
 

 

 

 

M e m o r a n d o  a o s  C l i e n t e s  

 

PAÍSES COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA - 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 

11.727/2008 Data 25/6/2008 
 

 

No último dia 24, foi publicada a Lei n.º 11.727, por meio da qual foram instituídas 

diversas alterações no âmbito da legislação tributária federal. 

 

Dentre as várias alterações procedidas, destaca-se a inclusão do parágrafo 4ª no 

artigo 24 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como a inserção dos 

artigos 24-A e 24-B nesse mesmo diploma legal. 

 

Em apertada síntese, com a inserção desses novos dispositivos legais, o Brasil, a 

exemplo do que ocorre com a legislação mais moderna de alguns países que 

regulamentam os chamados “paraísos fiscais”, passou a distinguir tais localidades 

não apenas com base em uma lista de países em que as pessoas físicas ou 

jurídicas se encontram1, mas também considerando regimes fiscais que, de acordo 

com as suas peculiaridades, serão taxados, ou não, como “paraísos fiscais”. 

 

Noutras palavras, trata-se da adoção de um novo conceito de “paraíso fiscal” 

baseado não só no país de residência ou domicílio da empresa, mas também em 

regimes fiscais que, se enquadrados dentro de algumas características previstas 

pela legislação, serão considerados privilegiados e, conseqüentemente, 

classificados como “paraísos fiscais”. 

 

Assim, nos termos do artigo 24-A da Lei n.º 9.430/1996, com redação dada pela Lei 

n.º 11.727/2008, serão considerados regimes fiscais privilegiados aqueles que: 

 

                                         
1
 Nos termos da Instrução Normativa n.º 188/02. 
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(i) não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte 

por cento); 

 

(ii) conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não 

residente sem a exigência ou condicionada ao não exercício de 

atividade econômica substantiva no país ou dependência; 

 

(iii) não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por 

cento), os rendimentos auferidos fora de seu território; ou 

 

(iv) não permita o acesso a informações relativas à composição societária, 

titularidade de bens ou direitos ou às operações econômicas 

realizadas. 

 

Dessa forma, com o advento da Lei n.º 11.727/2008, quaisquer operações 

realizadas em regimes fiscais que se enquadrem em qualquer uma das hipóteses 

descritas acima serão tratadas como sendo realizadas em “paraísos fiscais” e, 

conseqüentemente, estarão sujeitas às regras relativas aos preços de transferências 

previstas nos artigos 18 e seguintes da Lei n.º 9.430/1996. 

 

Salientamos, contudo, que, embora as alterações introduzidas pelos artigos 22 e 23 

da Lei n.º 11.727/2008 se refiram apenas às operações existentes entre empresas 

brasileiras e sociedades consideradas transparentes para fins fiscais, tais como LLC, 

LLP, BV, dentre outras, localizadas em “paraísos fiscais” (já dentro do novo 

conceito), no que tange à aplicação das regras do preço de transferência, sugerimos 

que V.Sas. considerem a possibilidade de implementar novas estruturas de 

investimento. 

 

Isso porque, em que pese o fato de a apuração de ganho de capital na alienação de 

participações existentes no Brasil, bem como no caso de rendimentos financeiros 

auferidos nos “investimentos 2.869”, nesse primeiro momento, não sofrer mudança 

de tributação – já que a Lei n.º 9.430/1996 é específica à aplicação das regras dos 

preços de transferência -, a qualquer momento, poderão ser editados novos 

diplomas legais alterando as redações de artigos e/ou inserindo novos artigos nas 

Leis n.ºs 8.981/2001 e 10.833/2003, para o fim de adotar, também para a apuração 
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de ganho de capital e de rendimentos decorrentes de “investimentos 2.869”, o novo 

conceito de “paraíso fiscal” trazido pela Lei n.º 11.727/2008. 

 

Nesse contexto, seria interessante que V.Sas. passassem a estudar a possibilidade 

de implementação de novas estruturas de investimentos, mediante a aplicação de 

tratados internacionais, de modo a antecipar eventuais mudanças legislativas 

relativamente à revogação do tratamento hoje existente, em razão da adoção, pela 

Receita Federal do Brasil, desse novo conceito de “paraíso fiscal”, para o que nos 

colocamos, desde já, à disposição de V.Sas. 

 

Atenciosamente, 

 

Igor Nascimento de Souza 
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