
Cooperação Jurídica Internacional 
 
O fenômeno da globalização é um fato. Com a criação da grande rede e os 
avanços tecnológicos, as soluções para os problemas comuns dos povos 
tendem a convergir.  
 
Os atos lícitos e ilícitos ocorrem sem limites fronteiriços e com regras próprias 
que norteiam o comércio e o fluxo internacional de capitais.  
Consequentemente, o intercâmbio de informações entre jurisdições assume 
papel relevante, buscando-se eficiência e agilidade na obtenção de soluções 
comuns nas diversas áreas do conhecimento, fruto da cooperação entre os 
povos. 
 
O ordenamento jurídico brasileiro contempla princípios e regras que legitimam 
a cooperação e o intercâmbio de informações entre Estados contratantes. O 
princípio fundamental está na Constituição Federal de 1988, como: 
 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: 
....................................................... 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
........................................................ 
 
 

As bases para a cooperação são a lei interna dos países envolvidos e os 
tratados celebrados entre os Estados-membros. Esses tratados podem ser 
bilaterais ou multilaterais. Se não houver tratado em vigor, e não houver óbice 
na legislação interna dos países interessados, pode-se invocar o princípio da 
reciprocidade.  
 
Entre os mecanismos para intercâmbio de informações com outros países, à 
disposição das autoridades competentes, os mais utilizados são: 
 
• intercâmbio de informações entre as UIFs pela Rede de Egmont 
(inteligência financeira); 
• acordos de assistência mútua em matéria penal - MLAT (área penal); 
• assistência mediante carta rogatória (autoridades judiciárias); 
• acordos de intercâmbio de informações (área tributária); 
• acordos para evitar a dupla tributação (área tributária); 
• acordos de assistência administrativa mútua em matéria aduaneira (área 
 aduaneira); 
• rede de informações da Organização Mundial das Aduanas (OMA) 
Projeto RILO (área aduaneira); 
• solicitação de assistência por parte dos adidos tributários e aduaneiros 
 (área tributária e aduaneira); 
• utilização direta das vias diplomáticas (área administrativa); 
• solicitação de assistência aos governos estrangeiros (área 
 administrativa). 



A Cooperação jurídica internacional em Matéria Penal 
 
A cooperação jurídica internacional é o instrumento por meio do qual um 
Estado pede a outro que execute decisão sua ou profira decisão própria sobre 
litígio que tem lugar em seu território (BRASIL. Ministério da Justiça. DRCI. 
Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal. Brasília, 2012). 
 
Do ponto de vista da cooperação penal internacional, os instrumentos de 
cooperação podem ser agrupados nos seguintes mecanismos: 
 
1. De realização de atos instrutórios e cautelares necessários ao 
prosseguimento de determinado processo penal. 
 
2. De colaboração na localização, captura e entrega de acusado pela prática de 
determinado delito ou daquele que, já considerado culpado pelo delito, 
responda a processo ou cumpra a respectiva sanção penal. 
 
3. De colaboração na produção de efeitos, no território de um país, de sentença 
condenatória emanada da Justiça de outro. 
 
Assim, no âmbito da cooperação internacional em matéria penal, os principais 
instrumentos jurídicos são: 
 

 Cartas rogatórias: atos não decisórios e atos decisórios não definitivos 
(pedidos de comunicação de atos processuais: citações, intimações e 
notificações); 

 Auxílio direto: comunicação de atos processuais; obtenção de provas; 
oitiva de testemunhas; quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático; 
localização de bens e indivíduos; sequestro de bens; congelamento de 
contas bancárias até a repatriação de bens ou valores ilicitamente 
remetidos ao exterior; 

 Extradição; 

 Execução de sentença penal estrangeira; 

 Transferência de condenados; 

 Transferência de processos penais; 

 Entrega de fugitivos ao Tribunal Penal Internacional. 
 
Cumpre ressaltar que na primeira forma, e em face de decisão estrangeira, 
ocorre o juízo de delibação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
 
Com base no princípio da especialidade, as provas obtidas por meio de CJI 
somente poderão ser utilizadas no procedimento que ensejou o pedido. Assim, 
se houver a pretensão de utilizar os documentos obtidos pela cooperação em 
procedimento diverso, haverá a necessidade de formular pedido de 
compartilhamento ao Estado requerido, por meio da autoridade central. 
 
O princípio da dupla incriminação consiste na prestação de cooperação jurídica 
quando a conduta investigada no Estado requerente também constituir crime 
de acordo com a legislação interna do país requerido. 
 



No caso do delito de lavagem de dinheiro, há referência expressa ao princípio 
no artigo 8º, parágrafos 1º e 2º, da Lei n° 9.613/1998, como base para 
apreensão, sequestro e confisco.  
 
Art. 8º O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e 
por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, 
direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1º praticados no estrangeiro.  (Redação 
dada pela Lei nº 12.683, de 2012). 
         
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção 
internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao 
Brasil. 
 
§ 2º Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas 
assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos 
provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na 
proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. (Redação dada 
pela Lei nº 12.683, de 2012). 
 
 
Na área penal, a cooperação jurídica internacional é realizada por acordos e 
tratados, bilaterais ou multilaterais, firmados pelo Brasil com outros Estados 
contratantes. 
 
a) Tratados e acordos multilaterais relativos à cooperação penal em vigor no 
país: 
 

 Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 
Psicotrópicas (Convenção de Viena) 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0154.htm 

 Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais do 
Mercosul (Protocolo de San Luís) 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3468.htm 

 Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm  

 Convenção Interamericana contra a Corrupção 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410a.htm 

 Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional (Convenção de Palermo) 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm 

 Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de 
Mérida) 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm 

 Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal 
(Convenção de Nassau – OEA) 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6340.htm 

 Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do 
Terrorismo 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5640.htm 

 Convenção Interamericana contra o Terrorismo 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5639.htm 
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b) Tratados e acordos bilaterais relativos à cooperação penal em vigor no país: 
 
Acordos Bilaterais (19) 
http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={D6765F39-FE1C-4810-A6EF-60E071C1DF02}&BrowserType=IE&LangID=pt-
br&params=itemID%3D%7B2D47B89B-61AF-4149-8B54-471D880805DD%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-
4347-BE11-A26F70F4CB26%7D 
 

 Tratado sobre Cooperação Judiciária em Matéria Penal com a República 
Italiana 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0862.htm 

 Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal com a República Portuguesa 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1320.htm 

 Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal com o governo da 
República Francesa 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3324.htm 

 Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal com o Governo dos 
Estados Unidos da América 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3810.htm 

 Acordo de Cooperação Judiciária e Assistência Mútua em Matéria Penal 
com o Governo da República da Colômbia 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3895.htm 

 Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal com o Governo da 
República do Peru 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3988.htm 

 Acordo com a República da Coreia sobre Assistência Judiciária Mútua 
em Matéria Penal 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5721.htm 

 Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal com a Ucrânia 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5984.htm 

 Tratado com a República Popular da China sobre Assistência Judiciária 
Mútua em Matéria Penal 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6282.htm 

 Acordo de Cooperação Judicial em Matéria Penal com o Governo da 
República de Cuba 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6462.htm 

 Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal com o 
Reino da Espanha 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6681.htm 
 Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal com o Governo do 

Canadá 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6747.htm 

 Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal com a Confederação 
Suíça 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6974.htm 

 Tratado com o Governo da República do Suriname sobre Assistência 
Jurídica Mútua em Matéria Penal 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6832.htm 

 Tratado de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal com os 
Estados Unidos Mexicanos 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7595.htm 
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 Tratado de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Nigéria  

 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7582.htm 

 Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Panamá sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal, assinado na 
Cidade do Panamá 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7596.htm 

 Tratado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Honduras sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria 
Penal, firmado em Tegucigalpa 

 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8046.htm 

 Tratado de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, firmado em Londres 

 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8047.htm 
 
 

A atuação dos órgãos nacionais na recuperação de ativos 
 
A recuperação de ativos é a estratégia adotada internacionalmente que visa à 
investigação no patrimônio adquirido na atividade ilícita, com o foco no bloqueio 
dos bens da organização criminosa.  
 
O Objetivo da recuperação de ativos é a interrupção do fluxo financeiro que 
reabastece as atividades ilícitas. 
 
Cabe aos órgãos de persecução penal promover as medidas judiciais 
necessárias ao bloqueio de bens que sejam produto ou proveito de crime, de 
modo a permitir a decretação do perdimento judicial de tais ativos. 
 
Na esfera cível, a recuperação de ativos tem outros atores: a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, a Advocacia Geral da União – AGU e os 
órgãos correspondentes da estrutura dos Estados-membros, que têm 
legitimidade para atuar em juízo, em execuções fiscais e em outras ações 
cíveis, assim como em ações de improbidade administrativa. 
 
O DRCI é o órgão responsável por articular, integrar e propor ações do governo 
no que tange à prevenção e à repressão da lavagem de dinheiro, do crime 
organizado transnacional, da recuperação de ativos e da cooperação jurídica 
internacional (BRASIL. Ministério Público Federal. Grupo de Trabalho em 
Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros. Disponível em: 
http://gtld.pgr.mpf.gov.br). 
 
 
A competência do DRCI foi estabelecida pelo Decreto nº 6.061, de 15 de março 
de 2007, e consiste em (art. 11): 
 

 Promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, inclusive dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, no que 
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se refere ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado 
transnacional; 

 Negociar acordos e coordenar a execução da cooperação jurídica 
internacional; 

 Exercer a função de autoridade central para tramitação de pedidos de 
cooperação jurídica internacional; 

 Coordenar a atuação do Estado brasileiro em fóruns internacionais sobre 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado 
transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional; 

 Instruir, opinar e coordenar a execução da cooperação jurídica 
internacional ativa e passiva, inclusive cartas rogatórias; 

 Promover a difusão de informações sobre recuperação de ativos e 
cooperação jurídica internacional, prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao crime organizado transnacional no país. 

 
Sistematicamente, o Estado brasileiro realiza esforços para aperfeiçoar seus 
mecanismos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e de recuperação 
de ativos, como: 
 

 Criação do Cadastro Nacional dos Clientes do Sistema Financeiro 
Nacional – CCS, administrado pelo Banco Central do Brasil e implantado 
em virtude de negociações realizadas na primeira reunião da Estratégia 
Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, em 2003 (ENCLA 2004) 
(fonte: sítio do Banco Central do Brasil). 

 Implantação do BACEN-Jud, sistema de comunicação e acesso a banco 
de dados, também derivado de uma Meta da ENCCLA, que está 
disponível para as autoridades judiciárias obterem informações de 
clientes do Sistema Financeiro Nacional (fonte: sítio do Banco Central do 
Brasil). 

 Criação do INFOJUD (Informações ao Poder Judiciário), sistema da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil que permite ao Poder Judiciário, 
mediante convênio, o acesso eletrônico a informações cadastrais e 
econômico-fiscais de seus administrados, pessoas naturais ou jurídicas 
(fonte: sítio da Receita Federal do Brasil). 

 Obrigatoriedade de apresentar anualmente ao Banco Central do Brasil a 
declaração de Capitais Brasileiros no Exterior – CBE, por residentes no 
País detentores de valores de qualquer natureza, ativos em moeda e 
bens e direitos mantidos fora do território nacional que totalizem 
montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100 mil (fonte: sítio do 
Banco Central do Brasil). 

 
 Normalmente, a cooperação jurídica internacional é realizada por 
acordos ou tratados bilaterais celebrados entre estados contratantes. 
Entretanto, pode ocorrer a cooperação jurídica mesmo sem acordos, por meio 
de convenção internacional que tenha o Estado como signatário. 
 
 Segundo a Convenção de Haia (1965), a autoridade central é o órgão 
técnico nacional, exclusivo ou não, designado por cada um dos Estados-partes 
de um tratado para centralizar comunicações e ações de cooperação jurídica 
internacional (DRCI) no Brasil. Assim, a cooperação jurídica é realizada entre 



as autoridades centrais e os órgãos diplomáticos, tendo como base legal os 
tratados e as convenções de auxílio jurídico mútuo e as legislações internas 
dos países signatários. 
 
Na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada em 
31/10/2003 e assinada pelo Brasil em 9/12/2003 na cidade de Mérida, no 
México, existem dispositivos prevendo a cooperação jurídica internacional. 
 
Convenção de Mérida 
 

ALCANCE (CJI) DISPOSITIVOS 

Penal, civil ou administrativa Arts. 43 a 50 

Recuperação de ativos de corrupção Arts. 17 a 23 e art. 51 

Recuperação antes de decisão transitada em julgado Art. 57 

 
 
Recuperação de ativos no exterior 
 
Em alguns países, existem agências independentes para a recuperação de 
ativos, como a Assets Recovery Agency – ARA, do Reino Unido, que tem 
independência operacional e atua com base na Lei sobre Produtos de Crime de 
2002 (The Proceeds of Crime Act 2002) (fonte: sítio da Assets Recovery 
Agency). 
 
Recebido o pedido de assistência, a autoridade central brasileira (DRCI ou 
CCJI.PGR) se encarregará de remeter o pedido a sua congênere no Estado 
requerido, para cumprimento da solicitação. 
 
Se todos os requisitos do pedido de cooperação fundado em tratado 
internacional estiverem presentes, o pedido será processado pelo Estado 
requerido. Não existindo tratado específico em matéria penal, será possível a 
cooperação com base no princípio da reciprocidade ou com base em 
convenção multilateral que tenha regras próprias e subsidiárias sobre o tema. 
 
Bloqueados os ativos no exterior, poderá haver a entrega imediata pelo Estado 
requerido ou a manutenção dos bens sob custódia, tudo a depender da 
legislação do país requerido, podendo ocorrer a partilha de ativos (asset 
sharing) entre os Estados-partes. 
 
A OEA recomenda, no artigo 7º da Convenção Modelo da OEA apresentada 
pela Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas – CICAD, 
que os bens, produtos ou instrumentos de crimes sejam confiscados ou objeto 
de perdimento e não cheguem às mãos de particulares ou do comércio. 
 
 



Cooperação Jurídica Internacional na área fiscal 
 
Conforme previsão regimental (art. 149 do Regimento Interno da RFB – 
Portaria MF nº 203, de 14/5/2012), compete à Coordenação-Geral de Relações 
Internacionais - CORIN assistir o secretário e os secretários-adjuntos em sua 
representação institucional internacional, coordenar as atividades técnicas dos 
adidos tributários e aduaneiros, coordenar a participação da RFB em missões 
técnicas internacionais, conduzir negociações de acordos internacionais em 
matéria tributária e aduaneira, participar de negociações de acordos 
internacionais que tenham reflexos em matérias tributária e aduaneira e 
coordenar e articular, junto às demais áreas da RFB, atividades que tenham 
repercussão internacional que demandem posicionamento da RFB. 
 
Regimento Interno da RFB – Portaria MF nº 203/2012 
 
Art. 1º A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, órgão específico 
singular, diretamente subordinado ao Ministro da Fazenda, tem por finalidade: 
 
XVI – negociar e participar da implementação de acordos, tratados e convênios 
internacionais pertinentes à matéria tributária e aduaneira; 
[...] 
XXII – articular-se com órgãos, entidades e organismos nacionais, 
internacionais e estrangeiros que atuem no campo econômico-tributário, 
econômico-previdenciário e de comércio exterior, para realização de estudos, 
conferências técnicas, congressos e eventos semelhantes; 
 
Na busca de informações no exterior, deve-se preferencialmente fazer uso dos 
acordos mais específicos a tal propósito (a saber, os acordos de intercâmbio de 
informações, os acordos para evitar dupla tributação e os acordos de 
assistência mútua em matéria aduaneira), para então lançar mão dos demais 
mecanismos. 
 
Na esfera tributária, o Manual de Intercâmbio de Informações com o Exterior 
tem por escopo apresentar as diferentes opções existentes para regular a troca 
de informações com outros países – envio de pedidos e respostas de pedidos 
de assistência –, no interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 
vistas a aprimorar e intensificar o uso desses procedimentos de intercâmbio. 
 
A atualização do manual é realizada pela Coordenação-Geral de Relações 
Internacionais – CORIN, subordinada ao Secretário da Receita Federal do 
Brasil, que é, por delegação de competência, a autoridade competente para 
celebrar acordos na área fiscal. 
 



Princípios da transparência e do intercâmbio de informações para fins 
fiscais 
 
O Fórum Global é a continuação de fórum criado, em 2000, no âmbito da 
OCDE para enfrentar os riscos para cumprimento das obrigações fiscais 
representados pelos paraísos fiscais.  
 
Os antigos membros Fórum Global eram jurisdições da OCDE que 
concordavam com a aplicação da transparência e troca de informações para 
fins fiscais. 
 
O Fórum Global foi reestruturado em setembro de 2009, em resposta ao apelo 
do G20 para fortalecer a implementação de novas normas. O Fórum Global 
tem agora 126 membros e se constitui em órgão internacional para assegurar a 
aplicação das normas acordadas internacionalmente de transparência e troca 
de informações na área fiscal.  
 
Para isso, foi criado processo distinto de revisão por pares no âmbito do Fórum 
Global que, reestruturado, monitora a execução do novo padrão de 
transparência e troca de informações que eles se comprometeram a executar. 
 

Data FÓRUM GLOBAL Estado (cidade) 

2000 - 2008 Cooperação Fiscal  
Tax Co-operation 

 

Setembro de 2009 1º Fórum Global México (México) 

Setembro de 2010 2º Fórum Global Cingapura 

Junho de 2011 3º Fórum Global Bermuda 

Outubro de 2011 4º Fórum Global Paris (França) 

Outubro de 2012 5º Fórum Global Cidade do Cabo 
(África do Sul) 

Novembro de 2013 6º Fórum Global Jacarta (Indonésia) 

Outubro de 2014 7º Fórum Global Berlim (Alemanha) 

Outubro de 2015 8º Fórum Global (*) 
 

Bridgetown 
(Barbados) 

(*) https://www.oecd.org/tax/transparency/conclusions-reunion-2015.pdf 

 
Em maio de 2006, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE publicou o relatório intitulado Cooperação Fiscal: rumo à 
igualdade de condições no âmbito do Fórum Global de Transparência e Troca 
de Informação, elaborado por países-membros e países não membros da 
organização internacional em referência. 
 
Na edição de 2007, por exemplo, os anexos trazem, para cada país, as 
orientações a seguir (Fonte: sítio da OCDE): 
 

 Número de acordos para evitar a dupla tributação – ADT e de 
intercâmbio de informações em matéria tributária – TIEA; 

 Listagem da legislação doméstica que autoriza o intercâmbio de 
informações em matéria tributária; 

https://www.oecd.org/tax/transparency/conclusions-reunion-2015.pdf


 ADTs e TIEAs que preveem troca de informações na modalidade a 
pedido; 

 Mecanismos (bilaterais ou multilaterais) que autorizam o intercâmbio de 
informações em matéria tributária e em matéria penal; 

 Aplicabilidade do princípio da dupla incriminação (penal); 

 Existência do instituto do sigilo bancário; 

 Acesso a informações detidas por instituições financeiras (matéria 
tributária ou penal); 

 Procedimentos para obter informação bancária com objetivo de 
intercâmbio; 

 Acesso a informações relativas a identidade, beneficiários efetivos e 
contabilidade das sociedades; 

 Existência de disposição legal para confidencialidade e sigilo da 
informação; 

 Existência de ações ao portador; 

 Informação a respeito de reais proprietários de sociedades; 

 Existência de legislação para trusts; 

 Identificação de beneficiários de sociedades de pessoas (partnerships); 

 Identificação das partes envolvidas na constituição de fundações; 

 Informação contábil de sociedades; 

 Informação contábil de trusts; 

 Informação contábil de sociedades de pessoas (partnerships); 

 Informação contábil de fundações. 
 

 
São identificados, no artigo 26 da Convenção Modelo da OCDE para Evitar a 
Dupla Tributação, os princípios que norteiam o intercâmbio de informações 
entre Estados contratantes. 
 
“Artigo 26” - Troca de informações 

 
1. As autoridades competentes dos Estados contratantes trocarão entre si a informação 
previsivelmente relevante para aplicar as disposições da Convenção ou para administrar ou por 
em vigor as leis internas dos Estados contratantes, das suas subdivisões políticas ou 
autarquias locais, na medida em que a tributação nelas prevista não seja contrária à 
Convenção. A troca de informações não é restringida pelo disposto nos Artigos 1.º e 2.º.  
 
2. Qualquer informação recebida, nos termos do parágrafo 1.º, por um Estado contratante, será 
considerada secreta do mesmo modo que a informação obtida com base na legislação interna 
desse Estado e só poderá ser comunicada às pessoas ou autoridades (incluindo tribunais e 
autoridades administrativas) encarregadas da liquidação ou cobrança impostos referidos no 
primeiro período, ou dos procedimentos declarativos ou executivos relativos a estes impostos, 
ou da decisão de recursos referentes a estes impostos. Essas pessoas ou autoridades 
utilizarão as informações assim obtidas apenas para os fins referidos. Essas informações 
podem ser reveladas em audiências públicas de tribunais ou em decisões judiciais.  
 
3. O disposto no número 1e 2 não poderá ser interpretado no sentido de impor a um Estado 
contratante a obrigação de:  
 
a) tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação, e à sua prática administrativa ou 
às do outro Estado contratante;  
 



b) fornecer informações que não possam ser obtidas com base na sua própria legislação ou no 
âmbito da sua prática administrativa normal ou nas do outro Estado contratante;  
 
c) transmitir informações reveladoras de segredos ou processos comerciais, industriais ou 
profissionais, ou informações cuja comunicação seja contrária à ordem pública.  
 
4. Se, em conformidade com o disposto neste Artigo, forem solicitadas informações por um 
Estado contratante, o outro Estado Contratante utiliza os poderes de que dispõe a fim de obter 
as informações solicitadas, mesmo que esse outro Estado não necessite de tais informações 
para os seus próprios fins fiscais. A obrigação constante da frase anterior está sujeita às 
limitações previstas no número 3, mas tais limitações não devem, em caso algum, ser 
interpretadas no sentido de permitir que um Estado Contratante se recuse a prestar tais 
informações pelo simples facto de estas não se revestirem de interesse para si, no respectivo 
âmbito interno.  
 
5. O disposto no número 3 não pode em caso algum ser interpretado no sentido de permitir que 
um Estado contratante se recuse a prestar informações apenas porque estas são detidas por 
uma instituição bancária, um outro estabelecimento financeiro, um mandatário ou por uma 
pessoa agindo na qualidade de agente ou fiduciário, ou porque essas informações são conexas 
com os direitos de propriedade de uma pessoa.” 
 
 

Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria 
Fiscal (The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) 

 

A Convenção foi desenvolvida em conjunto pela OCDE e do Conselho da 
Europa em 1988 e modificada pelo Protocolo de 2010. A Convenção é o 
instrumento multilateral mais abrangente disponível para todas as formas de 
cooperação fiscal para combater a fraude e a evasão fiscal, uma prioridade 
para todos os países. 
 
A Convenção foi alterada de modo a responder à chamada do G20 na Cimeira 
de Londres abril de 2009 a alinhá-lo com o padrão internacional de troca de 
informações a pedido, e para abri-lo a todos os países, em especial para 
garantir que os países em desenvolvimento pudessem se beneficiar do novo 
ambiente mais transparente. A Convenção alterada foi aberta à assinatura em 
1º de junho de 2011. 
 
A Convenção prevê: 
 

 Troca de informações (tipos: a pedido, espontâneo e automático), 

 Exames simultâneos de impostos, 

 Auditorias fiscais isoladas e conjuntas no exterior, 

 Assistência na recuperação e medidas de conservação, bem como o 
serviço de documentos. 

 
No âmbito do Fórum Global, foi criado GRUPO DE REVISÃO (GPR), que 
avalia a conformidade de seus integrantes (PEER REVIEW REPORT), em 
busca de um mesmo padrão de cooperação internacional em matéria fiscal, 
utilizando-se, nessa avaliação, 10 (dez) quesitos fundamentais (TERMO DE 
REFERÊNCIA), conforme descrição abaixo, para avaliação das jurisdições 
participantes.  
 



Para monitorar a transparência dos países em matéria fiscal e o progresso em 
sua implementação (padrões internacionais), o Fórum Global tem utilizado 
relatórios de revisão por pares (peer review report) divididos em duas fases, a 
saber: 
 
Na primeira fase, a metodologia de revisão avalia a estrutura de leis e de 
regulação de cada jurisdição em comparação com os padrões internacionais de 
transparência (Termo de Referência). Na segunda fase, é analisada a 
implementação de instrumentos indicados na fase anterior, mediante “teste do 
ambiente de transparência”. Na prática, são avaliados se a informação é 
disponível e acessível pelas as autoridades e se a informação é realmente 
compartilhada em tempo hábil. 
 



Resumo dos resultados para o Brasil a respeito dos 10 elementos 

fundamentais da transparência e troca de informações para fins fiscais  

Fase 1, estrutura legal e regulatória 

 

A - Disponibilidade de Informações 

A.1. As jurisdições devem garantir que informações sobre propriedade e 

identidade de todas as entidades e associações relevantes sejam disponíveis 

para as autoridades competentes. 

Resultado: O elemento avaliado está em vigor [isto é, a estrutura legal e 

regulatória referente existem e observam os padrões da OCDE] 

A.2. As jurisdições devem garantir que registros contábeis confiáveis sejam 

mantidos para todas as entidades e associações relevantes. 

Resultado: O elemento avaliado esta em vigor. 

A.3. Informações bancárias devem estar disponíveis para todos os titulares de 

conta. 

Resultado: O elemento avaliado está em vigor. 

 

B - Acesso à Informação 

B.1. As autoridades competentes devem ter o poder de obter e fornecer 

informação que é objeto de um pedido no âmbito de um acordo de Troca de 

Informação (EOI) de qualquer pessoa na sua jurisdição territorial que tenha 

posse ou controle de tais informações. 

Resultado: O elemento avaliado está em vigor. 

Recomendação do Relatório: Há incerteza sobre a possibilidade dos 

representantes legais de clientes obtorem informações, então, o Brasil deveria 

esclarecer esse direito em sintonia com o padrão internacional. 

B.2. Os direitos e as garantias que se aplicam a pessoas na jurisdição 

solicitada devem ser compatíveis com o intercâmbio de informações eficaz. 

Resultado: O elemento avaliado está em vigor, mas precisa de 

aperfeiçoamento. 

Recomendação do Relatório: Exigir que em todos os casos a empresa/pessoa 

seja notificada previamente para o intercâmbio de informações pode 

retardar/prejudicar investigações. Exceções deveriam existir em caso de 

urgência.  

 

 

 

 

 



C - Intercâmbio de Informações 

C.1. Os mecanismos de Troca de Informação (EOI) deverão possibilitar a troca 

eficaz de informações. 

Resultado: O elemento avaliado está em vigor, mas certos aspectos da sua 

implementação precisa de aperfeiçoamento. 

Recomendação: O Brasil deve garantir que todos seus acordos permitam o 

intercâmbio de informação dentro do padrão e ratificar os acordos pendentes. 

C.2. A rede de jurisdições de intercâmbio de informações deve abranger todos 

os parceiros [países] relevantes. 

Resultado: Para o relatório, o elemento avaliado está em vigor. 

Recomendação: O Brasil deve continuar a expandir sua rede de acordos para 

todos os atores relevantes 

C.3. Os mecanismos das jurisdições para troca de informações devem ter 

disposições adequadas para garantir a confidencialidade das informações 

recebidas. 

Resultado: o elemento está em vigor. 

C.4. O intercâmbio de informações deve respeitar os direitos e as garantias de 

contribuintes e de terceiros. 

Resultado: o elemento está em vigor. 

Recomendação: Há incerteza sobre a possibilidade dos representantes legais 

de clientes obtorem informações, então, o Brasil deveria esclarecer esse 

direito em sintonia com o padrão internacional. 

C.5. A jurisdição deve fornecer informações em sua rede de acordos em 

tempo hábil. 

Resultado: A equipe de avaliação não está em condições de avaliar se esse 

elemento está em vigor, uma vez que envolve questões de prática que são 

tratados na revisão da Fase 2. 

 

Fonte: OCDE (IN INESC NT.178 - Maio 2012). 

 

 



Convenção Modelo da OCDE e Convenção Multilateral sobre Assistência 
Mútua Administrativa em Matéria Fiscal 
 
A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
apresentou seu modelo de CONVENÇÃO para evitar a dupla tributação em 
1963, que foi objeto de várias revisões. 
 
A Convenção Modelo da OCDE serviu de parâmetro às Convenções da 
Organização das Nações Unidas e dos Estados Unidos da América, com 
modificações tópicas de acordo com a orientação dos integrantes da ONU ou 
da Receita Federal Americana (IRS). 
 
 

Convenção Modelo da OCDE para 
Evitar a Dupla Tributação - com as 
alterações a partir de 2005 

Convenção Multilateral sobre 
Assistência Mútua em Matéria 
Fiscal 

Art. 26 - Troca de informações 
1. As autoridades competentes dos Estados 
Contratantes trocarão entre si informações 
previsivelmente relevantes para a aplicação das 
disposições do presente Acordo ou para a 
administração ou cumprimento da legislação 
interna relativa aos impostos de qualquer 
espécie e descrição exigidos por conta dos 
Estados Contratantes, ou de suas subdivisões 
políticas ou autoridades locais, na medida em 
que a tributação nela prevista não for contrária 
ao Acordo. A troca de informações não está 
restrita pelos Artigos 1 e 2 deste Acordo. 
 
2. Quaisquer informações recebidas na forma do 
parágrafo 1 deste Artigo por um Estado 
Contratante serão consideradas secretas da 
mesma maneira que informações obtidas sob a 
legislação interna desse Estado e serão 
comunicadas apenas às pessoas ou às 
autoridades (incluindo tribunais e órgãos 
administrativos) encarregadas do lançamento ou 
da cobrança dos impostos referidos no parágrafo 
1, da execução ou instauração de processos 
relativos a infrações concernentes a esses 
impostos, da apreciação de recursos a eles 
correspondentes, ou da supervisão das 
atividades precedentes. Essas pessoas ou 
autoridades utilizarão as informações somente 
para esses fins. Elas poderão revelar as 
informações em procedimentos públicos nos 
tribunais ou em decisões judiciais. 
3. Em nenhum caso, as disposições dos 
parágrafos 1 e 2 deste Artigo serão interpretadas 
no sentido de impor a um Estado Contratante a 
obrigação de: 
 
a) tomar medidas administrativas contrárias às 
suas leis e práticas administrativas ou às do 
outro Estado Contratante; 
 

Troca de Informações 
 
Artigo 4º - Disposições Gerais 
 
1. De acordo com o disposto na presente 
Secção, as Partes trocarão as informações 
previsivelmente relevantes para a 
administração e execução da legislação 
interna relativa aos impostos abrangidos 
pela presente Convenção. 
 
2. [Suprimido] 
 
3. Uma Parte pode indicar, mediante 
declaração dirigida a um dos Depositários, 
que, em conformidade com o seu direito 
interno, as autoridades respectivas podem 
informar os seus residentes ou nacionais 
antes de prestarem as informações que 
lhes digam respeito, nos termos do disposto 
nos Artigos 5º e 7º. 
 
ARTIGO 5º - TROCA DE INFORMAÇÕES 
A PEDIDO 
 
1. A pedido do Estado requerente, o Estado 
requerido facultar-lhe-á todas as 
informações visadas no Artigo 4º relativas a 
uma pessoa ou a uma transacção 
determinada. 
 
2. Se as informações disponíveis nos 
processos fiscais do Estado requerido não 
lhe permitirem dar cumprimento ao pedido 
de informações, este Estado deverá tomar 
todas as medidas necessárias a fim de 
facultar ao Estado requerente as 
informações solicitadas. 
 
 
 



 
b) fornecer informações que não possam ser 
obtidas com base na sua legislação ou no curso 
normal de suas práticas administrativas ou nas 
do outro Estado Contratante; 
 
c) fornecer informações que revelariam qualquer 
segredo comercial, empresarial, industrial ou 
profissional, ou processo comercial, ou 
informações cuja revelação seria contrária à 
ordem pública. 
 
4. Se as informações forem solicitadas por um 
Estado Contratante de acordo com o presente 
Artigo, o outro Estado Contratante utilizará os 
meios de que dispõe para obter as informações 
solicitadas, mesmo que esse outro Estado não 
necessite de tais informações para seus próprios 
fins fiscais. A obrigação constante da frase 
anterior está sujeita às limitações do parágrafo 3 
deste Artigo, mas em nenhum caso tais 
limitações serão interpretadas no sentido de 
permitir que um Estado Contratante recuse-se a 
prestar as informações somente porque essas 
informações não sejam de seu interesse no 
âmbito interno. 
 
5. Em nenhum caso as disposições do 
parágrafo 3 deste Artigo serão interpretadas 
no sentido de permitir que um Estado 
Contratante recuse-se a prestar as 
informações somente porque tais 
informações são detidas por um banco, por 
outra instituição financeira, por mandatário 
ou pessoa que atue na qualidade de agente 
ou de fiduciário, ou porque estão 
relacionadas com os direitos de propriedade 
de uma pessoa (o parágrafo permite a troca de 
informações relativas à participação acionária e 
informações bancárias). 

 
ARTIGO 6º - TROCA AUTOMÁTICA DE 
INFORMAÇÕES 
 
Relativamente a determinadas 
categorias de casos e de acordo com os 
procedimentos que estabeleçam de 
comum acordo, duas ou mais Partes 
procederão automaticamente à troca de 
informações referidas no Artigo 4º. 
 
ARTIGO 7º - TROCA ESPONTÂNEA DE 
INFORMAÇÕES 
 
1. Uma Parte comunicará, sem pedido 
prévio, à outra Parte as informações de que 
tenha conhecimento, nas seguintes 
circunstâncias: 
a) a primeira Parte mencionada tem razões 
para presumir que existe uma redução ou 
uma isenção anómala de imposto na outra 
Parte; 
b) um contribuinte obtém, na primeira Parte 
mencionada, uma redução ou uma isenção 
de imposto susceptível de gerar um 
agravamento de imposto ou a sujeição a 
imposto na outra Parte; 
c) as transacções comerciais entre um 
contribuinte de uma Parte e um contribuinte 
de outra Parte são conduzidas através de 
um ou mais países, de tal modo que daí 
pode resultar uma diminuição do imposto 
numa ou na outra Parte ou em ambas; 
d) uma Parte tem razões para presumir a 
existência de uma redução do imposto 
resultante de transferências fictícias de 
lucros no seio de grupos de empresas; 
e) na sequência de informações 
transmitidas a uma Parte por outra Parte, a 
primeira Parte mencionada pôde recolher 
informações que se revelam de interesse 
para a determinação do imposto na outra 
Parte. 
 
2. Cada Parte tomará as medidas e 
providenciará os procedimentos 
necessários para que as informações 
visadas no número 1 lhe sejam facultadas 
com vista à respectiva comunicação a outra 
Parte. 

 
 
 
 
 
 



Adidâncias da Receita Federal do Brasil 
 
As adidâncias da Receita Federal do Brasil – ADIRFs têm como principais 
funções: 
 

 Promover maior cooperação e assistência em matéria tributária e 
aduaneira entre o Brasil e os Estados onde elas foram estabelecidas; 

 Acompanhar o cumprimento das obrigações tributárias; 

 Colher e fornecer informações sobre contribuintes residentes ou 
domiciliados no Brasil que tenham investimentos ou desenvolvam 
atividades no exterior; 

 Orientar os interessados no tocante a questões tributárias suscitadas no 
exterior. 

             
A Receita Federal do Brasil possui atualmente quatro adidâncias, sob a 
titularidade de auditores-fiscais da RFB, junto à Embaixada do Brasil em: 
http://hom.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/sac/Adidancias/Adidancias.htm 
 

 Assunção 

 Buenos Aires 

 Montevidéu 

 Washington 
 
 
Tratados e Acordos de Cooperação Administrativa Internacional 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/ 

 
Os tratados e acordos para Evitar a Dupla Tributação em vigor no país (33):  
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosDuplaTrib.htm 

 

Europa (18) Américas (8) Ásia (6) África (1) 
Alemanha* Argentina China África do Sul 

Áustria Canadá Coreia do Sul  

Bélgica Chile Filipinas  

Dinamarca Equador Índia  

Espanha México Israel  

Finlândia Peru Japão  

França Trinidad e Tobago   

Hungria Venezuela   

Itália    

Luxemburgo    

Noruega    

Países Baixos    

Portugal    

República Eslovaca    

República Tcheca    

Suécia    

Turquia    

Ucrânia    

(*) Acordo sem efeito desde 1/1/2006 

http://hom.receita.fazenda.gov.br/AtendContrib/sac/Adidancias/Adidancias.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosDuplaTrib.htm


Consta do sítio da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br, 
acesso em 30/06/2014), no endereço a seguir: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/ 
 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosDuplaTrib.htm 
 

 

País Signatário Ato de Promulgação 

África do Sul Dec. nº 5.922, 3-10-2006 

Alemanha (Sem efeito desde 1/1/2006) Dec. nº 76.988, de 6-1-1976 

Argentina  Dec. nº 87.976, de 22-12-1982 

Áustria  Dec. nº 78.107, de 22-07-1976 

Bélgica  Dec. nº 72.542 de 30.07.1973 

Canadá  Dec. nº 92.318, de 23-1-1986 

Chile  Dec. n° 4.852, de 2-10-2003 

China  Dec. nº 762, de 19.02.1993 

Coreia  Dec. nº 354, de 2-12-1991 

Dinamarca  Dec. nº 75.106, de 20-12-1974 

Equador  Dec. nº 75.717, de 11-02-1988 

Espanha Dec. nº 76.975, de 02-1-1976 

Filipinas Dec. nº 241, de 25-10-1991 

Finlândia Dec. nº 2465, de 19.01.1998 

França  Dec. nº 70.506, de 12-5-1972 

Hungria  Dec. nº 53, de 8-3-1991 

Índia  Dec. nº 510, de 27-04-1992 

Israel  Decreto nº 5.576, de 8-11-2005 

Itália  Dec. nº 85.985, de 06-05-1981 

Japão Dec. nº 61.899, de 14-12-1967 

Luxemburgo Dec. nº 85.051, de 18-08-1980 

México Dec. nº 6.000, de 26-12-2006 

Noruega  Dec. nº 86.710, de 09.12.1981 

Peru  Dec. nº 7.020, de 27-11-2009 

Portugal  Dec. nº 4012, de 13-11-2001 

Reino dos Países Baixos  Dec. nº 355, de 02-12-1991 

República Eslovaca  Dec. nº 43, de 25.02.1991 

República Tcheca  Dec. nº 43, de 25.02.1991 

Suécia  Dec. nº 77.053, de 19-1-1976 

Trinidad e Tobago  Dec. nº 8.335, de 12-11-2014 

Turquia  Dec. nº 8.140, de 14-11-2013 

Ucrânia  Dec. nº 5.799, de 7-6-2006 

Venezuela  Dec. nº 8.335, de 12-11-2014 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosDuplaTrib.htm


http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/ 

 
Acordos de Cooperação Aduaneira (12) 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosCooperacaoAduan
eira/AcordosCoopAdu.htm 
 

1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 

COMUCAM (1985) CPLP (1995) EUA (2005) África do Sul (2010) 

 França (1995) Mercochile (2000) Índia (2011) 

 Grã-Bretanha (1997) Mercosul (2009) Israel (2010) 

  Países Baixos (2006)  

  Rússia (2004)  

 

Acordos de cooperação aduaneira 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosCooperacaoAduan
eira/AcordosCoopAdu.htm 

 

 Decreto nº 91.366/1985 – COMUCAM – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República 
Dominicana, Uruguai e Venezuela (20). 

 Decreto Legislativo nº 97/1995 – Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa – CPLP (7) 

 Decreto Legislativo nº 662/2010 – África do Sul 

 Decreto nº 5.410/2005 – Estados Unidos 

 Decreto nº 1.783/1996 – França 

 Memorando de Entendimento – Grã-Bretanha 

 Decreto Legislativo nº 304/2011 – Índia 

 Decreto nº 7.065/2010 – Israel 

 Decreto nº 3.428/2000 – Mercochile 

 Decreto Legislativo nº 197/1991 – Mercosul (Tratado de Assunção) 

 Decreto Legislativo nº 55/2006 – Países Baixos 

 Decreto nº 5.237/2004 – Rússia 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosCooperacaoAduaneira/AcordosCoopAdu.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosCooperacaoAduaneira/AcordosCoopAdu.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosCooperacaoAduaneira/AcordosCoopAdu.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosCooperacaoAduaneira/AcordosCoopAdu.htm


Acordos de complementação econômica 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosComplEconomica/
Default.htm 

 

 Decreto 5.361/2005 – Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia, 
Equador e Venezuela 

 Decreto 5.651/2005 – Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Peru 

 Decreto 4.604/2003 – Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, 
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai 

 Decreto 5.835/2006 – Brasil e Argentina 

 Decreto 5.455/2005 – Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai 

 Decreto 2.075/1996 – Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile 

 Decreto 4.598/2003 - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e México 

 Decreto 4.383/2002 – Brasil e México 

 Decreto 6.195/2007 – Brasil e Uruguai 

 Decreto 2.240/1997 – Mercosul e Bolívia 
 
 
Acordos de cooperação técnica 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosCooperacaoTe
cnica/Default.htm 

 

 França - Direção Geral de Finanças Públicas, Ministério do Orçamento 
das Contas Públicas e da Função Pública da República Francesa. 

 IBAS - Acordo sobre Cooperação das Administrações Aduaneiras e 
Tributárias do IBAS (Índia, Brasil e África do Sul). 

 
 

Acordos para Intercâmbio de Informações relativas a Tributos (8) 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosIntercambioInformacoes.htm 

 

JURISDIÇÃO ACORDO  DT ASSINATURA DT ENTRADA EM VIGOR 

Bermudas TIEA 29/10/2012 Não está em vigor 

Ilhas Cayman TIEA 19/03/2013 Não está em vigor 

Guernsey TIEA 06/02/2013 Não está em vigor 

Jersey TIEA 28/01/2013 Não está em vigor 

Reino Unido TIEA 28/09/2012 Não está em vigor 

EUA TIEA 20/03/2006 19/03/2013 

EUA (FATCA) IGA 23/09/2014 26/06/2015 

Uruguai TIEA 24/10/2012 Não está em vigor 

 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosComplEconomica/Default.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosComplEconomica/Default.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosCooperacaoTecnica/Default.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosCooperacaoTecnica/Default.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosIntercambioInformacoes.htm


Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da 
América para o Intercâmbio de Informações Relativas a Tributos, de 20 de março de 2007. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8003.htm 
 
Acordo de Cooperação Intergovernamental (IGA) - Acordo para Melhoria da Observância 
Tributária Internacional e Implementação do FATCA - (Decreto Legislativo nº 146/2015 - 
Decreto nº 8.506/2015) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8506.htm 
  

 
Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras 
 
A Lei de Conformidade Fiscal de Contas no Exterior (FATCA - Foreign Account 
Tax Compliance Act) foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 18 
de março de 2010.  
 
Em janeiro de 2013, O Departamento do Tesouro e a Receita Federal dos EUA 
(Serviço de Rendas Internas - IRS) publicaram a regulamentação final do 
FATCA. Assim, as instituições financeiras estrangeiras (FFIs) deverão 
identificar e reportar às Autoridades Fiscais Americanas os titulares de contas 
bancárias que apresentem indícios de ser uma pessoa dos Estados Unidos 
(US Person). 
 
As instituições financeiras estrangeiras (FFIs) tiveram de realizar o registro 
FATCA com o IRS e obter um número global de identificação intermediário 
(global intermediary identification number - GIIN). 
 
A prestação de informações de contas financeiras estrangeiras, mantidas por 
cidadãos americanos, inclusive os que vivem no exterior, ou por entidades com 
proprietários americanos, consiste em reportar informações bancárias, a saber: 
(i) nome do titular, (2) endereço, (3) número de identificação fiscal (TIN), (iv) 
número de conta do titular e (v) saldo da conta. 
 
A lei de conformidade de contas estrangeiras (FATCA) se tornará norma global 
para a troca automática de informações bancárias, tendo influenciado na 
criação da Convenção Multilateral de Assistência Mútua em Matéria Fiscal 
(OCDE). 
 
Para tornar efetiva a obrigação, a lei criou regime próprio de penalização, que 
consiste em realizar retenção na fonte de 30% de todos os pagamentos e 
rendimentos de origem americana, que será aplicada às instituições financeiras 
não participantes da iniciativa no âmbito do FATCA. 
 
Os dois modelos de acordos intergovernamentais da Fatca incorporam 
abordagens distintas, a saber: no modelo1, as instituições financeiras 
estrangeiras informam seus respectivos governos que então retransmitem as 
informações para a Receita Federal Americana (IRS); no modelo2, as FFIs 
informam diretamente à Receita Federal Americana na medida em que o 
correntista consente ou em que essa prestação de informação é permitida por 
lei.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8506.htm


O Brasil celebrou, em 23/09/2014, Acordo Intergovernamental com os Estados 
Unidos (IGA, Modelo1) para a troca de informações, que serão reportadas, 
reciprocamente, pelas Autoridades Competentes dos Países Partes (art.1, f). 
 
Em fevereiro de 2015, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional 
o texto do Acordo, acompanhado de Exposição de Motivos (EMI nº 00046/2015 
MRE/MF), para Melhoria da Observância Tributária Internacional e 
Implementação do FATCA. 
 
Posteriormente, em 25/08/2015, entrou em vigor o Acordo Intergovernamental 
entre Brasil e Estados Unidos (IGA), Decreto nº 8.506, de 24 de agosto de 
2015, para Melhoria da Observância Tributária Internacional e Implementação 
do FATCA - Programa Foreign Account Tax Compliance Act (Lei de 
Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras). 
 
A primeira troca de informações do Brasil ocorreu em setembro de 2015. 
 
Por força da IN RFB Nº 1571, de 02/07/ 2015, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações 
financeiras de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),  
 
As instituições financeiras interessadas (Instituição de Custódia, Instituição de 
Depósitos, Entidades de Investimento ou Companhia de Seguro Específica – 
art.1, g), já fizeram o registro na Receita Federal Americana (IRS) para 
cumprimento das regras do FATCA. 
 
Mais de uma centena de jurisdições celebraram acordos intergovernamentais 
com os Estados Unidos (IGAs) em sua maioria modelo1 (90%), em que as 
instituições financeiras dos países signatários se reportarão aos seus 
respectivos fiscos, que por sua vez realizarão a troca de informações com a 
Receita Federal Americana (IRS). Nos acordos modelo2 (10%), as instituições 
financeiras estrangeiras se reportarão diretamente à Receita Federal 
Americana (IRS).  
 
Fonte 
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx 
 
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA 
 
http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf 

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Foreign-Financial-Institution-FFI-Prior-

Months-Lists 

Acronyms (colloquial): FATCA 
Enacted by the 111th United States Congress 
Effective: March 18, 2010 (26 USC § 6038D); December 31, 2012 (26 USC §§ 1471-1474) 
 

 

 

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Foreign-Financial-Institution-FFI-Prior-Months-Lists
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Foreign-Financial-Institution-FFI-Prior-Months-Lists


PLANO DE AÇÃO PARA O COMBATE À EROSÃO DA BASE TRIBUTÁRIA E 
À TRANSFERÊNCIA DE LUCROS. 
 
Em junho de 2012 (Encontro de Los Cabos), os líderes do G-20 assumiram o 
compromisso de combater a erosão da base tributária e a transferência de 
lucros. Assim, surgiu o Projeto BEPS OCDE/G20 (Base Erosion and Profits 
Shifting), com a participação de países em vias de desenvolvimento. 
 
Coube à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - 
OCDE desenvolver um Plano de ação para combater a erosão da base 
tributária e a transferência de lucros de maneira coordenada e abrangente e, 
para isso, será preciso dotar os países de instrumentos domésticos e 
internacionais para uma melhor harmonização dos poderes de imposição 
tributária em relação às atividades econômicas (alterar tratados para evitar a dupla 

tributação e alterar as legislações domésticas para evitar situações que resultem em baixa 
tributação, ou mesmo, em dupla não tributação). 

 
Iniciado em setembro de 2013, o Projeto BEPS conta com a participação de 
membros da OCDE e de países do G-20, com representantes de quarenta e 
quatro países em sua elaboração. 
 
No desenvolvimento do projeto, foram identificadas as ações necessárias para 
enfrentar o fenômeno BEPS (15 ações), foram estabelecidos os prazos para as 
realizações das ações e foram identificados os recursos necessários e a 
metodologia adequada para o alcance dos objetivos. 
 
 
Resumo do Plano de ação contra BEPS por ação 
 

AÇÃO RESULTADOS PREVISTOS CALENDÁRIO 

1. Abordar os desafios fiscais da 
economia digital 

Relatório identificando questões 
levantadas pela economia digital e 
possíveis ações para abordá-las 

Setembro 2014 

2. Neutralizar os efeitos dos 
instrumentos híbridos 

Alterações ao Modelo de Convenção 
Tributária 

Setembro 2014 

 Recomendações relativas à 
elaboração de normas nacionais 

Setembro 2014 

3. Reforçar as normas relativas 
às SEC (Sociedades estrangeiras 
controladas)  

Recomendações relativas à 
elaboração de normas nacionais 

Setembro 2015 

4. Limitar a erosão da base 
tributária através da dedução de 
juros e outras compensações 
financeiras 

Recomendações relativas à 
elaboração de normas nacionais 

Setembro 2015 

 Alterações às Diretrizes sobre preços 
de transferência 

Dezembro 2015 

5. Combater de modo mais eficaz 
as práticas tributárias 
prejudiciais, tendo em conta a 

Terminar a revisão dos regimes dos 
países membros 

Setembro 2014 



transparência e a substância. 

 Estratégias para aumentar a 
participação de países que não são 
membros da OCDE 

Setembro 2015 

  Revisão dos critérios adicionais Dezembro 2015 

6. Prevenir a utilização abusiva 
dos acordos para evitar a dupla 
tributação 

Alterações ao Modelo de Convenção 
Tributária 

Setembro 2014 

 Recomendações relativas à 
elaboração de normas nacionais 

Setembro 2014 

7. Prevenir que o status de EP 
seja artificialmente evitado 

Alterações ao Modelo de Convenção 
Tributária 

Setembro 2015 

(8, 9 e 10) Garantir que os 
resultados dos preços de 
transferência estejam alinhados 
com a criação de valor: ativos 
intangíveis (8), riscos e capital (9) 
e outras transações de alto risco 
(10) 

Alterações às Diretrizes sobre 
Preços de Transferência e 
possivelmente ao Modelo de 
Convenção Tributária 

Setembro 2014 

 Alterações às Diretrizes sobre 
Preços de Transferência e 
possivelmente ao Modelo de 
Convenção Tributária 

Setembro 2015 

11. Estabelecer metodologias 
para coletar e analisar os dados 
sobre os fenômenos econômicos 
da erosão da base tributária e da 
transferência de lucros e as 
ações para remediá-los 

Recomendações relativas aos dados 
a recolher e as metodologias para 
analisá-los 

Setembro 2015 

12. Exigir que os contribuintes 
revelem os seus esquemas de 
planejamento tributário agressivo 

Recomendações relativas à 
elaboração de normas nacionais 

Setembro 2015 

13. Reexaminar a documentação 
de preços de transferência 

Alterações às Diretrizes sobre preços 
de transferência e recomendações 
relativas à elaboração de normas 
nacionais 

Setembro 2014 

14. Tornar mais efetivos os 
instrumentos de resolução das 
disputas 

Alterações ao Modelo de Convenção 
Tributária 

Setembro 2015 

15. Desenvolver um instrumento 
multilateral 

Relatório que identifique questões 
relevantes de direito internacional 
público e tributário 

Setembro 2014 

 
Fonte: 
OCDE (2014), Plano de ação para o combate à erosão da base tributária e à transferência de 
lucros, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264207790-pt 
 
Oliveira, Maurício. Um Novo Olhar sobre o Projeto BEPS 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264207790-pt


Autoridade Central 
 
Considera-se Autoridade Central a designada a gerenciar o envio e o 
recebimento de pedidos de auxílio jurídico, adequando-os e remetendo-os às 
respectivas autoridades nacionais e estrangeiras competentes. 
 
No Brasil, a autoridade central examina os pedidos ativos e passivos, 
sugerindo adequações, além de exercer um juízo administrativo de 
admissibilidade, com o objetivo de aprimorar a qualidade dos resultados da 
cooperação. 
 
No Brasil, o papel de Autoridade Central é, normalmente, exercido pelo 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, 
subordinado à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. 
 
Excepcionalmente, a Procuradoria Geral da República exerce o papel de 
Autoridade Central para pedidos de auxílio direto destinados e provenientes do 
Canadá e de Portugal. 
 
A Receita Federal do Brasil é a Autoridade Central no cumprimento dos 
pedidos de troca de informações na área tributária (vide art. 26 dos Acordos), 
cabendo à CORIN - Coordenação-Geral de Relações Internacionais a 
competência em fazê-lo (assistir o Secretário, o Secretário-Adjunto e o 
Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais em sua representação 
institucional internacional).  
 
Na prática, a Autoridade Competente, conforme previsto nos acordos 
internacionais em matéria tributária (art. 3º) ou aduaneira (1º), é o Secretário da 
RFB ou seus representantes autorizados (Subsecretário/Coordenador) da 
Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais - Suari ou Coordenador-
Geral de Relações Internacionais - Corin. 
 
 
Autoridade Central ou Competente 
 

Departamento de 
Recuperação de 
Ativos - SNJ (MJ) 

Procuradoria-Geral 
da República 

Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (MF)  

Acordos - Regra Acordos - Exceções Acordos - Todos 

Quase todos Canadá e Portugal 
 

Secretário da RFB 
(Subsecretário da Suari ou 
Coordenador da Corin) 

 



RESUMO DAS INICIATIVAS INTERNACIONAIS EM CURSO NA ÁREA 
TRIBUTÁRIA 

 

Iniciativa(s) Signatários 

Participantes 

Quantidade Data 

Acordo Intergovernamental - IGA, 
Modelos1 e 2 (FATCA) 
Brasil - signatário em 23/09/2014 
 

Signatários 112 08/01/2015 

Combate à Erosão da BT e a 
Transferência de Lucros (OCDE) 
 

Ações 015 05/02/2014 

Convenção Multilateral (OCDE) 
Brasil - signatário em 03/11/2011 
 

Signatários 094 14/03/2016 
 

Fórum Global de Transparência e 
Intercâmbio de IF (OCDE) 
 

Participantes 132 31/03/2016 

Instituições Financeiras 
Estrangeiras - FFIs (FATCA/IRS) 
 

Registros 186.908 17/03/2016 

Troca Automática de Informação 
AEOI (OCDE), cfe. art. 6º da 
Convenção: Em 2017 

Promitentes 
 

051 28-29/10/14 

The Automatic Exchange of 
Information (AEOI): Em 2018  

Promitentes 
 

041  

 

- Acordo Intergovernamental (IGA), Modelos1 e 2 (FATCA) 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946772 

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx 

 

- Combate à Erosão da Base Tributária e a Transferência de Lucros - BEPS 

(G20/OCDE): http://dx.doi.org/10.1787/9789264207790-pt 

 

- Convenção Multilateral de Assistência Mútua em Matéria Fiscal (OCDE) 
JURISDICTIONS PARTICIPATING IN THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE 
ASSISTANCE IN TAX MATTERS STATUS 

 
- Fórum Global de Transparência e Intercâmbio de Informações Fiscais 

http://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm 

 

- Instituições Financeiras Estrangeiras - FFIs (FATCA/IRS) 

http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf 

 
 
 
 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946772
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
http://dx.doi.org/10.1787/9789264207790-pt
http://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm
http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf


Conclusão 
 
A cooperação jurídica internacional, em matéria penal (acordos bilaterais ou 
multilaterais) ou em matéria fiscal (acordos aduaneiro, tributário e de 
intercâmbio de informação), é realizada entre as autoridades centrais e os 
estados-membros, com base em tratados, convenções e legislações internas 
dos países signatários. Para tanto, existem mecanismos próprios para a 
cooperação jurídica internacional. 
 
No Brasil, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional - DRCI, subordinado à Secretaria Nacional de Justiça (MJ), é 
responsável por negociar acordos e coordenar a atuação do Estado brasileiro 
em foros internacionais sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 
crime organizado transnacional. 
 
Na área tributária, o intercâmbio internacional de informações fiscais cabe à 
Coordenação-Geral de Relações Internacionais - CORIN (RFB) e é realizado 
mediante mecanismos e instrumentos próprios, com base no Manual de 
Intercâmbio de Informações com o Exterior da Receita Federal do Brasil. 
 
No âmbito do Fórum Global sobre Transparência, o Brasil participa das 
iniciativas em curso, tendo aderido ao novo padrão internacional em 3 de 
novembro de 2011. A Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em 
Matéria Fiscal, já com a adesão de 84 (oitenta e quatro) jurisdições, foi 
elaborada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), tendo como inspiração a lei norte-americana FATCA, que entrou em 
vigor em julho de 2014. 
 
No Fórum em comento, o principal instrumento é o mecanismo de revisão entre 
pares (peer review). A maior parte das jurisdições já passou pela etapa de 
análise da legislação (Fase1). O foco atual está na análise da prática da 
legislação (Fase2). O Brasil foi avaliado no 1º semestre de 2011 quanto à 
Fase1 e, em junho de 2013, houve a aprovação do relatório brasileiro no 
âmbito da Fase2. A Fase3 do processo de revisão entre pares começará em 
2016, e terá a participação de todos os membros do Fórum Global e de não 
membros relevantes. 
 
Na 7ª Reunião do Fórum Global, em outubro de 2014, em Berlim (Alemanha), 
foi mantido o trabalho de monitoramento dos compromissos das jurisdições, 
relativamente ao modelo internacional para troca de informações a pedido. 
Adicionalmente, delineou-se um processo para monitorar os compromissos de 
troca automática de informação (AEOI) e um roteiro de trabalho para os países 
em desenvolvimento, para que esse intercâmbio ocorra de forma efetiva. 
 
Na mesma reunião, 51 países assumiram o compromisso de efetivar a Troca 
Automática de Informação Financeira de contribuintes (informação bancária), 
pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de combater a evasão fiscal, 
mediante intercâmbio automático de informação (AEOI, sigla em inglês), para 
final de 2017 (uns) ou 2018 (outros, inclusive o Brasil).  
 



No âmbito da Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras (FATCA), O 
Brasil celebrou, em 23/09/2014, Acordo Intergovernamental com os Estados 
Unidos (IGA, Modelo1) para a troca de informações, que serão reportadas 
pelas autoridades fiscais do Brasil e dos Estados Unidos, reciprocamente.  
 
A norma dos Estados Unidos da América prevê que as instituições financeiras 
que não fornecerem informações sobre operações de contas mantidas por 
cidadãos norte-americanos estarão sujeitas a retenções na fonte de 30%, entre 
outras sanções. 
 
No âmbito do projeto de combate à erosão da base tributária e à transferência 
de lucros, com a participação de representantes do Brasil, foram identificadas 
as ações necessárias para enfrentar o fenômeno BEPS (15 ações), foram 
estabelecidos os prazos para as realizações das ações e foram identificados os 
recursos necessários e a metodologia adequada para alcançar os objetivados 
traçados. 


