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RESUMO 

 

 

Esta monografia tem como foco o estudo da utilização dos Centros Offshore 

como instrumentos de planejamento tributário de corporações que visam 

alcançar uma maior competitividade no mercado internacional. Na primeira 

parte do trabalho analisam-se questões essenciais ao entendimento do tema 

tais como os princípios gerais que regem a tributação internacional da renda e 

a relação entre os tratados internacionais em matéria tributária e o direito 

interno brasileiro, em especial à luz da Constituição Federal de 1988. Ainda 

preliminarmente, são analisadas a questão da pluritributação da renda e os 

conceitos de elisão e evasão fiscal, sendo essa diferenciação de suma 

importância para o entendimento da legalidade do uso dos Centros Offshore. 

Em segundo instante, passa-se à abordagem dos Centros Offshore em si, 

sendo analisados sua conceituação, características e significado perante a 

economia mundial. Em seguida, estudam-se as funções que os Centros 

Offshore podem exercer no planejamento tributário das empresas e as formas 

jurídicas que podem ser constituídas para essa finalidade. Em sede de 

conclusão, responde-se ao questionamento do porque da utilização dessas 

jurisdições e aborda-se brevemente as medidas do fisco Brasileiro para evitar a 

evasão internacional da renda.  

 

Palavras-chave: Tributação internacional. Paraísos fiscais. Centros Offshore. 
Planejamento tributário.  
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ABSTRACT 

 

 

This essay focuses on the study of the Offshore Centers as tax planning tools 

for companies aiming to boost their competitiveness in the international market. 

In the first part of the work, we analyze fundamental aspects to the 

understanding of the issue such as general principles to the international 

taxation system and the relation of the international treaties on tax and the 

Brazilian Law, especially regarding the 1988 Federal Constitution. Still on a 

preliminary basis, it is analyzed the issue of the Multi-level taxation and the 

definitions of tax avoidance and tax evasion, concepts of extreme importance 

for the understanding of the legality of the use of the Offshore Centers. The 

study progresses to address the Offshore Centers regarding its concepts and 

characteristics as well as its importance to the global economy. Then, attention 

is turned to the functions the Offshore Centers can serve on the international 

tax planning process and the legal forms they can take to this purpose.  In 

conclusion, the question as to why Offshore Centers should be used is 

answered, and there is a brief mention of the Brazilian Revenue measures 

taken to stop international tax evasion.  

 

Key words: International taxation. Tax Heavens. Offshore Centers. Tax 
Planning. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A reconstrução do mundo após as duas Guerras Mundiais pode ser 

considerada, na economia moderna, como um grande marco gerador das 

modificações nas relações econômicas globais.  

 

O desenvolvimento tecnológico advindo a partir de então, e o aumento na 

velocidade da troca de informações alavancaram a transformação do comércio e 

fizeram com que os mercados passassem de regionais a mundiais, especialmente 

após o fim da Guerra Fria.  

 

Assim sendo, produção e demanda tornaram-se quase que uniformes em todas 

as partes do mundo, dando origem às empresas multinacionais. Novos parâmetros 

de competitividade foram estabelecidos, e a produção passou a ser realizada com 

maior nível de qualidade e menor custo, enquanto o mercado de consumo tornou-se 

maior e mais exigente. As empresas passaram a especializar- em busca de maior 

eficiência, originando assim as Joint Ventures.1 

 

Ante a necessidade de mobilidade de capitais, fatores produtivos e bens de 

consumo, bem como de adaptação das economias nacionais às migrações dos 

fatores produtivos, houve a aproximação das relações jurídicas e econômicas entre 

                                                           
1 A expressão joint venture pode ser traduzida como empreendimento conjunto. São clubes ou 
fundos de capitais, compostos por grupos de sociedades que, mantendo a autonomia interna, 
unem-se visando melhor desenvolver a atividade a que se destinam. As Joint Ventures são 
constituídas através dos chamados “acordos de base”, aos quais podem acrescer outros 
acordos subsidiários. Temos como exemplos as fundações e os trustes. A este respeito vide os 
ensinamentos de Alberto Xavier em XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional Do Brasil. 
5° ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
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os Estados e sujeitos privados, dando origem à reunião dos países em blocos 

econômicos.  

 

Evitar ou tentar reduzir o pagamento de tributos é uma prática que existe desde 

a criação do primeiro tributo. No novo cenário político e econômico desenhado pela 

globalização do mercado e a formação dos grandes blocos econômicos, deu-se 

ênfase a estratégias para a diminuição da incidência tributária, visando ao 

incremento das relações comerciais.  

 

Nesse contexto, surgiram os Centros Offshore ou paraísos fiscais, como hoje 

são conhecidos. Assim, através da utilização do planejamento tributário, é 

perfeitamente possível que uma empresa estabeleça-se em um país no qual a 

legislação tributária lhe seja mais favorável e, ao mesmo tempo, atue em todo o 

mercado mundial. 
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2. TRIBUTAÇÃO E LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Da necessidade global de adequação à nova realidade do comércio entre 

nações, surgiram os dois princípios que hoje orientam a tributação internacional da 

renda. Tais princípios são excludentes entre si, e a opção por qualquer um deles dá-

se de forma discricionária, pois cada país pode adotar aquele que melhor lhe 

convém, adequando-o com a política fiscal por ele pretendida. 

 

2.1.  O Princípio da Territorialidade e o Princípio da Universalidade 

 

O Princípio da Territorialidade, também conhecido como Source Income 

Taxation ou Base Territorial, considera que as obrigações tributárias são geradas 

pela produção de renda dentro do território de um Estado, independentemente da 

nacionalidade do sujeito passivo. 

 

Esse princípio decorre diretamente da soberania de cada Estado, que possui o 

poder de disciplinar os fatos que ocorrerem em seu território, de acordo com seu 

sistema jurídico. 

 

Portanto, a tributação é definida pela localização da pessoa que deu origem ao 

fato gerador dentro do território daquele país. Essa teoria vem caindo em crescente 

desuso, pois se diz que ela provoca a evasão não controlada de divisas tributáveis.  

 

Com a necessidade do combate à evasão fiscal e diante da necessidade de 

uma maior flexibilidade e previsibilidade do regime legal tributário aplicável aos 
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investimentos internacionais, surgiu o Princípio da Universalidade, também chamado 

de Base Global, Princípio da Pessoalidade, Princípio da Renda Mundial ou ainda 

World Wide Income Taxation. Tal princípio visa evitar que os contribuintes possuam 

renda no exterior, favorecendo-se de benefícios fiscais estrangeiros. 

 

Assim, utiliza-se a tributação da universalidade dos lucros, rendimentos e 

ganhos de capitais auferidos (no mercado doméstico e no exterior) por pessoas 

jurídicas domiciliadas em um determinado país. Ou seja, o imposto incide sobre a 

renda, independentemente do lugar onde ela é produzida. 

 

A adoção dessa teoria gera duas conseqüências: a primeira é a possível 

bitributação internacional da renda, e a segunda seria, teoricamente, a perda da 

importância dos Centros Offshore ao capital internacional. 

 

2.2.  Os Tratados Internacionais e o Direito Interno 

 

Em decorrência da nova ordem econômica mundial e do estreitamento das 

relações entre as nações, proliferaram tratados e convenções internacionais 

regulando tais relações, e a influência de normas estrangeiras em outras jurisdições 

suscitou algumas questões acerca da posição dos tratados internacionais em 

relação ao direito interno de cada país. 

 

Os tratados são a principal fonte de Direito Internacional, e, diante da grande 

importância que lhes é conferida, tais instrumentos não podem vir a ter seu objetivo 

desviado. Assim, é imprescindível sua correta interpretação e aplicação. 
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Cabe esclarecer que os tratados internacionais em matéria tributária, conforme 

os ensinamentos de Alberto Xavier2, são, via de regra, bilaterais, podendo versar 

sobre matéria específica ou condutas gerais.  

 

Como exemplo desses últimos tem-se os tratados assinados entre Brasil e 

Reino Unido, Argentina, Itália, Alemanha, e França, objetivando evitar a dupla 

tributação na navegação marítima e no transporte comercial aéreo. 

 

A Constituição Federal (CF) não possui muitos enunciados expressos a 

respeito da incorporação do Direito Internacional à ordem interna, tratando apenas 

de algumas formas procedimentais. 

 

A celebração dos tratados, por força do art. 21 da CF, é de competência da 

União, representada pelo Presidente da República e sujeita ao referendo do 

Congresso Nacional por força do art. 84 VIII, a quem caberá fiscalizar para que os 

acordos internacionais não prejudiquem o patrimônio nacional (art. 49 I, CF).  

 

Ou seja, o referendo do Congresso Nacional, através de decreto legislativo, 

nada mais é do que uma autorização para a ratificação do tratado pelo Presidente 

da República. A ratificação é um ato unilateral que confirma e autoriza o tratado a 

produzir seus efeitos. A troca dos instrumentos de ratificação fixa o momento da 

entrada em vigor do tratado. 

 

                                                           
2 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional Do Brasil. 5° ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000. 
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Assim, os tratados passam a viger na qualidade de direito internacional. A este 

respeito ensina Alberto Xavier3:  

 
 

“A celebração dos tratados é ato da competência conjunta do 
Chefe do Poder Executivo e do Congresso Nacional (art. 84, 
inciso VIII e art. 49, I); não é admissível, portanto, a sua 
revogação por ato exclusivo do Poder Legislativo;” 

 
 

Importante frisar que nenhum desses atos transforma o tratado em lei interna, 

pois o decreto legislativo do Congresso Nacional serve tão somente para oficializar a 

concordância ou não com o teor do tratado, autorizando ou não sua ratificação, 

conforme ensina Betina Treiger Grupenmacher4. 

 

Vale ressaltar ainda que, de acordo com o que estabeleceu o art. 5 §2o da CF, 

resta evidenciada a superioridade hierárquica dos tratados em matéria de direitos e 

garantias fundamentais, dentre os quais se inclui matéria tributária – art. 150.   

 

Os tratados internacionais, depois de passarem por todos os trâmites legais 

exigidos, passam a ser considerados Lei Interna Federal. Sua posição é claramente 

estabelecida pelo art. 4 da Constituição Federal, que, em seu inciso XI e parágrafo 

único, evidencia a superioridade dos tratados internacionais sobre as demais leis 

internas, que, caso os contrariem serão consideradas como normas 

inconstitucionais, numa clara demonstração de que o princípio pacta sunt servanda 

encontra-se implícito em nossa Constituição. 

                                                           
3 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional Do Brasil. 5º ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 114 
4 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tratados Internacionais em Matéria Tributária e Ordem 
Interna. São Paulo: Dialética, 1999, p. 110-146. 
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O art. 98 do Código Tributário Nacional (CTN) ratifica esta posição, vedando a 

desobediência aos tratados e prevendo essa superioridade inclusive em relação às 

normas futuras. 

 

Esclareça-se que, apesar de sua superioridade em relação às demais leis de 

direito interno, os tratados não poderão estar em desconformidade com a Norma 

Constitucional. Esta posição fica bem clara em virtude do disposto no art. 102 III, que 

prevê o controle de constitucionalidade desses instrumentos. 

 

Note-se, porém, que quando versarem a respeito de direitos e garantias, os 

tratados poderão ser considerados como tendo o mesmo status de normas 

constitucionais, conforme ensina Alberto Xavier5: 

 
 

“Acresce ainda, que se os direitos e garantias constitucionais 
‘não excluem’ os direitos e garantias decorrentes dos tratados, 
isso significa que estes últimos prevalecem sobre os próprios 
direitos e garantias constitucionais, sempre que forem mais 
fortes ou mais amplos.” 

 
 
 
O direito tributário está incluído entre estes direitos e garantias em virtude do 

art. 150 da CF e por versar a respeito de direitos como propriedade privada, 

proibição de confisco, entre outros. 

 

Em virtude do disposto nos arts. 109 III e 104 III da CF, que estabelecem a 

competência dos tribunais para a apreciação de direitos subjetivos oriundos de 

tratados internacionais, pode se perceber que há diferença entre o tratamento dado 

                                                           
5 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional Do Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 119 
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aos tratados e à lei interna, em uma clara demonstração de que não há a 

transformação daqueles nestas, como ensina Alberto Xavier6: 

 

“Daqui decorre que os tratados são fonte imediata de direitos e 
obrigações para os seus destinatários, podendo ser invocados, 
como tal, perante os tribunais (princípio da eficácia direta e 
imediata); e que, conseqüentemente, à interpretação dos seus 
preceitos são aplicáveis as regras de hermenêutica que 
vigoram quanto aos tratados e não as que respeitam a 
legislação interna de cada Estado contratante.” 

 
 

Contudo, apesar da superioridade hierárquica dos tratados, não se pode falar 

na ab-rogação da lei interna, mas em derrogação, pois seus efeitos estão restritos 

aos países signatários. Ou seja, haverá apenas uma restrição dos efeitos da lei 

interna jamais a revogação ou modificação da legislação interna. 

 

Assim, a ratificação de um tratado obriga o Estado signatário, até que, pela 

denúncia, ele deixe de viger.  

 

É sabido que a nova política internacional visa a aproximação das relações 

comerciais entre os povos. Porém, isso só se torna possível na medida em que se 

estabelece uma política que permita a redução dos tributos a serem pagos de 

maneira sistemática, tornando o produto competitivo no mercado no qual ele será 

inserido. 

 

                                                           
6 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional Do Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 121 
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Em virtude do princípio da legalidade, as isenções também só podem ser 

concedidas através de leis, como bem dispõem a Constituição Federal no art. 37 § 

6° e o CTN em seus arts. 150 § 6o e 176. 

 

Diante das concessões de isenções através de tratado internacional, suscita-se 

uma questão interessante: possuiria a União competência para tanto? 

 

Enquanto o art. 18 da CF dá autonomia aos entes da Federação, 

principalmente no que diz respeito à matéria tributária, o art. 151, III é expresso ao 

vedar à União qualquer tipo de ingerência sobre tributos que não sejam de sua 

competência. Diante de uma primeira leitura, poder-se-ia pensar que essa vedação 

seria extensiva aos tratados internacionais, impedindo que eles versassem a 

respeito desta matéria. 

 

Entretanto, o art. 84, VI e VIII da Constituição Federal, é categórico ao afirmar 

que apenas o Presidente da República, na qualidade de Chefe de Estado, possui o 

poder de representar a Federação na assinatura de tratados. Ou seja, a União, no 

momento da assinatura do tratado, está agindo como representante de todas as 

esferas da Federação, por falta de legitimidade de outras pessoas para representar 

o Estado na assinatura dos tratados internacionais. Ou, nas palavras de Betina 

Treiger Grupenmacher7: 

 

“Impende notar ainda que, ao concluir tratados internacionais, a 
União, como representante do Estado brasileiro age em favor 
do interesse nacional e não em seu próprio benefício.” 

                                                           
7 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tratados Internacionais em Matéria Tributária e Ordem 
Interna. São Paulo: Dialética, 1999, p. 127 
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Assim sendo, as limitações do poder de tributar previstas no art. 151, III da 

Constituição Federal não podem ser aplicadas em matéria de tratados 

internacionais. Na sequencia do raciocínio de Grupenmacher8: 

 

“O estado brasileiro é legítimo para, em nome da nação, 
estabelecer isenções tributárias e benefícios fiscais em 
relações a exações de competência das pessoas políticas de 
direito público (União, Estados, Municípios e Distrito Federal). 
Tais isenções adquirem eficácia no âmbito interno, após o 
referendo do Congresso Nacional, ato este, que imprimindo 
legalidade à norma de tratado rende obediência aos princípios 
da legalidade e estrita legalidade tributária insculpidos no arts. 
5o, II e 150, I da Constituição.” 

 

 

Se fosse de outra forma, tornar-se-ia quase impossível qualquer relação 

comercial entre o Brasil e os demais Estados. Entretanto, as isenções não são o 

único meio que possibilita o aumento entre o comércio das nações. 

 

Para obter competitividade, além da concessão das isenções, se realizam os 

tratados que impedem a dupla tributação, que como ensina Alberto Xavier9, 

possuem função negativa, e, assim como as isenções, devem ser previstas por lei: 

 
 

“A orientação unânime da doutrina é no sentido de que os 
tratados de dupla tributação, como corolário do princípio da 
legalidade ou tipicidade da tributação, segundo o qual nenhum 
tributo pode ser exigido senão com base na lei.” 

 

 

                                                           
8 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tratados Internacionais em Matéria Tributária e Ordem 
Interna. São Paulo: Dialética, 1999, p. 137 
 
9 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional Do Brasil. 5º ed. Rio de Janeiro: Forense. 
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A existência de vários sistemas tributários simultâneos, em decorrência da 

existência de inúmeros Estados, faz com que se tenha diferente delimitação de 

competência para a incidência dos tributos. Para tanto, urge definir quais critérios 

serão adotados para a eliminação da dupla tributação.  

 

Segundo Alberto Xavier10, tais tratados podem ser examinados sob cinco 

aspectos, os quais são aqui apresentados: 

 

• O primeiro aspecto refere-se às pessoas. O critério é o da residência, 

independente da nacionalidade, só sendo aplicáveis os tratados aos residentes dos 

estados contratantes. No tocante às empresas e suas filiais (estabelecimentos 

permanentes), aplicam-se os tratados do local onde for residente a empresa matriz, 

a menos que o disposto esteja expresso no tratado.  

 

O Brasil, entretanto, exige para a aplicação dos tratados por ele celebrados 

que, além de residente, o estabelecimento permanente esteja localizado em solo 

brasileiro.  

 

Há convenções que exigem que, além da residência em um dos Estados 

contratantes, a pessoa seja o real beneficiário dos rendimentos. De qualquer 

maneira, todas elas exigem que haja beneficiário, efetivo ou não. Assim, os meros 

                                                           
10 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional Do Brasil. 5º ed. Rio de Janeiro: Forense. 
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mandatários não estariam sujeitos à aplicação dos tratados. Dessa forma, tenta-se 

evitar o chamado Treaty Shopping.11 

 

Portanto, um não residente não poderá invocar tratado não celebrado pelo país 

do qual é nacional com terceiro país se aquele no qual reside não o tiver assinado. 

Por outro lado, poderá ser beneficiado por tratado assinado pelo país em que reside, 

ainda que o Estado do qual provenha não seja signatário. 

 

Para a aplicação deste critério há que se observar, ainda, que nem todas as 

legislações atribuem personalidade jurídica às mesmas figuras. Alberto Xavier 

destaca as entidades de investimento coletivo e o truste.12  

 

• O segundo aspecto diz respeito aos impostos. As convenções contra a dupla 

tributação serão aplicáveis independentemente do nome do imposto, da natureza da 

pessoa pública que lhe exige, ou da maneira como é cobrado; o que importa é a 

natureza do imposto em si. 

 

Como regra, os Estados elaboram uma lista dos impostos atingidos pelo 

tratado assinado. Tal enumeração possui sempre caráter exemplificativo, sendo que, 

mesmo que ocorra a modificação na legislação interna de um dos Estados 

contratantes, as convenções prevêem a sua aplicação nos impostos que forem 

criados ou substituírem os já existentes. 

 
                                                           
11 Treaty Shopping seria a colocação artificial de um titular de direito aos rendimentos ali 
domiciliados. Entretanto, tal pessoa não é o real beneficiário; esse é residente de um terceiro 
país, não abrangido pela convenção ou tratado.  
12 Truste é uma figura sem personalidade jurídica, quando uma pessoa confia um conjunto de 
bens a outrem com a finalidade de fazer beneficiar um terceiro.  
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Entretanto, para a aplicação dos tratados em impostos futuros, esses têm que 

possuir fato gerador e base de cálculo semelhante àqueles protegidos pela 

convenção. A denominação e o destino não podem ser levados em consideração, 

em conformidade com o disposto no art. 4 do CTN. 

 

• O terceiro aspecto trata do território. A isenção deverá abranger a totalidade 

do território do Estado contratante, salvo intenção diversa expressa. Estando 

prevista a exclusão de alguma parte do território, em regra, haverá mecanismos que 

prevêem a possibilidade de seu aumento na abrangência do tratado. Em alguns 

tratados inclui-se também a plataforma continental. 

 

• O quarto aspecto trata da sucessão de Estados. Em caso de divisão de 

território, continuando ou não a existir o primeiro, manter-se-ão os tratados em vigor. 

Exceções ocorrerão em caso de ter sido acordado de outro modo, ou quando o a 

nova realidade torna impossível a aplicação do tratado. 

 

• O quinto e último aspecto diz respeito ao tempo. A entrada em vigor dá-se 

com a troca dos instrumentos de ratificação. Entretanto, pode-se dispor de forma 

diversa em função da natureza dos impostos. A vigência dos tratados celebrados por 

tempo indeterminado extingue-se pela denúncia por qualquer dos Estados 

contratantes, que deverá ocorrer por via diplomática com a antecedência mínima 

estipulada, e desde que depois de ultrapassado o período mínimo de vigência. 

 

A nova ordem econômica mundial aumentou a relevância dos tratados 

internacionais. No Brasil, como ficou demonstrado, são eles os instrumentos que 
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possibilitam o ajuste da tributação nas relações comerciais internacionais, na medida 

em que assumem caráter de norma hierarquicamente superior às normas internas. 

Podem, dessa forma, diversificar a forma de tributação no âmbito de sua atuação, 

inclusive modificando alíquotas e instituindo isenções, mas desde que em 

consonância com o estabelecido na Constituição Federal. 

 

2.3.  A Prevenção da Pluritributação 

 

A pluritributação internacional é o fenômeno que ocorre em função do concurso 

de pretensões tributárias entre dois ou mais Estados soberanos. Todo Estado possui 

o poder estatal de tributar e, em razão da soberania, não pode vir a ser limitado por 

nenhuma norma de Direito Internacional.  

 

Entretanto, o exercício simultâneo dessa função por diversos países, acaba por 

gerar o fenômeno da pluritributação internacional, inibindo a circulação internacional 

do capital, e constituindo-se um verdadeiro obstáculo para o comércio e os 

investimentos em geral. 

 

Assim, os Estados passaram a adotar medidas unilaterais ou bilaterais que 

variam em razão da política fiscal adotada, para evitar os problemas da 

pluritributação. 

 

As medidas unilaterais seriam as medidas internas, dentre as quais podemos 

citar a isenção, o crédito de imposto e a dedução de impostos como despesas.  
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A isenção age eliminando a possibilidade do surgimento da obrigação 

tributária. O Estado aplica uma exação progressiva, ou até mesmo deixa de impor 

qualquer exação a certas categorias de capital estrangeiro. 

 

O crédito de imposto ocorre através da concessão, pelo Estado de residência, 

do crédito correspondente aos valores pagos a título de impostos sobre a renda no 

exterior, a ser descontado na mesma categoria. 

 

A dedução de impostos como despesas considera os títulos pagos no exterior 

como inerentes à produção da renda, e por este motivo há a possibilidade de 

dedução dos valores pagos a título de tributos no exterior da base de cálculo do 

imposto doméstico, sob a forma de despesa. 

 

Outro modo de se evitar a pluritributação é a adoção de soluções bilaterais. Os 

tratados fiscais visam inibir que um mesmo rendimento seja tributado mais de uma 

vez por duas jurisdições fiscais diferentes. Assim sendo, em um acordo bilateral 

adotam-se medidas específicas para atender às necessidades dos dois Estados 

envolvidos, pois a tributação apresenta características distintas em cada lugar.  

 

Na assinatura de Convenções Internacionais, em regra, é estabelecida apenas 

uma residência fiscal; assim sendo, uma pessoa, física ou jurídica, quando 

considerada como residente de um país, não poderá ser considerada residente em 

outro.  
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Para evitar sedes fictícias, fica estabelecido que prevalece o critério da direção 

efetiva, que é o local onde são praticados os ato de gestão da empresa. Não 

obstante, frequentemente os tratados possuem cláusulas relativas à troca de 

informações fiscais entre os países signatários, e isenções para certos tipos de 

rendas, tais como o lucro dos transportes marítimos e aéreos. 

 

2.3.1. A Prevenção da Pluritributação na Legislação Brasileira 

 

O Brasil assinou acordos com diversas jurisdições para evitar a dupla 

tributação da renda. Dessa forma, ficamos impedidos de tributar os lucros das 

controladas ou coligadas situadas em um dos Estados que têm acordo assinado 

com o Brasil. No entanto, estes acordos não impedem a tributação dos lucros ou 

dividendos recebidos pelas empresas brasileiras. 

 

O artigo 1º da Lei 9.532/97, modificado pelo art. 3º da Lei 9.959/00, trouxe 

alterações no sentido de que os lucros auferidos no exterior serão adicionados na 

determinação do lucro real do balanço de 31 de Dezembro do ano-calendário em 

que tiverem sido disponibilizados.   

 

A tributação dos lucros auferidos no exterior, por uma controlada ou coligada 

de empresa brasileira, instituída pela Lei 9.249/95, art. 25, tem o propósito de 

diminuir as fraudes provenientes da criação de controladas e coligadas em 

jurisdições de tributação favorecida. Isso porque tais jurisdições aproveitam-se das 

convenções de dupla tributação para cumular o benefício da isenção de imposto 

sobre o rendimento relativo ao lucro das sociedades e do lucro distribuído aos 
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sócios, reduzindo os tributos incidentes sobre os rendimentos que lhes forem pagos 

por residentes em países signatários dos tratados em causa. 

 

A Legislação Brasileira sujeita os rendimentos e ganhos de capital pagos, 

creditados ou remetidos por fonte brasileira a beneficiário (pessoa física ou jurídica) 

residente no exterior, ao Imposto de Renda nas alíquotas de 15% (quinze por cento), 

se jurisdição comum, e 25% (vinte e cinco por cento) caso o beneficiário seja 

residente em jurisdição de tributação favorecida.  

 

A Secretaria da Receita Federal publicou através da Instrução Normativa n. 

164, de 23 de Dezembro de 1999 a lista dos "países com tributação favorecida". 

Incluiu Andorra, Anguilla, Antigua, Antilhas Holandesas, Bahamas, Bahrein, 

Barbados, Barbuda, Bermuda, Chipre, Costa Rica, Djibouti, Gibraltar, Granada, Ilhas 

Cayman, Ilhas Cook, Ilha da Madeira, Ilha Man, Ilhas do Canal (Alderney, Guernsey, 

Jersey e Sark), Ilhas Marshall, Ilhas Mauricio, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Virgens 

Britânicas, Lebuan, Liberia, Liechtenstein, Malta, Monserrat, Nevis, Panamá, Saint 

Kitts, Saint Vincent, Seychelles, Tonga e Vanuatu. 

 

Posteriormente, foram acrescentados, por meio da Instrução Normativa n. 68, 

de 27 de junho de 2000, os seguintes países à lista: Belize, Dominica, Ilhas Samoa, 

Ilhas Virgens Americanas, Mônaco, Nieui, Nauru, Santa Lúcia e San Marino. 

 

Em 06 de Agosto de 2002, através da Instrução Normativa de n. SRF Nº 188, 

passaram a ser considerados como países ou dependências de tributação 

favorecida, por não tributarem a renda ou possuírem tributação inferior a 20%, além 
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daqueles já considerados anteriormente, os seguintes países: Aruba, Campione 

D`Italia, Cingapura, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Líbano, Luxemburgo, 

Macau, Ilha da Madeira, Maldivas e Sultanato de Omã. 

 

Com o Ato Declaratório n. 53, de 17 de junho de 1999, da Secretaria da 

Receita Federal estabeleceu-se que findaria em 1º de janeiro de 2000 a vigência da 

Convenção para evitar a dupla tributação de renda entre Brasil e Portugal, assinada 

em 22 de abril de 1971, promulgada pelo Decreto 69.392, de 21 de agosto de 1971 

e, denunciada pelo Brasil em 14 de julho de 1999. 

 

O uso correto dos acordos de dupla tributação exige o conhecimento 

apropriado dos cerca de 900 tratados em vigor. Tomemos por exemplo a utilização 

da Ilha da Madeira por empresas brasileiras para a realização de negócios com a 

Inglaterra ou com os Estados Unidos. O Brasil não possui acordos assinados com 

esses dois países, entretanto, uma empresa brasileira, utilizando-se do regime fiscal 

favorecido pelas empresas instaladas na Zona Franca da Ilha da Madeira, poderia 

com eles realizar negócios sendo elas dirigidas pela sede no Brasil. 

 

Esta situação foi a principal razão para a denúncia do Tratado. Ante este fato, 

em 16 de maio de 2000, foi assinada uma nova Convenção entre Brasil e Portugal 

bem como um Protocolo Adicional, excluindo a possibilidade de utilização do regime 

favorecido da Ilha da Madeira. 

 

Apesar de todo o arsenal utilizado pela legislação brasileira para evitar a elisão 

e a evasão de rendas, através do planejamento tributário internacional é possível 
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diminuir a carga tributária incidente em operações, reduzir custos, e obrigações 

fiscais, de maneira lícita e legal utilizando-se dos acordos de dupla tributação. 

 

2.4. Elisão e Evasão Fiscal 

 

Os conceitos e limites teóricos de elisão e evasão fiscal não são unânimes na 

doutrina. No entanto, existe algum consenso de que a elisão fiscal corresponde aos 

atos de “evitar, reduzir o montante, ou retardar o pagamento do tributo por atos ou 

omissões lícitos ao sujeito passivo, anteriores à ocorrência do fato gerador.” 13, 

enquanto que a evasão seria toda e qualquer ação ou omissão ilícitas com o objetivo 

de dificultar ou burlar o cumprimento de uma obrigação tributária preexistente.  

 

Segundo Hermes Marcelo Hulk, citando o conceito do verbete de Evasão Fiscal 

Lato sensu da Enciclopédia Saraiva de Direito14: 

 

“Evasão ilícita é aquela decorrente de uma ação consistente e 
voluntária do agente que, por meios ilícitos, fraudulentos ou 
simulatórios, procura eliminar, reduzir ou retardar o pagamento 
do tributo devido”  

 

 

A Evasão ocorre sempre que houver a sonegação através de práticas tais 

como a não contabilização de recebimentos (o famigerado “caixa 2”); a simulação de 

operações, que na verdade visam única e exclusivamente evitar o pagamento do 

tributo; a interposição de pessoas jurídicas irrelevantes ao negócio para ocultar os 

                                                           
13 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Norma Antielisão é incompatível com o Sistema 
Constitucional Brasileiro in Planejamento Tributário e a Lei Complementar 104. São Paulo: 
Dialética, 2002, p.127. 
14 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 18 
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reais beneficiários das operações econômicas; o envolvimento em uma economia 

clandestina ou informal e a alteração de dados contábeis e  falsificação de 

documentos.  

 

Assim, podem ser estabelecidos os limites básicos que diferenciam elisão de 

evasão. De maneira simplificada, a evasão fiscal constitui a prática concomitante ou 

posterior à incidência tributária, na qual são utilizados meios ilícitos para evitar o 

pagamento dos tributos.  

 

A elisão, que é considerada por boa parte da doutrina como sinônimo de 

planejamento tributário, corresponde à prática de atos lícitos, anteriores a incidência 

tributária, resultando na obtenção legítima de um regime menos oneroso para o 

pagamento de tributos. É a ação que ocorre de forma profilática, utilizando-se da 

própria legislação fiscal. Ocorre antes do fato gerador e visa, através de meios 

lícitos, retardar a ocorrência deste, em busca de uma economia tributária. Nesse 

sentido ensina Hermes Marcelo Hulk15: 

 
 

“A elisão, analisada em si própria não se caracteriza como 
fraude à lei, visto que nenhuma norma tributária proíbe que se 
alcancem resultados econômicos possíveis em si mesmos, 
porém, através de uma via diversa da prevista pelo legislador” 

 
 

 

 

                                                           
15 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão. São Paulo: Saraiva, 1997, p.63 
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Segundo Alberto Xavier16: 

 
 

“Trata-se em suma, de evitar a aplicação de certa norma ou 
conjunto de normas através de atos ou conjuntos de atos que 
visem impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária em certa ordem jurídica (menos favorável) ou 
produzam a ocorrência desse fato noutra ordem jurídica (mais 
favorável)”  
 
 
 

Assim, na elisão, o contribuinte utiliza-se de lacunas na lei ou de situações ali 

não previstas para organizar o seu plano tributário de maneira a reduzir, ou até 

mesmo não pagar, o tributo incidente. 

 

Ressalte-se que a linha divisória que separa a elisão da evasão, ou, melhor 

dizendo, o ato lícito do ilícito, é realmente muito tênue, e varia em razão da 

legislação aplicável em cada país. Porém, o marco temporal para separá-las seria, 

em regra, a ocorrência do fato gerador. 

 

Os conceitos de Elisão e Evasão Fiscal foram desenvolvidos pela doutrina e 

jurisprudência Norte Americana (Tax Avoidance e Tax Evasion). Tais conceitos 

acabaram sendo incorporados pelo fisco Americano e posteriormente divulgados no 

Internal Revenue Service do ano de 1980. 

 

A elisão fiscal pode ser realizada de formas diversas, que vão desde a simples 

reorganização societária até a celebração de negócios planejados para aproveitar as 

                                                           
16 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional Do Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000,  
p.275 
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vantagens e lacunas existentes na lei, e pode ser dividia em duas espécies, a elisão 

objetiva e a elisão subjetiva.  

 

A elisão objetiva é caracterizada por evitar o tributo através de artifícios para 

tornar possível que o rendimento não esteja incluído entre as hipóteses de 

configuração do fato gerador, e, em caso dessa ocorrência, esteja sujeito a um 

regime fiscal mais benéfico.  

 

Ela pode ocorrer através da divisão do rendimento, que seria a criação de 

elementos que permitam que o rendimento seja tributado por diversos territórios 

fiscais.  

 

Outra maneira seria pela acumulação de rendimentos, que se utiliza da 

constituição de sociedades base, geralmente Holding Companies, em países onde 

haja a tributação mais benéfica com objetivo de ali concentrar os lucros do grupo. 

Essa é a forma de elisão é a mais visada pelas legislações. 

 

As pessoas jurídicas podem optar por realizar o seu planejamento de duas 

maneiras: uma antes e outra após a distribuição dos lucros.  

 

No primeiro caso, serão praticadas transações que permitam um aumento 

fictício de receitas e/ou despesas, de maneira a alterar a quantia a ser paga a título 

de tributos. Essa prática somente é possível quando exista um único controle das 

unidades situadas em países distintos, ou, em havendo personalidade jurídica 
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distinta, que sejam consideradas como fiscalmente interdependentes por ambos os 

sistemas tributários nacionais. 

 

Preços de Transferência é o nome dado a operações tais como o aumento dos 

custos através da cobrança de taxas de juros mais elevadas de empréstimos entre 

empresas aparentemente independentes, a cobrança de royalties acima do valor de 

mercado, a cobrança por serviços não realizados ou superfaturados, a cobrança por 

tecnologia não transferida.17 Através da fixação de preços falsos há a redução dos 

lucros tributáveis em um Estado, e o aumento em outros. 

 

Para evitar a ocorrência do fato gerador, o contribuinte pode agir com abuso de 

direito.18 O abuso de direito distingue-se do ato fraudulento, pois enquanto a fraude 

se dá pelo descumprimento de uma obrigação, o abuso de direito configura-se por 

uma ação que ocorre de maneira diversa da prescrita em lei.  

 

Em caso de ocorrência de elisão através do abuso de direito, algumas 

legislações estrangeiras prevêem a desconsideração da personalidade jurídica com 

efeitos fiscais, o que permite a tributação dos acionistas independentemente da 

distribuição de lucros. Ressalte-se que esse instrumento somente poderá ser 

                                                           
17 Os Preços de Transferência são uma transferência indireta de lucros, realizada por 
empresas interdependentes e que fixam os preços artificialmente, distintos dos preços de 
mercado. A este respeito ler os ensinamentos de Heleno Torres e Agostinho Toffolo Tovaro in 
op cit. 
 
18 A teoria do Abuso de Direito considera ilícita a conduta do contribuinte que pretende 
exclusivamente a economia do imposto. A teoria do Abuso da Forma visa coibir o uso de uma 
forma jurídica “atípica” ou “não comum” para um negócio obrigando a utilização da forma 
comum. A este respeito vide os ensinamentos de Pablo Andrez Pinheiro Gubert. 
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aplicado em ordenamentos que explicitamente o autorizem, tais como o norte 

americano, o alemão, o suíço, o francês e o inglês. 

 

Nos demais casos, a questão deverá ser resolvida à luz das regras do direito 

interno que, eventualmente, delimitem a liberdade de utilização dos instrumentos 

facultados pelo direito com o fim de minorar o ônus fiscal. 

 

Em nosso ordenamento, a Lei Complementar 104/01, permitiu a 

desconsideração administrativa do ato simulado. Até a promulgação dessa lei, por 

total ausência de previsão legal, adotavam-se os conceitos de simulação e fraude do 

Código Civil para se reconhecer a nulidade desses atos, o que permitia, dessa 

forma, os mesmos objetivos que a aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 

Cabe ressaltar que, via de regra, na Elisão Objetiva não ocorre a simulação. As 

partes têm por objetivo a operação declarada, visando um resultado que importará 

na redução da quantia a ser paga a título de tributos, através de atos considerados 

como engenhosos ou abusivos. 

 

A Elisão Subjetiva, como o nome indica, é aquela que ocorre através de 

elementos subjetivos, como, por exemplo, a transferência de seu domicílio para um 

país de tributação mais favorável. Essa transferência de domicílio pode ocorrer tanto 

com pessoas físicas quanto com pessoas jurídicas. 
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Geralmente, o deslocamento de domicílio é realizado objetivando aproveitar os 

tratados contra a dupla tributação, que são aplicáveis somente às pessoas 

residentes nos Estados contratantes, o chamado Treaty Shopping. Em geral, tenta-

se combatê-lo pela inclusão de cláusula que limita a aplicação do tratado a pessoa 

residente e beneficiária (adoção de cláusula de “beneficiário efetivo”). 

 

Dentre medidas adotadas visando evitar esse tipo de elisão, podemos citar 

alguns exemplos. Na Alemanha o Fisco possui o direito de reconstituir a operação 

real do ponto de vista da apreciação econômica, em caso de ter sido adotado forma 

jurídica inadequada pelas partes. No Canadá também é permitido ao fisco a 

desconsideração de uma transação, se não realizada para uma finalidade que não o 

da obtenção de uma vantagem fiscal. Na França não se admitem os atos de um 

contrato que dissimulem ou disfarcem o verdadeiro alcance de uma transferência de 

rendimentos.  

 

Finalmente, pode-se dizer que a prevenção no âmbito internacional ocorrerá, 

em regra, pela via legislativa. Entretanto, cabe destacar que é impossível a 

abrangência de todas as formas de elisão, pelo que muitos países combatem essa 

prática através da utilização de cláusulas gerais, mais abrangentes. 

 

Em razão da soberania, cada país estabelece de maneira distinta os limites 

entre a Elisão e a Evasão, daí a importância dos acordos de bitributação e dos 

convênios de cooperação administrativa e intercâmbio de informações, sendo eles o 

resultado da elaboração comum entre Estados soberanos de uma delimitação dos 

efeitos da evasão fiscal. 
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2.4.1. Medidas do Fisco Brasileiro para evitar a Evasão Internacional  

 

Em razão da utilização dos Centros Offshore para a prática de atividades 

ilícitas, e diante do alto montante perdido anualmente com a elisão fiscal, muitos 

países vêm aumentando o controle sobre as empresas nacionais localizadas fora de 

seu território. 

 

A legislação Brasileira, após se flexibilizar diante do processo de abertura da 

economia dirigido à globalização, vem implementando diversas medidas na tentativa 

de combater a utilização fraudulenta de estruturas criadas em jurisdições com 

regime de tributação favorecida e a prática abusiva dos preços de transferência. 

 

Assim, nosso país passou a travar uma verdadeira batalha contra a utilização 

dos Centros Offshore. Em 1989 o Banco Central do Brasil estabeleceu, através da 

Circular BCB 1504, de 30 de Junho, que:  

 
 

“A assunção de compromissos por pessoas físicas ou jurídicas, 
residentes, domiciliadas ou com sede no País, de que possam 
resultar solicitações de transferência cambial para o exterior, 
deve ser sempre precedida de manifestação favorável do 
Banco Central, ressalvados os casos expressamente previstos 
em regulamentação específica.” 
 
 
 

Em 1996, com a Lei 9.430 (complementada pela Lei 10.451/2002), 

estabeleceram-se normas para evitar a prática dos chamados preços de 

transferência. Foi essa lei que definiu na legislação Brasileira o que o fisco considera 

como um país de regime tributário favorável. 
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A partir de então, o Imposto de Renda passou a incidir sobre diferença de 

preços no caso de empresas que realizam suas exportações e importações com 

empresas vinculadas, principalmente nos casos em que é emitida uma nova fatura 

(reinvoicings). Assim, tenta-se coibir a prática dos preços de transferências. Essa lei 

foi seguida de uma série de outros atos complementares, de caráter administrativo, 

sendo, inclusive, editada uma lista de países que tributam a renda em menos de 

20%. 

 

Além disso, em 2001, a Receita Federal editou a Instrução Normativa 32/2001, 

que fez com que o Conselho Monetário Nacional determinasse que as empresas e 

pessoas físicas passassem a declarar anualmente ao Banco Central os ativos de 

que dispunham no exterior. São considerados ativos os valores de qualquer 

natureza, sendo os ativos em moeda e os bens e direitos detidos fora do território 

nacional por pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil, assim conceituadas na 

legislação tributária. Atualmente, a instalação de dependências no exterior e a 

participação em instituições financeiras dependem de prévia anuência do Banco 

Central.  

 

Ressalte-se que os dividendos ou lucros pagos a pessoas físicas ou jurídicas 

domiciliadas no exterior não estão sujeitos a incidência do Imposto de Renda retido 

na fonte no momento da distribuição dos lucros, não obstante, os bancos devem 

monitorar as operações destas pessoas com países integrantes da lista elaborada 

pela Receita Federal. 
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Em 2001 editou-se a Lei 104/01, que instituiu uma norma geral antielisiva. Em 

2002, a Medida Provisória 66 de 29 de Agosto de 2002, instituiu vários mecanismos 

antielisão, que passaram a regular no âmbito federal o parágrafo único do art. 116 

do CTN. 

 

Em 2002, através da Instrução Normativa 167, a Receita Federal, com o 

objetivo de manter o Fisco informado sobre os bens que estão sendo adquiridos por 

estrangeiros em território nacional, determinou que as empresas domiciliadas no 

exterior que comprarem qualquer bem no Brasil passível de registro, como imóveis, 

embarcações ou aeronaves, terão que fazer inscrição no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

Ainda em 2002, a Receita Federal editou a Instrução Normativa 188, 

relacionando os países de tributação favorecida. 

 

Como parte das medidas adotadas por nosso país, também foram assinados 

tratados visando combater o Treaty Shopping.  

 

Finalmente, através da resolução nº 14 de 23 de Outubro de 2006, em uma 

tentativa de combater os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens e 

valores, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF19 determinou 

que as empresas que realizarem atividades de transferência imobiliária deverão 

sempre comunicar tais transferências em um prazo de 24 horas.  

 

                                                           
19 Órgão criado pela Lei 9.613 de 3 de Março de 1998 
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3. OS CENTROS OFFSHORE 

 

3.1. Centros Offshore: Significado e Principais Características  

 

Comercialmente, a tributação é incluída como um custo de produção, custo 

esse que pode reduzir ou aumentar a competitividade dos produtos. Assim sendo, 

empresas são levadas a buscar locais que lhes permitam produzir a um baixo custo. 

Paralelamente, visando atrair o capital internacional destas empresas para o 

incremento de sua economia, alguns países oferecem a redução na tributação ou 

até mesmo a isenção de alguns tributos, dando início a uma verdadeira guerra fiscal 

internacional. 

 

Inexiste uma definição legal para Centros Offshore, o que dificulta a sua 

identificação, pois suas variadas definições geralmente utilizam critérios subjetivos, 

normalmente ligados à carga tributária e/ou ausência dela.   

 

A denominação de paraíso fiscal, além de pejorativa, não parece adequada, 

pois o termo Centro Offshore reflete a natureza internacional das atividades 

comerciais e financeiras legalmente sucedidas entre pessoas jurídicas provenientes 

das jurisdições concernentes. Assim sendo, inexiste um lugar Offshore por definição, 

pois esse termo serve para definir a pessoa jurídica com operações fora dos limites 

territoriais em que está localizada. O que existe são lugares realizando uma maior ou 

menor atividade de operações Offshore. 
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Poderíamos considerar como um Centro Offshore uma região que, oferecendo 

estabilidade política, econômica e social, segurança jurídica e sigilo bancário, 

possibilita a investidores estrangeiros o desenvolvimento de atividades econômicas 

geralmente por meio da isenção de pagamento de tributos e de impostos sobre os 

rendimentos de pessoas jurídicas com capital social subscrito por não-residentes e 

que exerçam atividades fora de sua jurisdição. Além disso, os Centros Offshore 

possuem uma legislação societária e financeira flexível que garante aos indivíduos e 

empresas constituídas no local uma estrita confidencialidade quanto às informações 

comerciais das operações realizadas em seus territórios. Contam também com 

liberdade cambial e eficiente sistema financeiro e de comunicações. 

 

Assim, uma empresa Offshore é constituída de acordo com as leis de um 

determinado país, desenvolvendo atividades exclusivamente em países distintos 

daquele no qual foi constituída. As vantagens fiscais oferecidas podem ser obtidas 

pela residência no país ou pela constituição de uma sociedade ou outro tipo de 

entidade jurídica, com sede no Centro Offshore cujos lucros, ou quaisquer outros 

rendimentos não são tributados ou o são em alíquotas reduzidas. Vale ressaltar que, 

além dos impostos sobre a renda, os benefícios podem ser estendidos a outras 

espécies de tributos. Segundo Heleno Torres20: 

 

“... a entidade será considerada como não transparente quando 
for fiscalmente tratada de modo distinto e separado das 
pessoas que a possuam ou a controlem. E será considerada 
como entidade transparente para fins puramente fiscais, 
quando a legislação permitir que o Fisco desconsidere a 
separação existente, passando a qualificar as atividades de 

                                                           
20 TORRES, Heleno. Pluritributação Sobre as Rendas das Empresas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, 2ª Ed., p.207 
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produção de rendimentos como atribuídas diretamente às 
pessoas proprietárias ou controladoras da entidade: os sócios” 

 
 
 
Cumpridos os requisitos da legislação de um Centro Offshore, a empresa será 

isenta de qualquer tributo sobre as transações das quais faça parte e das quais 

tenha auferido qualquer benefício econômico. Na maioria dos casos, elas não 

necessitarão sequer apresentar demonstrações financeiras à autoridade local. 

Naqueles países em que há a necessidade de apresentação de balanços, esse ato é 

mera formalidade para comprovação de que a operação se realizou em outro país. 

 

Vale ressaltar que o simples fato de um país possuir baixa tributação não o 

caracteriza como Centro Offshore. E um país com baixa tributação pode ser 

considerado como um Centro Offshore, mas não significa, necessariamente, que 

tenha um clima econômico favorável para a realização de negócios. Se um país 

deseja atrair as companhias com interesse econômico, para ser bem sucedido, terá 

que oferecer outras facilidades, tais como segurança jurídica, sistema bancário bem 

organizado, estabilidade político-econômica, entre outros requisitos. 

 

Nesse sentido, podem ser considerados como Centros Offshore países como a 

Inglaterra, a Suíça, a Dinamarca e a Holanda por estruturarem, em alguns casos, 

empresas totalmente isentas de tributação em seus territórios. Até mesmo os 

Estados Unidos podem ser incluídos nesse rol, já que conferem tratamento tributário 

diferenciado para sócios não-residentes e que conduzam negócios nos Estados 

Unidos por meio das “Limited Liability Companies-LLC”, que tenham sido 

incorporadas no país com recursos de origem estrangeira não conectados com o 

mercado ou negócios Americanos. Para tais empresas, são eliminados os tributos 
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Federais e não são exigidos tributos de retorno de entrada. As “Limited Liability 

Companies” terão nacionalidade americana, e, como tal, são beneficiadas por um 

grande número de tratados de dupla tributação, ao mesmo tempo em que continuam 

sendo beneficiadas pelas vantagens mencionadas.  

 

Existem várias diferenças entre os Centros Offshore de acordo com as 

vantagens específicas que oferecem, em geral determinadas pelas atividades que 

desejam atrair. Assim sendo, determinados países oferecem vantagens apenas em 

relação a uma área específica. A título de exemplo, para o desenvolvimento da 

marinha mercante tem-se o Panamá e a Libéria, enquanto que para a organização 

de fortunas privadas, tem-se Liechtenstein e Luxemburgo através da utilização de 

fundações privadas chamadas de “Anstalten”. A Suíça é famosa pela defesa do 

segredo bancário, a Holanda pelos juros e dividendos, a Dinamarca pela proteção 

da propriedade intelectual e royalties e Mônaco por ser um centro para 

administração internacional, entre outros. 

 

Normalmente, as vantagens especiais consistem na isenção da tributação 

normal ou da completa imunidade do pagamento de tributos. Abaixo relacionamos 

alguns centros Offshore classificados em cinco categorias: 

 

1. Centros que não cobram nenhum tributo como regra universal: 

Bahamas, Bermudas, as Ilhas Cayman, Nauru, Ilhas Caicos e Anguilla.  

 

2. Centros que oferecem incentivos fiscais e são divididos em três 

subcategorias:  
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2.1. Jurisdições que oferecem isenção de tributos: Antigua, Aruba, Belize, 

Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Canárias, Ilhas Cook, Gibraltar, Granada, Guernsey, 

Israel, Jérsei, Jordânia, Libéria, Liechtenstein, Ilha da Madeira, Ilhas Marshall, 

Maurício, Mônaco, Montenegro, Montserrat, Antilhas Holandesas, Nevis, Niue, 

Rússia, St. Kitts, St.Vicent, Seychelles, Ilhas Virgens Americanas, Vanuatu e Samoa 

Ocidental.  

2.2. Jurisdições que oferecem taxas de tributos reduzidas: Barbados, 

Bélgica, Chipre, Irlanda, Guernsey, Hungria, Malta e Suíça.  

2.3. Jurisdições que oferecem regime especial para companhias holding: 

Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia e 

Reino Unido. 

 

3. Centros que possuem tributos elevados e oferecem facilidades para 

companhias não-residentes: Ilhas Virgens Britânicas, Gibraltar, Granada, Irlanda, 

Cingapura. 

 

4. Centros que tributam as rendas locais, mas isenta tributos auferidos de 

empresas não residentes: Costa Rica, Hong Kong, Líbano, Malásia, Uruguai, 

Panamá e África do Sul. 

 

5. Centros de baixa tributação de Centros Offshore com tratados de rede, 

como as Antilhas Holandesas. 

 

Interessante notar também que em certos países de tributação normal há 

zonas territoriais sujeitas a um regime fiscal privilegiado. Muitas dessas áreas são 
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admitidas pela Comissão da Comunidade Européia como compatíveis com a política 

da concorrência.  

 

Os países que assinam os acordos de dupla tributação podem escolher 

diversos métodos para evitá-la. Quando há aplicação do método de isenção com 

reserva de progressão, se a tributação estrangeira for mais baixa do que a 

doméstica, haverá a criação de uma condição de igualdade competitiva para 

residentes que possuam negócios em país estrangeiro. Este uso dos tratados é 

freqüentemente utilizado, mas isso não torna esse país um Centro Offshore. 

 

Na maioria dos sistemas de tributação, os lucros pagos são tributados na 

empresa e, posteriormente, na mão dos acionistas quando da divisão dos lucros. Ao 

inexistir qualquer intermediário entre a companhia pagadora e os acionistas, há a 

possibilidade da ocorrência de inúmeros artifícios para burlar a tributação. Com o 

intuito de evitar isso, muitos países isentam de tributação as companhias 

intermediárias quando há a transferência entre as domésticas. Os países que 

conferem este tratamento às companhias estrangeiras devem ser referidos como 

Centros Offshore. 

 

É claro que os países que possuem sua tributação evitada pelas empresas 

buscam meios de garantir a sua receita, através de medidas antielisivas no sistema 

doméstico de tributação. Como já dito anteriormente, os Centros Offshore não 

podem ser utilizados como sinônimos de paraísos fiscais. É tecnicamente incorreto 

chamar de paraísos fiscais Estados que ofereçam vantagens fiscais para atrair 

capitais e negócios visando incentivar operações financeiras, prestação de serviços 
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ou mesmo a criação de zonas de livre comércio dentro de seus territórios, ou ainda 

zonas onde a pressão fiscal seja significativamente mais baixa do que no resto do 

país. 

 

Uma característica comum aos centros Offshore decorre de sua estabilidade 

econômica, e é o fato de geralmente não terem restrições cambiais e, caso as 

tenham, resumem-se elas a um mínimo insignificante. Os países que não possuem 

estabilidade econômica, via de regra, não permitem a livre transferência dos lucros e 

dos capitais em divisas conversíveis. 

 

Outra característica é a legislação que garante aos indivíduos e empresas 

constituídas no local uma estrita confidencialidade em relação às informações 

financeiras, bancárias e comerciais, relativamente às operações realizadas em seus 

territórios. Dessa forma, previne-se o confisco pelo governo em regiões voláteis e 

também se previnem ações de terroristas e competidores. 

 

Em algumas legislações, a divulgação de certas operações ou atos torna-se 

obrigatória por necessidade legal ou de intervenção de terceiros. Nos Centros 

Offshore, em regra, é garantida a preservação do sigilo notadamente pelos 

princípios do “Common Law”, que considera a existência de um contrato entre o 

cliente e o banco, onde este possui o dever de zelar por todos os negócios daquele, 

tratando-os como confidenciais, sob pena de responder pelos prejuízos advindos do 

descumprimento do contrato. As penas também prevêem multas e até prisão do 

responsável pela quebra do sigilo.  
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Ressalte-se que, apesar da notoriedade das leis de sigilo bancário vigentes na 

Suíça, que prevêem multas e prisão em caso de descumprimento, nesse país pode 

haver a quebra da confidencialidade em processos que contrariem a ordem pública 

do país, ocasião em que informações serão prestadas exclusivamente para a justiça, 

sendo, neste aspecto, semelhante à legislação de Liechtenstein. Muito mais 

rigorosas são as leis de Bahamas e Ilhas Cayman, que consideram como criminoso 

o ato de liberar informações financeiras, incluídas qualquer uma relativa a negócios, 

bancos ou trustes, mesmo requeridas pela justiça, sem expressa autorização do 

cliente ou titular da conta. 

 

Ainda em relação à confidencialidade, é importante mencionar que, objetivando 

evitar a elisão fiscal, vários países, em especial os Estados Unidos, passaram a 

exigir o fim da confidencialidade e do sigilo bancário através da adesão a tratados 

internacionais, sendo, entretanto, pífios os resultados em relação aos países com 

atividades Offshore, que vêm recusando-se a aderir irrestritamente tais tratados.   

 

Importante mencionar que não são apenas as informações bancárias que são 

atingidas pela confidencialidade, pois, por vezes, convém que outros atos ou 

documentos, como registros, permaneçam em segredo. Em suas legislações 

societárias, vários Centros Offshore, tais como Cayman Islands, Antilhas 

Holandesas e British Virgin Islands, dentre outros, admitem a emissão de ações ao 

portador, garantindo a possibilidade de absoluto anonimato para os acionistas das 

sociedades lá estabelecidas.  
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A estabilidade política e uma atitude amplamente favorável a investimentos 

externos são características adicionais que devem estar presentes na fórmula do 

sucesso de um Centro Offshore. Bermuda, Liechtenstein e British Virgin Islands 

garantem o desenvolvimento de seus negócios internos atraindo investidores 

estrangeiros e propiciando-lhes novos negócios, em decorrência de longa tradição 

de estabilidade política. Um exemplo relevante é o do Panamá, que durante décadas 

construiu com grande esforço sua consagração como um confiável Centro Offshore, 

e teve sua confiabilidade abalada quando da invasão norte americana em 1989, que, 

sob o pretexto de combater o narcotráfico, tomou o país e prendeu seu presidente, 

afugentando assim, investimentos e negócios de milhares de empresas americanas.  

 

Para garantir a eficiência de seus serviços, os Centros Offshore necessitam de 

uma rede bancária ágil e desenvolvida, funcionando de forma perfeita ao lado de 

igualmente rápidos e confiáveis serviços de telecomunicações e serviços auxiliares 

gerais aptos a disponibilizarem os capitais locais. Assim, a rede bancária deve estar 

integrada com todas as capitais financeiras do mundo, possibilitando rapidez nos 

serviços de transferência de recursos e demais operações de natureza bancária.  

 

A essas características essenciais ainda se poderia acrescentar o requisito da 

agilidade legislativa, capaz de adaptar rapidamente a legislação interna ao cenário 

contemporâneo, o que garante investimentos externos e mantém o país como uma 

conveniente alternativa empresarial.  
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Outro aspecto importante é a necessidade de não haver restrições legais 

quanto à participação de estrangeiros em atividades comerciais ou participação 

acionária em determinadas empresas. 

 

Por fim, apesar de evitarem os tratados de cooperação fiscal ou troca de 

informações, os Centros Offshore procuram assinar acordos para evitar a dupla 

tributação.  

 

Não obstante à verdadeira cruzada deflagrada pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, dos trinta membros que o 

compõem, pelo menos nove podem, de uma maneira ou outra, ser considerados 

como Centro Offshore por possuírem legislação interna que preveja alguma forma 

isenção tributária (Estados Unidos, Inglaterra, Áustria, Canadá, Irlanda, Luxemburgo, 

Holanda Portugal e Suíça), o que dificulta em muito a criação e execução de 

políticas antielisivas pela OCDE. 

 

3.2. Centros Offshore e Planejamento Tributário 

 

É inegável que atualmente os Centros Offshore têm como maiores atrativos a 

possibilidade de economia tributária e, principalmente, o sigilo nas operações, e, 

portanto, não se pode ignorar a possibilidade de seu uso para fins ilícitos, o que gera 

o estigma de que tais locais são utilizados apenas para atividades fraudulentas ou 

ilegais. 
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Conforme abordado anteriormente, a realização de um planejamento tributário 

pode optar entre a elisão ou a evasão fiscal. Em ambas é possível a utilização de um 

centro Offshore, que pode servir tanto para atividades lícitas como para atividades 

ilícitas. Quando utilizados de forma lícita, são de grande valia para o comércio 

internacional e a economia global em geral. 

 

Entretanto, deve-se ressaltar que qualquer Estado pode, eventualmente, vir a 

ser utilizado como Centro Offshore, pois o planejamento tributário internacional está 

pautado nos acordos internacionais de natureza fiscal dos quais o contribuinte possa 

vir a se beneficiar.  

 

Assim, a utilização destes centros como simples meios para a realização de 

investimentos externos e para a transferência de recursos não pode ser considerada 

como ilícita ou ilegal, desde que realizada de acordo com as leis dos países 

envolvidos. Neste caso, a utilização dos Centros Offshore visa, legitimamente, 

diminuir os custos, encargos e obrigações fiscais de uma empresa multinacional.  

Por exemplo, para que a utilização de um centro Offshore por empresa brasileira 

seja revestida de legalidade basta que quando da criação de pessoa jurídica 

internacional, os bens que a irão compor sejam declarados para a Receita Federal 

brasileira. 

 

No entanto, a remessa de divisas para o exterior pode ser realizada de forma 

revestida de aparente legalidade como o patrocínio de atletas e competidores, 

realização de aplicações em firmas de fachada que funcionam como filiais, 

pagamento de dívidas contraídas no exterior em cassinos, jogos de azar, ou bolsas 
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de valores, além de pagamento de compras feitas no exterior e de depósitos 

realizados no exterior, entre outras formas. 

 

No reverso, os Centros Offshore podem ser utilizados de diversas maneiras 

legais, pois as empresas que neles se estabelecem buscam sempre a tributação 

reduzida ou a isenção de impostos, principalmente sobre rendimentos. Atualmente, 

as atividades do comércio, serviços e atividades financeiras internacionais, utilizam-

se dos territórios Offshore como forma integrante de suas atividades habituais, 

sendo parte de seu planejamento tributário. 

 

A título de exemplo, temos as grandes petrolíferas que criam sociedades em 

Centros Offshore para garantir o transporte, refinamento e venda do petróleo e seus 

derivados. Também as companhias marítimas evitam os impostos sobre os 

rendimentos de suas atividades e recebem benefícios relativos às suas tripulações, 

pois há países que não exigem condições especiais de trabalho, não impõem 

salários mínimos nem quotas de nacionalidade, fatores que permitem uma operação 

mais barata e desburocratizada. 

 

Além disso, podem ser utilizados para a constituição de filiais enquanto a 

matriz permanecer sediada em uma zona de alta pressão tributária, e a remessa de 

capital é realizada através dos preços de transferências.  

 

Servem também como abrigo de capitais externos que, no futuro, serão 

reinvestidos ou repatriados, mas no momento necessitam se submeter a uma menor 

tributação. 
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Também são utilizadas para desenvolver uma parte do processo executivo 

global, tais como a prestação de serviços, fabricação e comercialização de produtos, 

controle de marcas e patentes, emissão de empréstimos, seguro das empresas do 

grupo ou transporte marítimo, assim como centralizar os resultados obtidos por 

outras pertencentes ao mesmo grupo. 

 

As seguradoras, por sua vez, utilizam-se dos Centros Offshore para neles 

manter filiais destinadas a receber prêmios de seguros internacionais livres de 

tributos, ou para contratar e emitir apólices proibidas ou restritas pela legislação do 

país de origem. 

 

Os Centros Offshore podem ainda serem usados para baratear o processo 

sucessório das grandes empresas, especialmente quando o patrimônio a ser 

partilhado é composto em ações de empresas ou títulos mobiliários. Para tanto, 

reúne-se o patrimônio em sociedades holdings incorporadas com ações ao portador 

em Centros Offshore, onde a transferência intervivos ou causa mortis não são 

tributadas, e realiza-se a transmissão das ações por mera tradição, sem a 

necessidade de inventários e pagamentos de impostos. 

 

As companhias financeiras que têm por finalidade intermediar empréstimos 

internacionais utilizam-se dos centros Offshore visando obter a isenção ou a redução 

de impostos incidentes sobre juros cobrados ou recebidos do exterior. Elas adquirem 

o capital em países com baixa taxa de juros e realizam empréstimos a outros países 
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com ampla margem de lucro, mantendo os resultados com a contabilidade da 

empresa que opera em um centro Offshore, sem tributação. 

 

Essa operação, chamada de Treaty Shopping, também é realizada com 

mercadorias, através do uso de empresas como intermediários em operações 

financeiras internacionais. Tais empresas operam em território cuja tributação é mais 

privilegiada em razão de tratado internacional, importam produtos de maior pressão 

tributária e os reexportam utilizando os centros Offshore para a acumulação de 

lucros livres de tributação. Muitas vezes, essas empresas atuam apenas como 

emissoras de documentos, sendo que as mercadorias negociadas não transitam em 

suas sedes. Essas operações são chamadas de reinvoicings ou refaturamento, pois 

a empresa sediada na zona de baixa tributação apenas reemite os documentos 

indicadores de uma compra e de uma posterior venda. 

 

3.3. Outros tipos de Sociedades e Instituições Utilizadas em Centros 

Offshore  

 

Conforme discutido no item 2.2, as empresas Offshore não possuem forma 

jurídica definida e adaptam-se às necessidades de cada caso. Assim sendo, podem 

também ser formadas as Sociedades Base e as Sociedades de Serviços, ou, ainda, 

instituições como as Companhias de Seguro Cativas, os Bancos Offshore, os 

Trustes, os Bancos Cativos, entre outros. 

 

As Sociedades Base são sociedades estrangeiras instaladas em um país de 

tributação favorecida, com sociedade mãe em outro país, e exercem sua atividade 
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operacional em um terceiro país. Essas sociedades poderão ser simples filiais ou até 

mesmo subsidiárias, dotadas de personalidade jurídica própria. O resultado desta 

operação é uma tributação do conjunto inferior à incidente caso a atividade fosse 

realizada integralmente em um único estado.  

 

As sociedades de serviços, que vendem serviços ao exterior e recebem por 

eles sem o custo fiscal, pois o tomador dos serviços pode deduzir o respectivo 

pagamento como despesa. Dentre elas, podemos destacar as sociedades de 

fatoração, que são aquelas que intervêm na compra e venda de produtos, 

estipulando os preços de maneira a transferir os lucros para onde convir 

tributariamente.  

 

As Holding Companys são sociedades de capital, geralmente constituídas 

como Sociedades Anônimas, que têm por objeto, exclusivo ou não, a participação no 

capital de outras sociedades, para evitar a bitributação dos lucros quando da sua 

distribuição aos sócios. As Holding Companys podem possuir o controle dessas 

empresas sediadas fora do centro Offshore, que são por elas utilizadas para a 

obtenção de dividendos, juros de empréstimos, taxas ou direitos de licença. Várias 

legislações isentam de imposto o lucro auferido pelas Holdings decorrentes da 

divisão dos dividendos de sociedades em cujo capital elas participem. Essa isenção 

é chamada de “privilégio de Holding” ou “privilégio de afiliação”.  

 

Também podemos incluir aqui as sociedades utilizadas por titulares de 

rendimentos não comerciais tais como artistas, desportistas e escritores, que têm 
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por objeto deslocar a receita proveniente da atividade de prestação de serviço para 

países de baixa fiscalidade, evitando a sua transferência para o país de residência. 

 

Em Liechtenstein a legislação prevê uma figura jurídica anômala, que embora 

considerada detentora de personalidade jurídica, não pode ser considerada como 

sociedade: é o chamado “Anstalt”. Essa figura é instituída por um fundador que 

designa os beneficiários do capital ou rendimento, que será isento de tributação. 

 

Nos Trustes, uma empresa transfere o poder de administração de seus bens 

para o administrador chamado de trustee. O trustee poderá receber e redistribuir aos 

beneficiários os rendimentos com o mínimo possível de tributação, assegurando a 

sucessão do constituinte na forma que ele estabelecer e gerindo a fortuna sem que 

os credores do constituinte possam atingir os bens do truste, desde que o 

constituinte não possua débito no momento da criação do truste. 

 

Nos países regidos pelo Common Law, como a Inglaterra e o Canadá, a 

constituição de um Truste é extremamente simples.  Nos países de tradição 

Romana, como a Alemanha, por exemplo, o Truste só é reconhecido quando criado 

por um residente se seus bens se encontrarem fora do país e a constituição não 

ofender a ordem pública deste país. Não sendo reconhecido o Truste, o trustee será 

considerado como o único proprietário dos bens e os credores poderão perseguir a 

recuperação de seus créditos sobre os bens da sociedade. 

 

Há que se ressaltar, ainda, que nos países de direito escrito a transferência da 

fortuna para o trustee gerará o pagamento do imposto sobre doações, o que, em 
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algumas legislações, é considerado uma violação ao direito das sucessões. Outro 

ponto a ser observado no momento da criação do Truste é a previsão da 

possibilidade de sua transferência para outro país, a fim de evitar eventuais reveses 

tais como mudança da legislação fiscal. 

 

Atualmente, os Trustes e as fundações são os instrumentos mais utilizados 

para o processo de sucessão das empresas pela facilidade de sua utilização. Como 

exemplo, podemos tomar a “Transatlantic Trust Corporation”, uma associação de 

vários bancos canadenses, com agências em vários centros Offshore, e que é 

utilizada para a transferência da administração do Truste de uma agência para outra, 

sem qualquer referência ao diretor da empresa ou qualquer um de seus membros. 

Nesse sistema, os documentos permanecem sempre atualizados, inclusive nos 

países em que não está constituído o Truste, possibilitando assim maior agilidade na 

operação. 

 

Este modelo poderia ser utilizado para as sociedades, porém poucos são os 

países que autorizam a transferência da sede social para o exterior sem a 

desconstituição da personalidade jurídica. 

 

Outra forma de utilização de um Centro Offshore seria através da criação de 

Bancos Offshore. Algumas jurisdições permitem a criação de bancos não residentes 

com atividades fora do país em que foram autorizados a exercer sua atividade. O 

capital exigido no momento de sua fundação é mais reduzido; geralmente, estão 

isentos do controle de câmbio e beneficiam-se de regimes fiscais favoráveis. Podem 

ser filiais de bancos estrangeiros com objetivo de responder às necessidades da 
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clientela que realiza operações multinacionais ou de participar da emissão de novos 

empréstimos no mercado internacional. Tais bancos não estão autorizados a operar 

no Brasil. 

 

O Banco Cativo é aquele com característica de banco não residente, e, 

portanto, isento do pagamento de tributos sobre benefícios, criado por uma pessoa 

ou por um grupo para atender as suas próprias necessidades, e que podem realizar 

qualquer tipo de operação, exceto com os residentes do país onde foi constituído. 

Nessa espécie de banco, a regulamentação do câmbio não impedirá as transações 

monetárias nem as transferências. 

 

Alguns Centros Offshore exigem que as empresas possuam uma sede no local 

de sua constituição e que alguns de seus livros comerciais obrigatórios permaneçam 

dentro de suas dependências.  Esse foi o contexto motivador da criação das 

chamadas Empresas de Caixa Postal, as quais permitem às corporações possuírem 

endereço em um Centro Offshore, suficiente para a prática da intermediação nos 

negócios. Geralmente, designa-se o advogado da empresa como o responsável pela 

guarda dos livros, indicando o endereço de seus escritórios de advocacia. 

 

Mesmo quando o seu uso não evita o pagamento de impostos, a intermediação 

de empresas pode servir para diferir seu pagamento por um longo prazo. Ressalte-

se que tal prazo dependerá da legislação do país de onde efetivamente é 

comandada a operação, e, dependendo das circunstâncias, poderá reduzir o custo 

do tributo a quase zero. 
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As Zonas Francas de Comércios são regiões isentas de taxas aduaneiras e 

impostos de importação e podem ser utilizadas para a estocagem de produtos, 

desde que destinados à exportação.  

 

É comum a reunião de um grupo de sociedades de países diferentes com 

atividades relacionadas que, visando aumentar sua competitividade, reagrupam 

suas compras em uma central única de compras, e passam a utilizar-se dos preços 

de transferências. Tal prática é comumente observada em empresas que realizam o 

comércio de mercadorias de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. 

A fim de evitar este procedimento, alguns países tentam implantar um sistema de 

controle de preços na origem e de limitação das margens comerciais. 

 

Há também as chamadas “Empresas de Prateleira” que são aquelas 

constituídas previamente, através de um estatuto social padrão, para venda 

posterior. Após a compra, há a possibilidade da incorporação da Sociedade ou a 

alteração do seu Contrato Social. 

 

Os Centros Offshore não são apenas utilizados pelas pessoas jurídicas; 

também podem aproveitar os benefícios destas jurisdições as pessoas físicas. A 

República da Irlanda, por exemplo, isentou do pagamento de impostos indivíduos 

que ali estabelecessem domicilio e constituíssem uma empresa com rendimentos 

decorrentes de atividades artísticas (pintores, músicos, escultores, dentre outras), 

que poderiam ser ou não decorrentes de contratos internacionais. Os lucros dessas 

empresas estão isentos de tributação na sociedade e na distribuição ao titular das 

ações. 
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Para que um Centro Offshore seja considerado como exclusivo de pessoas 

físicas, é necessário que seja exigida a sua presença física para que haja o 

beneficio fiscal, tal como procedem Andorra, Mônaco, Campione D’Italia, Polinésia 

Francesa, Saint-Barthelemy. Esses centros são utilizados por quem tenta isentar-se 

de impostos sobre a renda, ganhos de capital e sucessões. Para isso, instalam-se 

em países onde a tributação destes impostos é baixa ou mesmo inexistente, ou que 

sejam tributados apenas os rendimentos obtidos em seu território, isentos os 

rendimentos de origem estrangeira. 

 

3.4.  Por que utilizar um Centro Offshore? 

 

Uma das principais razões para a utilização de um Centro Offshore é a 

conveniência negocial, pela qual uma empresa se instala em determinado território 

buscando vantagens geográficas, logísticas, menor custo de mão-de-obra e 

facilidade de acesso a determinadas matérias-primas, gerando assim uma eficiência 

na concorrência internacional.  Nesse caso, o interesse pode não ser 

primordialmente o de obter vantagens tributárias.  

 

Entretanto, existem jurisdições que se caracterizam pela ausência da tributação 

sobre o lucro ou rendimentos, exigindo tão somente uma taxa fixa anual para 

registro da empresa, ou, em alguns casos, um imposto calculado sobre o valor do 

capital registrado pela empresa.  
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Os centros Offshore podem e devem ser utilizados como um instrumento de 

economia tributária e fiscal, que gera um incremento à competitividade das 

empresas. Para isso, é importante que o empresário saiba qual objetivo ele quer 

alcançar e faça uma escolha consciente dentre as várias jurisdições e suas 

vantagens específicas, conforme analisado anteriormente. 

 

Cabe lembrar que, para se alcançar um planejamento tributário eficiente, após 

a constituição da empresa Offshore, deve haver uma alteração em todos os 

contratos sociais das sociedades do grupo, de maneira que a Offshore assuma a 

posição de quotista majoritária em todas elas, passando assim a realizar as 

principais atividades da sociedade, incluindo remessas para a filial Offshore, que 

estará isenta de impostos sobre essas remessas feitas a título de lucro. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, é possível concluir que a utilização dos Centros Offshore 

agiliza e beneficia as relações de comerciais, devendo ser, tão somente, instrumento 

de comércio. Não se pode permitir que tais jurisdições sejam utilizadas para 

acobertar a prática de atividades que desrespeitem quaisquer leis. 

 

Com o processo de globalização, as empresas passaram a ter acesso a novos 

instrumentos para a realização de seu planejamento tributário. A utilização de 

tratados internacionais, bem como da legislação interna de cada país, permite que 

as instituições comerciais busquem jurisdições mais vantajosas, com a redução do 

respectivo custo tributário, tornando-se assim mais competitivas no mercado 

internacional.  

 

Analisando os usos dos Centros Offshore, bem como os mecanismos que 

possibilitam o seu uso como alternativa para o planejamento tributário, constatamos 

que, apesar de serem amplamente utilizados no mercado financeiro mundial, ainda 

são considerados, muitas vezes, como barreira ao desenvolvimento da economia 

dos países por serem tidos como facilitadores da fraude fiscal, sendo reprimidos em 

muitas jurisdições.  

 

No entanto, não se pode ignorar que os Centros Offshore possuem grande 

importância no desenvolvimento da economia mundial, sendo um meio de 

investimento externo e de transferência de recursos, que minimiza custos e 

simplifica operações.  
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No Brasil, a utilização dos Centros Offshore para a prática de operações ilícitas 

vem sendo cada vez mais coibida. Entretanto, o simples fato de o contribuinte 

buscar em outra jurisdição uma diminuição legítima de sua carga tributária, 

respeitando para tanto as leis dos países envolvidos, não pode ser confundido com 

fraude fiscal. 

 

Cabe ressaltar que, para assegurar o êxito das operações legais, é essencial 

que a estrutura seja organizada de modo a integrar o Centro Offshore na estrutura 

empresarial. Para tanto, antes de sua efetivação, deve-se realizar um levantamento 

da situação e dos interesses do contribuinte em questão. 

 

Ultrapassada essa etapa, e em razão dos Centros Offshore possuírem diversas 

especializações, deverá ser analisada qual jurisdição melhor se adapta as suas 

necessidades, levando-se em consideração o domicílio e a residência. Também é 

essencial que os diretores e administradores se familiarizem com as formalidades 

legais impostas pela jurisdição. 

 

O uso dos Centros Offshore para o planejamento tributário é importante 

instrumento de competitividade para as empresas importadoras e exportadoras. 

Indubitavelmente, sua existência auxilia nas relações de comércio internacional. Tal 

fato aliado com a flexibilidade e agilidade para adaptação as exigências do mercado, 

garantem o futuro dos Centros Offshore, pois a acumulação de capital, através da 

redução de custos, é uma constante no mundo atual.  
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É simplista e equivocado considerar os Centros Offshore como meros locais 

destinados à economia tributária. Em razão de sua evolução e sofisticação, é mais 

adequado considerá-los como verdadeiros centros de negócios. 
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