorrem nos países que já a adotaram, qual a prática
internacional que deu certo e seus pilares. Entender quais são os padrões e formas de diálogo entre
fisco e contribuinte existentes para, então, avaliar se essa ferramenta seria adequada para o que se
pretende no Brasil.
O trabalho que se projeta buscará explorar a melhor forma com que deve se dar a pretendida
transparência entre fisco e contribuinte, distanciando-se da tradicional polarização dessa relação
jurídica, saindo do olhar (míope?) que criticou a malfadada MP 685, por sua ótica de penalização do
contribuinte e criminalização do planejamento tributário.
A pesquisa buscará a reflexão anterior a tudo isso (o que está por trás dessa intenção de
declaração voluntária/obrigatória de negócios jurídicos?), passando pela análise das vantagens e
desvantagens, de parte a parte, dessa transparência e caminhando para a exploração de quais motivos
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http://www.oecd.org/ctp/oecd-presents-outputs-of-oecd-g20-beps-project-for-discussion-at-g20-finance-ministersmeeting.htm
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http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/junho/governo-brasileiro-solicita-ingresso-a-ocde-como-pais-membro
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv685.htm
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European Union, Council of Europe, Council Directive (EU) 2018/… of… amending Directive 2011/16/EU as regards
mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements.
Disponível em: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7160-2018-INIT/en/pdf>.
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European Union, European Comission, Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards
mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements.
Disponível em: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/intermediaries-proposal-2017_en.pdf>.
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European Union, Council of Europe, Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation
in the field of taxation (OJ L 64, 1.3.2011).
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justificam o fornecimento unilateral (do contribuinte para o fisco) de informações, quais os ganhos
para o ambiente econômico e para os investimentos
Será que há espaço para essa providência de auto declaração em nossa realidade? Isso porque
a motivação do contribuinte para revelar sua organização tributária - aqui superficialmente avaliada
- não deve se resumir ao afastamento da multa qualificada e, consequentemente, de responsabilização
pessoal de seus executivos (o artigo 12 da MP 685 presumia fraudulento e, portanto, passível de
condenação criminal os atos ou negócios jurídicos que não fossem declarados voluntariamente9).
Faz sentido que a motivação do fisco para a busca dessas informações se sustente apenas na
antecipação da coleta de informações para constituição de lançamento contra o beneficiário da
estrutura revelada, reduzindo o tempo de fiscalização e facilitando a superação das metas de autuação
fiscal fixadas pela Receita Federal do Brasil (RFB)?10
Premissas como a necessidade de segurança jurídica (dos contribuintes e, também, do fisco),
previsibilidade de arrecadação, atração de novos negócios, efetiva redução do tão custoso contencioso
brasileiro, dentre outros, devem ser os reais fios condutores dessa aproximação entre Fazenda e
cidadãos.
Nesse sentido, serão exploradas as conclusões e inquietudes trazidas pelo relatório da OCDE
que traz à tona justamente a necessidade de Tax Certainty.11
Mas será que não faz sentido que seja possível a avaliação prévia do suposto planejamento
tributário agressivo por parte de um órgão qualificado da RFB e que esteja capacitado e disposto a
efetivamente discutir os desenhos tributários possíveis para a operação indicada pelo contribuinte?
Tal como ocorre com as agências reguladoras e Comissão de Valores Mobiliários, parece
fazer sentido que o contribuinte tenha à sua disposição um espaço de confiança, com tratamento
especializado na frente tributária, não devendo ser o contencioso o seu único momento de diálogo
com o fisco, ou ainda, a declaração obrigatória de planejamento sua porta de entrada na RFB para
avaliação de sua estrutura já concluída e, agora, ameaçada.
9

“Art. 12. O descumprimento do disposto no art. 7º ou a ocorrência de alguma das situações previstas no art. 11
caracteriza omissão dolosa do sujeito passivo com intuito de sonegação ou fraude e os tributos devidos serão cobrados
acrescidos de juros de mora e da multa prevista no § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.
10
Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade
Tributária e Aduaneira, instituídos pela Lei 13.464/2017, com o objetivo de incrementar a produtividade. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13464.htm
11
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-certainty-report-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf
“This report responds to the request from the G20 Leaders at their Summit in Hangzhou, China in September 2016 for
the OECD and the IMF to work on issues of tax certainty The request arises against the backdrop of heightened concern
about uncertainty in tax matters and its impact on cross-border trade and investment, especially in the context of
international taxation. There are many reasons for heightened concerns about tax uncertainty, affecting both taxpayers
and tax administrations. These include: the spread and emergence of new business models and increased
internationalization of business activities; heightened concern with aggressive tax planning; some fragmented and
unilateral policy decisions; certain court decisions; and updates to the international tax rules, such as through the
G20/OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project, which are necessary to ensure that the international tax
rules remain up to date with the changing environment. At a time when good progress has been made in fighting tax
evasion and aggressive tax avoidance through increased transparency and the G20/OECD BEPS Project, it is also
important to focus on tax certainty. In this context, the importance of providing greater tax certainty to taxpayers to
support trade, investment and economic growth has become a shared priority of governments and businesses” (…).
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A pesquisa neste trabalho buscará ultrapassar a perspectiva de que uma declaração obrigatória
de planejamento tributário – que se traduz em mais um instrumento de enforcement, mais uma
obrigação acessória a ser cumprida, mais custo com compliance e horas-homem improdutivas –
buscando explorar os reais motivos para a existência dessa cumplicidade entre fisco e contribuinte e
de que forma ela deve se realizar na busca de um ambiente tributário mais saudável, previsível e
propício para a realização e atração de investimentos no país.

3. Familiaridade com objeto da pesquisa
O aprimoramento de minha experiência profissional no ambiente corporativo, em razão do
trabalho desenvolvido à frente do Jurídico Tributário da Braskem S/A (atualmente na qualidade de
Gerente), permite um contato de qualidade com legislação internacional e tendências mundiais,
permitindo melhor compreensão dos entraves tributários que o mundo dos negócios impõe, muitas
vezes como ferramenta de sobrevivência.
O dia a dia profissional em uma multinacional, com estrutura industrial e corporativa
espalhada pelo Brasil, Holanda, USA, Alemanha e México, me expõem a um volume de informações
excelente e análises profundas de legislações e realidades político-econômicas.
Além da experiência profissional, tenho participado de debates atuais sobre a necessidade de
mudança dos paradigmas na relação entre fisco e contribuintes, fazendo parte da composição da mesa
do Centro de Cidadania Fiscal – CCIF e também do grupo que discutiu, com o apoio do Insper, o
“Pacote de Melhoria na Segurança Jurídica” (liderança do Prof. Marcos Lisboa e do advogado Dr.
Marcos Vinícius Neder, ex-Subsecretário da RFB). Mais recentemente, participei ativamente do
projeto da Secretaria da Fazenda de São Paulo intitulado como “Nos Conformes”, além dos
WorkShops proporcionados pela Escola na linha de pesquisa da Macrovisão do Crédito Tributário.

4. Modelo de pesquisa
A pesquisa pretende ser exaustiva e será realizada a partir de repositórios nacionais e
estrangeiros, como obras literárias, revistas, artigos de periódicos acadêmicos, journals, assim como
publicações online.
A partir do material coletado será possível elaborar o sumário e a estrutura da pesquisa
acadêmica.

5. Quesitos
Q1: Num ambiente de mudança de paradigma da relação entre o fisco e o contribuinte, quais
devem ser as razões incentivadoras para a cumplicidade entre as partes em termos de exposição
(facultativa ou obrigatória) planejamentos tributários?
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Q2: Quais seriam as vantagens e desvantagens, de parte a parte, de se submeter previamente
ao fisco um planejamento tributário? A declaração de planejamento tributário obrigatória se mostra
como instrumento eficiente para garantir a segurança jurídica e reduzir o contencioso no Brasil?
Q3: Mais do que uma simples declaração de planejamento tributário obrigatória (nova
obrigação acessória a ser cumprida e, provavelmente, com limite de caracteres para descrição), não
faz mais sentido a existência de uma “equipe especializada”, formada por auditores fiscais experientes
e qualificados no tema, dentro da RFB, para avaliação prévia, em espaço de tempo razoável (e que
não impacte a implementação do negócio jurídico) e realmente técnica da estrutura tributária que o
contribuinte pretende se valer?
Q4: A “equipe especializada”, mencionada no Q3 acima, poderia/deveria funcionar como uma
espécie de “contencioso provocado” para apreciação de julgamento do planejamento tributário
submetido à consulta, trazendo segurança jurídica, permitindo uma dualidade na discussão aberta,
além do duplo grau de jurisdição?

6. Fontes de pesquisa e forma de acesso
Será necessária pesquisa de:
(i)

literatura nacional e estrangeira, para constituição do repertório teórico – livros,
artigos e trabalhos científicos: para conceitos de evasão fiscal e planejamento
tributário (abusivo); definições da declaração voluntária de planejamento tributário;
papel da Administração Tributária e notas/reflexões sobre a relação do Fisco com o
contribuinte;

(ii)

pesquisa normativa, referente às regras estrangeiras (outros países e diretivas da
OCDE) e nacionais a respeito do tema, considerando, no caso nacional, os debates
parlamentares e exposições de motivos.

7. Bibliografia preliminar
Vide ANEXO A
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8. Cronograma de execução
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ANEXO B - SUMÁRIO PRELIMINAR
1. Relação fisco contribuinte
1.1.Relação conflituosa por essência?
1.2.A experiência mundial
1.3.Equilíbrio e preponderância de uma das partes
1.3.1. Polarização
1.4.Interesse público: a arrecadação como interesse imediato. A segurança como
interesse primordial
1.5.Contencioso pernicioso e os efeitos nefastos para os contribuintes e para o
Estado brasileiro
1.6.Instrumentos de estímulo à cooperação
1.6.1. A experiência do nudge
1.7.Sanções punitivas. Sanções premiais
2. Equilíbrio e previsibilidade
2.1.Evolução do conceito de “planejamento tributário” e sua qualificação como
“abusivo”
2.1.1. Estrita legalidade; formalismo; substância; propósito
negocial; capacidade tributária ativa
2.2.Contexto atual e a experiência internacional
2.2.1. Planejamento tributário como direito e como obrigação
2.2.2. “Apoio social” e o sentimento de “justiça tributária”.
Necessidade de “retorno” ao Estado (aversão da sociedade à
dupla não tributação)
2.2.3. Países onde há a declaração obrigatória de planejamento
tributário
2.3.A declaração de planejamentos tributários
2.3.1. Fracasso da experiência brasileira: Medida Provisória 685
3. Diretrizes e objetivos a serem buscados
3.1.Contribuinte. Interesse legítimo na apreciação de sua estrutura com eficiência
tributária
3.2.Fisco. Interesse legítimo em validar a estrutura proposta pelo contribuinte
3.2.1. Lista positiva e lista negativa
3.3.Necessidade de um órgão especializado para apreciação dos casos
3.4.Estabilidade e segurança. Previsibilidade necessária (tanto para o fisco quanto
para o contribuinte).

