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RESUMO 

 

KREPEL, Marina Meirelles Sobreira. Solução de Controvérsias nas Convenções 

Internacionais contra Dupla Tributação. 221 páginas. Grau Mestrado – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 05.01.2015. 

 

O presente estudo trata do procedimento amigável e da arbitragem como métodos de 

solução de controvérsias envolvendo a dupla tributação no âmbito das convenções 

internacionais celebradas por diversos países. Com efeito, em virtude do 

desenvolvimento das tratativas comerciais, são recorrentes as discussões relativas à 

soberania dos países e ao limite de sua competência tributária, sendo que as convenções 

internacionais para evitar a dupla tributação surgiram como mecanismos para 

conciliação dos interesses dos Estados Contratantes e de seus contribuintes. Ocorre, 

contudo, que os acordos internacionais nem sempre são suficientes para dirimir todos os 

conflitos envolvendo a dupla tributação, exigindo-se a adoção de outros mecanismos, 

i.e. procedimento amigável e arbitragem, conforme previstos no artigo 25, da 

Convenção Modelo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O 

procedimento amigável permite a negociação entre dois ou mais países visando 

solucionar eventual conflito surgido no âmbito da aplicação da convenção internacional, 

bem assim a integração de seu conteúdo e a resolução de problemas interpretativos que 

podem desvirtuar seu fim. A arbitragem, por sua vez, possibilita a composição pacífica 

dos Estados Contratantes mediante a submissão da controvérsia à apreciação de um 

tribunal arbitral composto por sujeitos altamente capacitados e com expertise sobre a 

matéria. A despeito das inúmeras vantagens apresentadas por esses mecanismos, o 

Brasil não adota o procedimento amigável e ainda não incluiu a arbitragem em suas 

convenções internacionais, de modo que é imperativo o estudo de referido tema para o 

incremento e a harmonização das relações internacionais mantidas pelo país e seus 

contribuintes. 

 

Palavras-chave: Direito Tributário. Convenções Internacionais. Dupla Tributação. 

Procedimento amigável. Arbitragem.  

 

 



 

ABSTRACT 

KREPEL, Marina Meirelles Sobreira. Dispute Settlement in International 

Conventions against Double Taxation. 221 pages. Degree Master – Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 01.05.2015. 

 

The present study deals with the mutual agreement procedure and arbitration as methods 

of resolving disputes involving double taxation in tax treaties signed by several 

countries. Indeed, due to the development of commercial trades are currently the 

discussions on the sovereignty of states and the limit of its tax competence, so the tax 

treaties for the avoidance of double taxation have emerged as mechanisms for 

reconciling the interests of the Contracting States and its taxpayers. However, these tax 

treaties are not always sufficient to resolve all conflicts of double taxation by requiring 

the adoption of other mechanisms, such as mutual agreement procedure and arbitration 

as provided for in Article 25 of the Model Convention of the Organization for 

Economic Co-operation and Economic Development. The mutual agreement procedure 

allows the negotiation between two or more countries to resolve any conflicts arising in 

the scope of tax treaty, as well as the integration of content and the resolution of 

interpretive issues that can prejudice its finality. Arbitration, on the other side, enables 

the peaceful settlement of the Contracting States through the submission of the dispute 

before an arbitral tribunal composed of highly trained individuals and expertise on the 

matter. Despite the many advantages presented by these mechanisms, Brazil does not 

adopt the mutual agreement procedure and the arbitration is not yet included in their tax 

treaties, so it is imperative the study of theme for the improvement and harmonization 

of international relations retained by country and its taxpayers. 

Key words: Tax Law. Tax Treaties. Mutual Agreement Procedure. Arbitration. 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO. 

 

Com a evolução das tratativas comerciais promovidas pela globalização e pela 

cooperação econômica verificou-se a possibilidade da ocorrência de diversas 

incidências tributárias sobre um mesmo rendimento, ocasionando o fenômeno da dupla 

tributação. 

As convenções internacionais para evitar a dupla tributação surgiram, assim, 

como mecanismo de contenção para atender aos interesses dos diversos países 

envolvidos na sobreposição de competências tributárias, mediante a limitação 

consensual de sua soberania1. 

As primeiras convenções internacionais remontam ao século XIX e foram 

aprimoradas ao longo dos anos por organizações internacionais, como a Sociedade das 

Nações, substituída posteriormente pela Organização das Nações Unidas (“ONU”), e a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”), que 

estruturaram modelos distintos a serem utilizados por vários países de acordo com suas 

peculiaridades. 

Ocorre, contudo, que a despeito da adoção das convenções internacionais para 

regular as relações entre países no âmbito internacional nem é sempre possível excluir 

todos os casos de bitributação ou mesmo de divergência de opiniões entre os 

aplicadores das normas, além de outros problemas verificados no confronto com a 

legislação interna dos países. 

Tais dificuldades podem acarretar a dupla tributação internacional dos 

rendimentos, a elisão fiscal ou ainda a discriminação fiscal de contribuintes 

domiciliados em diferentes países. 

                                                      
1 Roberto França de Vasconcellos defende que os acordos internacionais teriam as seguintes funções: (i.) 
combater a evasão fiscal; (ii.) incentivar o comércio internacional; (iii.) promover o desenvolvimento 
econômico dos países signatários; (iv.) harmonizar os tributos sobre a renda e o capital; e (v.) eliminar o 
tratamento discricionário em virtude da nacionalidade. (VASCONCELLOS, Roberto França de. 
“Aspectos econômicos dos tratados internacionais em matéria tributária”. In: Revista de Direito 

Tributário Internacional n.º 1. São Paulo: Quartier Latin, out./2005, p. 153). 



Para solucionar estes conflitos é possível apresentar recursos às autoridades 

tributárias domésticas (o que nem sempre apresenta resultados satisfatórios, tendo em 

vista a existência de distintas soberania envolvidas) ou, ainda, buscar um consenso entre 

os Estados Contratantes. 

Nesse sentido, o presente estudo visa analisar os métodos de solução de 

conflitos através da composição das partes que celebram as convenções internacionais 

para evitar a dupla tributação. 

O tema em questão é de extrema relevância, pois trata de meios que reduzem a 

quantidade de demandas levadas ao poder judiciário, aumentando a sua eficácia e 

celeridade, bem assim assegurando ao contribuinte maior segurança jurídica no que se 

refere à tributação de seus rendimentos. 

O artigo 25 da Convenção Modelo da OCDE2 prevê dois métodos para a 

solução de controvérsias decorrentes de imposições tributárias realizadas por países 

distintos, quais sejam, o procedimento amigável e a arbitragem3.  

                                                      
2 Em decorrência das semelhanças existentes entre as Convenções Modelos desenvolvidas pela OCDE, 
pela ONU, e pelos Estados Unidos da América, e, ainda, considerando que o Brasil observa as 
orientações fornecidas pela primeira, o presente estudo fará referência especial aos dispositivos de 
referido modelo. 
3 “ARTICLE 25 - MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result 
for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the 
remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the 
Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of 
the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the 
first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the 
Convention. 
2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself 
able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent 
authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in 
accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time 
limits in the domestic law of the Contracting States. 
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any 
difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also 
consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention. 
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, 
including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of 
reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. 
5. Where, 
a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on 
the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation 
not in accordance with the provisions of this Convention, and 
b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 
within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting 
State, any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so 



A análise de referido dispositivo e suas implicações é essencial para o 

aperfeiçoamento da sistemática de resolução de conflitos no âmbito internacional, pois, 

apesar de não ser signatário da OCDE, o Brasil observa a Convenção Modelo proposta 

por esta organização quando da celebração de suas convenções internacionais. 

O procedimento amigável sempre foi recomendado como meio de solução de 

controvérsias, estando, inclusive, previsto nas convenções internacionais celebradas 

pelo Brasil. A arbitragem4, contudo, apenas foi instituída pela OCDE em 2008, visando 

encorajar os Estados Contratantes a envidarem maiores esforços para conciliar seus 

interesses de modo a evitar a dupla tributação internacional dadas algumas ineficiências 

do primeiro método (parágrafo 5°, do artigo 25, da Convenção Modelo da OCDE)5.  

Assim, na hipótese de as autoridades competentes não alcançarem um acordo 

através do procedimento amigável dentro do prazo de 2 (dois) anos a partir de sua 

apresentação, a questão controvertida poderá ser submetida à arbitragem, sendo que a 

decisão obtida será obrigatória para ambos os Estados Contratantes. 

Conforme ressaltado nos Comentários da OCDE ao parágrafo 5°, do artigo 25, 

de sua Convenção Modelo, em alguns casos, é recomendável que a arbitragem somente 

seja autorizada quando esgotados todos os recursos judiciais e administrativos previstos 

na legislação interna dos Estados Contratantes ou, ainda, se houver a renúncia do 

contribuinte ao direito de recorrer ao poder judiciário de seu país para evitar maiores 

conflitos de competência. 

Além disso, é pacífico o entendimento de que o procedimento arbitral deve 

comportar o contraditório e sua sentença deve ser motivada, limitando-se ao conflito 

identificado, sem se apegar à análise da legislação interna dos envolvidos. 

                                                                                                                                                            
requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these 
issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person 
directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration 
decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented 
notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the 
Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph”. 
4 O presente estudo não analisará o emprego da arbitragem para solução de conflitos tributários internos 
dos países, mas tão somente seu uso para a solução de controvérsias internacionais quanto à aplicação das 
convenções para evitar a dupla tributação.   
5 Mesmo antes da inclusão da arbitragem na Convenção Modelo da OCDE, as convenções de alguns 
países já previam a adoção desse método para solução de conflitos (conforme convenções internacionais 
celebradas pela Holanda, Estados Unidos, Canadá, México, entre outros). 



Note-se, contudo, que o uso dos métodos de solução de controvérsias previstos 

no artigo 25, da Convenção Modelo da OCDE, ainda é um pouco explorado e carente de 

estudos mais aprofundados quanto à sua adequação e sintonia para aplicação em âmbito 

internacional. 

Especificamente com relação ao direito brasileiro, cumpre destacar que, a 

despeito de tais mecanismos de solução de conflitos possuírem inúmeros benefícios, 

inclusive como meio preventivo de controvérsias em matéria tributária, o Brasil ainda 

não os utiliza, seja por simples falta de prática e empenho (como no caso dos 

procedimentos amigáveis), ou mesmo por inexistência de sua previsão nas convenções 

internacionais para evitar a dupla tributação internacional firmadas até o presente 

momento (no caso da arbitragem).  

De fato, o Brasil não adota postura adequada na matéria, sendo que a maioria 

das convenções internacionais de que é signatário não traz sequer uma disposição 

específica sobre o prazo previsto para requerimento do procedimento amigável6. 

A arbitragem, por sua vez, é ignorada nas convenções fiscais internacionais 

celebradas pelo Brasil7, apesar de possuir inúmeras vantagens que vão desde a 

possibilidade de participação ativa das partes envolvidas, inclusive do contribuinte, até a 

celeridade para a resolução da controvérsia e a habilidade técnica dos árbitros que, 

através do laudo arbitral, permitem a harmonização entre sistemas jurídicos distintos. 

As principais críticas à utilização do procedimento amigável e da arbitragem 

em matéria tributária no país se referem a eventual violação ao princípio da legalidade; 

à indisponibilidade do crédito tributário; a impossibilidade de renúncia de receitas; a 

ilegitimidade dos acordos e sentenças arbitrais eventualmente obtidos sem a observância 

dos procedimentos constitucionalmente exigidos; e a impossibilidade de exclusão da 

apreciação pelo poder judiciário de controvérsias que representem lesão ou ameaça ao 

direito. 

                                                      
6 As convenções internacionais celebradas com Alemanha (denunciada em 2006), Áustria, Canadá, Chile, 
Coreia, Dinamarca, Espanha, Filipinas, França, Hungria, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, 
Noruega, Repúblicas Tcheca e Eslovaca e Suécia não possuem limitação temporal para a instauração do 
procedimento amigável. 
7 Destaque-se que a legislação nacional dispõe especificamente sobre a solução de conflitos mediante a 
adoção do procedimento arbitral, conforme previsto na Lei n.º 9.307, de 23.09.1996. 



Assim, apesar de existirem alguns debates envolvendo a aplicação dos meios 

de solução de conflitos nas convenções internacionais para evitar a dupla tributação, a 

sua utilização ainda é desconhecida e pouco explorada no país, o que dificulta a 

relevante convivência pacífica entre Estados Contratantes distintos no âmbito 

internacional, provocando, muitas vezes, confrontos desnecessários que acabam por 

gerar rupturas, como ocorreu no caso da denúncia do acordo celebrado entre o Brasil e 

Alemanha. 

Diante do exposto, dentro do contexto da crescente necessidade de realização 

de negociações internacionais para o desenvolvimento do Brasil e considerando que o 

procedimento amigável e a arbitragem surgem como meios para facilitar a aplicação das 

convenções internacionais para evitar a dupla tributação, podendo, inclusive forçar seu 

adequado cumprimento pelos Estados Contratantes, analisar-se-á no presente estudo 

todos os aspectos envolvendo a sua aplicação, bem como a possibilidade de sua 

utilização no país.  

  



 

CONCLUSÕES. 

 

1. O poder de autodeterminação detido pelos países permite a adoção de 

imposições tributárias diversas no âmbito internacional; o exercício da soberania, 

contudo, não é absoluto impondo-se a sua limitação em prol do desenvolvimento 

harmonioso das tratativas mantidas na comunidade global. 

2. As convenções internacionais surgiram como mecanismo de limitação 

da soberania dos Estados visando: (i.) a remoção de barreiras no comércio internacional; 

(ii.) a eliminação da dupla tributação; (iii.) a prevenção da evasão fiscal; (iv.) o aumento 

da produção mundial; e (v.) o desenvolvimento das relações internacionais. 

3. As discussões envolvendo a relação entre o direito interno e o direito 

internacional são recorrentes para fins de aplicação das convenções internacionais 

celebradas pelos Estados Contratantes (adoção da corrente monista ou dualista). 

4. Os monistas sustentam que o direito é uno, de modo que as ordens 

interna e internacional seriam manifestações de uma ordem total. As normas de Direito 

Internacional, assim, teriam recepção plena no âmbito interno, inexistindo a 

obrigatoriedade de sua incorporação no ordenamento jurídico dos países envolvidos. 

5. Os dualistas entendem que a ordem jurídica internacional e a interna 

são paralelas e distintas. A norma internacional, desse modo, não seria imediatamente 

aplicável na ordem interna, entrando em vigor somente após a sua transformação e 

incorporação ao ordenamento. 

6. O Brasil adotou a corrente do dualismo moderado, pois as convenções 

internacionais firmadas por nosso país estão sujeitas ao referendo do Congresso 

Nacional e à ratificação do Presidente da República para serem incorporadas ao direito 

interno brasileiro, conforme previsto no artigo 49, inciso I, e artigo 84, inciso VIII, da 

Constituição Federal, inexistindo a possibilidade de sua aplicação imediata tão logo haja 

um acordo entre os Estados Contratantes. 



7. A Constituição Federal não possui cláusula geral que assegure a 

supremacia das convenções internacionais em relação à lei interna, exceto nos casos de 

direitos e garantias fundamentais, conforme previsto em seu artigo 5°, parágrafo 3°. As 

convenções internacionais em matéria tributária, por sua vez, não tratam de direitos e 

garantias fundamentais. 

8. A despeito de inexistir previsão acerca da superioridade hierárquica 

das convenções internacionais para evitar a dupla tributação em relação ao direito 

interno, tais normas possuem um regramento especial para a sua internalização ao 

ordenamento pátrio, tratando-se de leis especiais. 

9. O artigo 98 do Código Tributário Nacional trata do caráter especial 

dos acordos de bitributação em relação à lei interna, de modo que não é autorizado 

invocar normas internas para descumprir compromissos assumidos em âmbito 

internacional em violação ao pacta sunt servanda.  

10. A jurisprudência pátria ainda não pacificou seu entendimento sobre o 

tema, de modo que alguns julgados dispõem que eventuais antinomias devem ser 

resolvidas mediante a aplicação do critério de especialidade de que se revestem os 

acordos internacionais contra a bitributação e outros que reconhecem a existência de 

superioridade hierárquica das convenções internacionais. 

11. Os conflitos vinculados à interpretação e à qualificação das 

convenções internacionais para evitar a dupla tributação pelos Estados Contratantes são 

comuns, pois as partes sempre buscam as soluções que mais favorecem aos seus 

próprios interesses.  

12. A interpretação se refere à construção de sentido da norma jurídica, 

enquanto que a qualificação trata do enquadramento de certo fato em determinada 

hipótese normativa, relacionando-se diretamente ao conceito da interpretação. 

13. Para solução de conflitos decorrentes da interpretação das convenções 

internacionais aplica-se o artigo 31, da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, que dispõe que o acordo internacional deve ser compreendido de boa-fé 

conforme o sentido comum atribuível aos termos em seu contexto e à luz de seu 

objetivo e finalidade.  



14. As controvérsias decorrentes de qualificações distintas nas 

convenções internacionais envolvem: (i.) a qualificação pela lex fori, que dispõe que 

cada Estado que aplica a convenção qualifica as expressões de acordo com as regras de 

seu próprio direito interno; (ii.) a qualificação pela lex causea, que trata da qualificação 

realizada pelo Estado da fonte; e (iii.) a qualificação autônoma, que envolve a 

qualificação do rendimento pelos Estados Contratantes de maneira autônoma em relação 

aos ordenamentos das partes envolvidas, possibilitando, assim, uma harmonia decisória 

na aplicação das convenções internacionais. 

15. A qualificação autônoma é o procedimento que melhor se encaixa no 

‘contexto’ da convenção internacional propriamente dito, devendo ser utilizado sempre 

que possível.  

16. O procedimento amigável e a arbitragem foram previstos no artigo 25, 

da Convenção Modelo da OCDE para a composição dos interesses dos Estados 

Contratantes visando atingir as finalidades das convenções internacionais. 

17. O procedimento amigável é uma negociação ou transação que tem 

como função regular as convenções vigentes entre dois ou mais países, integrando seu 

conteúdo e resolvendo problemas interpretativos que podem desvirtuar seu fim, 

trazendo maior segurança jurídica aos contribuintes envolvidos.  

18. O procedimento amigável pode ser dividido didaticamente em 3 (três) 

espécies, quais sejam: (i.) procedimento amigável individual ou em sentido estrito 

(specif case provision); (ii.) procedimento amigável interpretativo (interpretation 

provision); e (iii.) procedimento amigável integrativo (integrative provision). 

19. O procedimento amigável em sentido estrito busca a solução de um 

caso individual, em atendimento ao requerimento do contribuinte ao Estado Contratante 

de seu domicílio, nos casos em que houve tributação não conforme com os dispositivos 

da convenção internacional evitar a dupla tributação.  

20. O procedimento amigável interpretativo trata de discussões relativas à 

interpretação e aplicação da convenção internacional para evitar a dupla tributação, 

objetivando esclarecer eventual termo incompleto ou ambíguo, bem assim resolver 

questões decorrentes de alterações legislativas de um dos Estados Contratantes.  



21. O procedimento amigável integrativo visa eliminar a dupla tributação 

em casos não contemplados na convenção, sendo instaurado de ofício pelas autoridades 

competentes. 

22. O procedimento amigável pode ser instaurado a pedido do 

contribuinte, mas o Estado Contratante pode recusar a realização de tratativas 

envolvendo a convenção internacional caso entenda que a reclamação apresentada não é 

válida. 

23. Quando da celebração do procedimento amigável não há exigência de 

obtenção de um acordo comum entre os Estados Contratantes envolvidos; o referido 

método se constitui como uma obrigação de meio e não de resultado. 

24. A adoção do procedimento amigável permite que a questão 

envolvendo a dupla tributação seja analisada à luz do sistema jurídico de ambos os 

Estados Contratantes, viabilizando a sua harmonização, eliminando incertezas referentes 

ao tratamento tributário aplicável a determinadas operações internacionais, garantindo 

segurança na aplicação das convenções internacional e reduzindo ou eliminando o risco 

de dupla tributação. 

25. O procedimento amigável muitas vezes não possibilita uma efetiva 

resolução da controvérsia, de modo que a OCDE incluiu a arbitragem em sua 

Convenção Modelo como mecanismo complementar de composição de litígios em 

âmbito internacional. 

26. O parágrafo 5º, do artigo 25, da Convenção Modelo da OCDE 

condiciona o início da arbitragem ao fracasso da obtenção de um acordo por meio do 

procedimento amigável, após transcorrido o período de 2 (dois) anos de sua instauração.  

27. A arbitragem não pode ser utilizada para revisão de acordos obtidos 

no âmbito dos procedimentos amigáveis, mas tão somente para resolução de 

controvérsias não satisfeitas por intermédio de sua utilização. 

28. A arbitragem prevista na Convenção Modelo da OCDE é obrigatória e 

seu requerimento pode ser efetuado pelo próprio contribuinte interessado ao seu Estado 

Contratante, que deverá acionar o outro Estado Contratante envolvido. 



29. O artigo 25 da Convenção Modelo da OCDE trata de cláusula 

compromissória, que não dispõe especificamente sobre os procedimentos a serem 

adotados quando do emprego da arbitragem, ficando sob a responsabilidade das partes 

envolvidas utilizarem as orientações gerais fornecidas por referido órgão, ou, ainda, 

fixarem disposições específicas a serem aplicadas na hipótese de eventual conflito.  

30. A OCDE organizou um modelo de normas contendo procedimentos 

relativos específicos para a adoção da arbitragem, que envolvem: (i.) o início do 

procedimento arbitral; (ii.) a elaboração do “Terms of Reference”, com a descrição 

detalhada da controvérsia para sua submissão aos responsáveis; (iii.) a composição do 

painel arbitral; (iv.) o sigilo e a confidencialidade relativos ao processo; (v.) o 

mecanismo de participação do contribuinte interessado; (v.) a repartição de custos; (vi.) 

os requisitos e prazos para elaboração e divulgação do laudo arbitral; (vii.) as formas de 

execução da decisão proferida; entre outros. 

31. As decisões proferidas no âmbito da arbitragem apenas indicarão a 

existência de tributação em desconformidade com a convenção internacional, sendo 

atribuída aos Estados Contratantes a responsabilidade por sua aplicação na ordem 

interna. 

32. Na hipótese de a decisão arbitral obtida não puder ser executada, 

deve-se admitir a instauração de um novo contencioso internacional, com a adoção de 

um dos métodos previstos no Direito Internacional Público. Nas hipóteses em que 

efetivamente não for possível o cumprimento da decisão arbitral absoluto poderá 

ocorrer a denúncia da convenção internacional, afetando diretamente os contribuintes 

dos Estados Contratantes envolvidos. 

33. As convenções internacionais celebradas pelo Brasil possuem a 

previsão da adoção do procedimento amigável para a resolução de controvérsias 

envolvendo a dupla tributação internacional, mas não há disposição específica sobre a 

arbitragem. 

34. Existem muitas críticas vinculadas à utilização do procedimento 

amigável e da arbitragem no Brasil., tais como: (i.) violação ao princípio da legalidade; 

(ii.) indisponibilidade do crédito tributário; (iii.) impossibilidade de renúncia de 

receitas; (iv.) ilegitimidade dos acordos ou sentenças arbitrais obtidas em virtude da 



ausência de seu referendo e aprovação pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da 

República; e (v.) impossibilidade de exclusão da apreciação do poder judiciário de lesão 

ou ameaça ao direito. 

34.1. A adoção do procedimento amigável e da arbitragem não viola o 

princípio da legalidade, pois estes métodos não consistem em causas efetivas de 

extinção da obrigação tributária, mas tão somente um meio pelo qual se introduz uma 

norma individual e concreta no sistema jurídico, atuando como um veículo por meio do 

qual pode atestar-se a extinção de referida obrigação. Adicionalmente, desde que haja a 

previsão expressa nas convenções internacionais celebradas por nosso país, não há a 

exigência de lei complementar para a aplicação do procedimento amigável e da 

arbitragem, pois tais mecanismos foram previamente incorporados ao ordenamento 

pátrio quando da celebração dos acordos. 

34.2. A composição de interesses por meio do procedimento amigável ou da 

arbitragem também não afeta a indisponibilidade do crédito tributário, sendo que muitas 

vezes a própria existência do crédito se mostra duvidosa e a própria legislação tributária 

nacional prevê algumas hipóteses de renúncia fiscal (transação e remissão). 

34.3. Não há violação à impossibilidade de renúncia fiscal prevista na Lei 

de Responsabilidade Fiscal com o emprego do procedimento amigável ou da 

arbitragem, vez que tais mecanismos não se tratam de incentivos ou benefícios fiscais 

concedidos de forma unilateral para Fazenda Pública.  

34.4. Não é possível sustentar a ilegitimidade dos acordos ou sentenças 

arbitrais obtidos para afastar a dupla tributação internacional, sendo totalmente 

desnecessário seu referendo e aprovação pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da 

República, vez que a própria convenção internacional foi previamente internalizada no 

ordenamento jurídico pátrio. 

34.5.   A adoção do procedimento amigável e da arbitragem não ofende o 

artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, que trata da impossibilidade de 

exclusão da apreciação do poder judiciário de lesão ou ameaça ao direito.  

34.5.1. O procedimento amigável pode ser utilizado independentemente dos 

recursos previstos pela legislação nacional, de modo que não há necessária exclusão da 



apreciação da controvérsia pelo poder judiciário. Contudo, é recomendável a suspensão 

da discussão judicial durante o curso do procedimento amigável para se evitar a 

obtenção de orientações conflitantes. 

34.5.2. A arbitragem envolve a composição entre as partes para submissão da 

controvérsia para julgamento por um terceiro sujeito isento, sendo que, ao final, o 

contribuinte pode não concordar com o teor da sentença arbitral proferida, afastando, 

assim, sua execução. Não há, portanto, qualquer violação ao artigo 5°, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. 

35. Os argumentos atualmente apontados para impedir a utilização do 

procedimento amigável e da arbitragem pelo Brasil não procedem, inexistindo 

quaisquer empecilhos efetivos para a adoção desses métodos de soluções de 

controvérsias, desde que haja autorização e expressa previsão legal. 

36. No caso específico da arbitragem, faz-se necessária a sua inclusão nas 

convenções internacionais celebradas pelo Brasil, com a elaboração de um modelo 

específico com orientações a serem observadas no procedimento arbitral, prevendo-se, 

inclusive, a adoção de mecanismos que possibilitem a efetiva execução da decisão 

arbitral. 

37. As vantagens envolvendo a utilização do procedimento amigável e da 

arbitragem pelo Brasil são inúmeras, de modo que o emprego desses métodos deve ser 

objeto de estudos aprofundados para incentivar o desenvolvimento das relações 

internacionais por nosso país. 
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