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RESUMO 
 

Luís Flávio Neto. Os “contextos” na interpretação e aplicação de acordos de 
bitributação. 2015. 514 pgs. Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo.  

 
O tema da presente tese é o “contexto” referido no art. 3 da CM-OCDE para a 

interpretação e aplicação de termos não definidos nos textos de convenções fiscais. O 
Brasil e os seus acordos de bitributação são adotados como referenciais, embora também 
seja investigada a jurisprudência de uma série de outros países quanto à interpretação e 
aplicação de suas convenções fiscais. A Introdução apresenta o tema, o problema, a 
hipótese, o objetivo e as principais questões analisadas na tese, seguidas de considerações 
propedêuticas necessárias ao desenvolvimento de todo o trabalho. O Capítulo I se ocupa: 
(i) do sentido de “contexto” referido no art. 3 da CM-OCDE; (ii) do seu relacionamento 
com a cláusula de reenvio ao Direito doméstico prevista no mesmo dispositivo e; (iii) dos 
critérios formais, funcionais e materiais de reconhecimento de evidências sob o escopo do 
“contexto”. O Capítulo II analisa o chamado “contexto intrínseco” e identifica: (i) quais 
evidências seriam abrangidas pelo contexto intrínseco, a exemplo do texto do acordo de 
bitributação, seu preâmbulo e anexos, documentos elaborados em conexão com o tratado, 
protocolos e acordos posteriores celebrados pelos Estados contratantes, bem como; (ii) 
quais técnicas seriam úteis à exploração de tais evidências, como métodos sintáticos, 
semânticos de interpretação do texto do acordo como um todo, testes comparativos da 
função e do sentido dos termos no acordo de dupla tributação como um todo, a 
identificação dos objetivos e propósitos do acordo a partir de detalhes de cada uma de suas 
partes. O Capítulo III analisa o chamado “contexto extrínseco primário”, especialmente 
com vistas aos procedimentos amigáveis, às práticas seguidas pelos Estados (autoridades 
fiscais, judiciárias e legislativas) para a aplicação de acordos de dupla tributação e aos 
parallel treaties. O Capítulo IV aborda o chamado “contexto extrínseco secundário”, que 
compreende as decisões de Cortes nacionais de terceiros Estados, a doutrina dos 
publicistas mais qualificados das diferentes Nações, a Convenção Modelo da OCDE e os 
seus respectivos Comentários, os trabalhos preparatórios, os atos unilaterais quanto à 
intenção dos Estados contratantes e as circunstâncias relacionadas à conclusão da 
convenção fiscal. 

 

Palavras-chave: contexto; interpretação; aplicação; acordos de bitributação; dupla 
tributação; Direito tributário internacional; Convenção Modelo da OCDE; artigo 3. 
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ABSTRACT 
 
 
Luís Flávio Neto. The “contexts” to the interpretation and application of tax 

treaties. 2015. 514 pages. Doctoral degree. Faculty of Law, University of São Paulo, 
São Paulo, Brazil. 

 
This thesis deals with the “context” referred to in the art. 3 (2) of the OECD Model 

Tax Convention to interpretation and application of terms not defined in tax treaties. It 
adopts the Brazilian system and its tax treaties as reference, although it also analyzes the 
cases law from a number of other countries regarding the interpretation and application of 
its tax treaties. The Introduction presents the theme, the problem, the hypothesis, the goal 
and the key issues addressed by the thesis, followed by propaedeutic considerations needed 
to develop the whole study. The Chapter I deals with: (i) the meaning of “context” 
referred to in the art. 3 (2) of the OECD Model Tax Convention; (ii) the precedence 
between the “context” and the domestic law (general ‘renvoi’ clause) and; (iii) the formal, 
functional and material criteria for recognition of evidences under the scope of the 
“context”. The  Chapter II examines the so-called “intrinsic context”, in order to: (i) 
identify some evidences under its scope, such as the tax treaty text, its preamble and 
annexes, materials prepared in connection with the convention, protocols and subsequent 
agreements concluded by the Contracting States, as well as; (ii) which methods would be 
useful to handle such materials, such as syntactic and semantic methods, comparative tests 
of the function and meaning terms’ at the whole treaty, as well the identification of the 
objectives and purposes of the agreement from the details of each of its parts. The Chapter 
III analyses the so-called “primary extrinsic context”, which includes mutual agreement 
procedures, practices followed by the fiscal, judicial and legislative authorities for the 
application of tax treaties and the parallel treaties. The Chapter IV deals with the so-called 
“secondary extrinsic context”, which comprises decisions of national courts of third States, 
the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, the OECD 
Model Tax Convention and their Commentaries, preparatory works, unilateral materials 
about the intention of the parts and circumstances occurred at the time of the conclusion of 
the tax treaty.  

 
Keywords: context; interpretation; application, tax treaties; double taxation; 

international tax law; OECD; article 3. 
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ESTRATTO 

 
Luís Flávio Neto. I “contesti” nell'interpretazione e nell'applicazione dei 

trattati contro la doppia imposizione. 2015. 514 p. Dottorato. Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Sao Paolo, Sao Paolo, Brasile. 

 
La tesi dottorale verte sul concetto di “contesto” riferito all’articolo 3 (2) del 

modello OCSE contro la doppia imposizione nell'interpretazione e nell’applicazione dei 
termini non definiti nei trattati. Essa adotta il sistema brasiliano e i suoi trattati come 
riferimento, nondimeno analizza anche la giurisprudenza di altri stati riguardo 
l'interpretazione e l’applicazione dei relativi trattati. L’introduzione presenta il tema, il 
problema, l’ipotesi, l’obiettivo e i concetti chiave in merito alla tesi, seguiti da 
considerazioni propedeutiche necessarie per lo sviluppo di tale studio. Il Capitolo I tratta: 
(i) il significato del “contesto” riferito all’articolo 3 (2) del modello OCSE; (ii) il 
precedente tra il “contesto” e la legislazione nazionale (clausola generale del “renvoi”) e; 
(iii) i criteri formali, funzionali e materiali per l’individuazione delle evidenze nell'ambito 
del “contesto”. Il Capitolo II esamina il contesto intrinseco (“co-testo”), in modo tale da: 
(i) identificare alcune evidenze all'interno del suo ambito, come il testo del trattato, i suoi 
preamboli e i relativi allegati, lavori preparatori in relazione alla convenzione, protocolli e 
accordi successivi tra gli stati contraenti, così come (ii) quali metodi sono utili per trattare 
tali materiali, ad esempio metodi sintattici e semantici, tests comparativi della funzione e 
dei significati dell'intero trattato, così come l’identificazione degli obiettivi e dei propositi 
dell’accordo derivanti dai dettagli di ogni sua parte. Il Capitolo III analizza il contesto 
primario estrinseco, che include le procedure amichevoli, le pratiche seguite dalle autorità 
fiscali, giudiziarie e legislative nell’applicazione dei trattati e dei trattati paralleli. Il 
Capitolo IV tratta con il contesto secondario estrinseco, che comprende decisioni di corti 
nazionali di stati terzi, gli insegnamenti della dottrina più qualificata di varie nazioni, il 
modello OCSE e il suo Commentario, i lavori preparatori, documenti unilaterali sulle 
intenzioni delle parti e delle circostanze occorse al momento della conclusione del trattato. 

 
Parole chiave: contesto, interpretazione, applicazione, trattati, doppia imposizione, 
fiscalità internazionale, OCSE, articolo 3. 
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INTRODUÇÃO 
 

1. TEMA, PROBLEMA, HIPÓTESE, OBJETIVO E PRINCIPAIS 

QUESTÕES ANALISADAS NA TESE. 
“On the one hand, there are those who are seeking, as it were, to describe the process of 

interpretation and who are seeking, as it were, attention upon the materials to be which the would-be 
interpreter should consult: and, on the other hand, there are those who are seeking to establish certain 

principles or rules as to the relative value or weight to be attributed to the materials to be taken into 
consideration”.  

IAN SINCLAIR (1973)1 
 

O Direito tributário internacional é repleto de temas intrigantes, entre os quais 

destacam-se a interpretação e a aplicação dos acordos internacionais para evitar a dupla 

tributação. 

 

Geralmente, tais acordos de bitributação possuem dispositivos cujos termos são 

definidos em seu texto, como sugerido no art. 3 (1) da Convenção Modelo da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“CM-OCDE”). Assim, para a 

aplicação das convenções fiscais, tais termos devem ser interpretados conforme as 

acepções descritas em seu texto, a não ser que o “contexto” requeira um sentido diverso.  

 

Também é comum que tais acordos de bitributação possuam cláusula  segundo a 

qual os seus termos, quando não definidos expressamente, sejam interpretados conforme o 

sentido que lhes for atribuído pela legislação do Estado que os aplica, a não ser que o 

“contexto” exija um sentido diverso. Trata-se do art. 3 (2) da CM-OCDE2, o qual ocupa 

papel central no presente estudo. O “Apêndice 01” apresenta quadros comparativos da 

redação do “art. 3 (2)” nos variados modelos de convenções fiscais e nos acordos de 

bitributação brasileiros, aos quais serão feitas referências no decorrer de todo este trabalho.  

 

Nesse seguir, a presente tese de doutorado tem o propósito de contribuir para o 

tema da interpretação dos acordos de dupla tributação, com a investigação do sentido, 

                                                
1 SINCLAIR, Ian M. The Viena Convention on the Law of Treaties. Manchester University Press : 
Manchester, 1973, p. 73. 
2 Vide: “Apêndice I – A redação do ‘art. 3 (2)’ nos modelos de convenções fiscais e nos acordos de 
bitributação brasileiros”. 
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conteúdo e forma de utilização do “contexto” referido no art. 3 da CM-OCDE. Em tal 

análise, serão consideradas as diferentes versões desse dispositivo já sugeridas pelo Comitê 

de Assuntos Fiscais daquela instituição (“CAF-OCDE”) e adotadas em acordos de dupla 

tributação efetivamente celebrados por diferentes Estados, especialmente pelo Brasil. 

 

O problema que se apresenta para análise consiste na existência de uma série de 

termos não definidos nos acordos de dupla tributação, ou mesmo definidos nestes, em 

relação aos quais os operadores do Direito tributário internacional devem questionar a 

existência de sentidos consentidos aplicáveis à relação jurídica mantida pelos Estados 

contratantes, construídos a partir de seu “contexto” e não necessariamente colhidos do 

Direito doméstico. 

 

No decorrer deste trabalho, será investigado como o “contexto” pode contribuir 

para a interpretação e aplicação dos acordos de bitributação, utilizando-se como exemplo 

de importantes termos, como “imposto” (“tax”), lucro das empresas (“business income”), 

“beneficiário efetivo” (“beneficial owner”) e “artistas e desportista” (“artistes and 

sportsmen”, pago (“paid”), pensões (“pension”). 

 

Não se pode dizer tratar-se de tema novo. Sua atualidade, no entanto, decorre dos 

latentes questionamentos e dificuldades que tornam turva a própria concepção de 

“contexto” no art. 3 da CM-OCDE. Há uma série de dúvidas, ainda hoje existentes na 

doutrina e na jurisprudência, se o “contexto” realmente poderia de fato colaborar para a 

construção de sentido de termos utilizados nas convenções fiscais ou se o reenvio ao 

Direito doméstico seria a solução a ser adotada na generalidade dos casos.  

 

Sejam os acordos internacionais causa ou consequência do fenômeno da 

globalização3, os últimos cinquenta anos foram marcados pelo crescimento estrondoso de 

convenções fiscais, dado o reconhecimento universal de que a bitributação da renda deve 

ser evitada para o desenvolvimento da atividade econômica mundial4. A criação de 

tratados dessa espécie fez surgir importantes dúvidas e divergências relacionadas à sua 
                                                

3 Sobre a discussão se os acordos de dupla tributação configuram causa ou consequência da globalização, 
vide: VASCONCELLOS, Roberto França. Aspectos Econômicos dos Tratados Internacionais em Matéria 
Tributária, in Revista de Direito Tributário Internacional n. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 147 e seg.  
4 Cf. BIANCO, João Francisco. A CIDE sobre royalties e os tratados internacionais contra a dupla tributação, 
in Grandes Questões Atuais do Direito Tributário vol. 8 (Coord. Valdir de Oliveira Rocha). São Paulo : 
Dialética, 2004, p. 244. 
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interpretação que prejudicam o seu bom funcionamento. Nesse cenário, o tema ora 

analisado apresenta importância teórica e prática. Avanços na compreensão da norma de 

interpretação e aplicação desses acordos internacionais podem trazer significativos 

retornos à sociedade ou, como preferem alguns, à “sociedade internacional” 5. 

 

O tema da interpretação e aplicação dos acordos de bitributação deve ser bem 

compreendido, como premissa para a cumprimento das obrigações assumidas pelo Brasil 

perante outras nações, tal como deve se comportar um gigante internacional ungido pela 

boa-fé (pacta sunt servanda). 

 

O processo de interpretação jurídica envolve etapas mutuamente influentes, em que 

os fatos para os quais a norma será aplicada ensejam questões, deduções e induções 

perante o texto a ser interpretado: o intérprete se volta aos enunciados normativos para 

verificar qual a norma soluciona as questões formuladas.  

 

Pode-se dizer que a construção das normas dos acordos de bitributação igualmente 

demanda  fases mutuamente influentes. Conforme as particularidades do caso concreto e 

dos rendimentos envolvidos, o intérprete procura entre as normas do acordo de dupla 

tributação alguma que se mostre aplicável. A partir daí, inicia-se um processo de 

justificação, em que são apresentados argumentos quanto à aplicação (ou não) de algum 

dispositivo de um acordo de bitributação ao caso concreto. Nesse processo, argumenta-se 

que a aplicação do acordo ao caso concreto seria suportada pela mútua expectativa dos 

Estados contratantes, o que justifica o valor de evidências quanto ao consentimento destes 

a respeito do tema, apuradas no “contexto” do acordo de dupla tributação celebrado. 

 

Nesse seguir, assumindo-se por hipótese que aos termos das convenções de 

bitributação devem ser atribuídos os sentidos consentidos pelos Estados signatários, então 

a interpretação de suas normas deve se basear em evidências de tal consentimento, 

levantadas a partir de seu “contexto” e legitimadas pelo Direito Internacional. Se assim for, 

o “contexto” referido no art. 3 da CM-OCDE poderia ser definido como repertório de 

evidências quanto ao sentido dos termos de acordos de dupla tributação, cujo 
                                                

5 Cf. D’ASPREMONT, Jean. The Systemic Integration of International Law by Domestic Courts: Domestic 
Judges as Architects of the Consistency of the International Legal Order, in The Practice of International and 
National Courts and the (De-) Fragmentation of International Law (Nollkaemper, A.; Fauchald, O. K., eds). 
Hart Publishing : Oxford, 2012, p. 143-144; 153. 
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reconhecimento, admissibilidade e consideração por juízes e outros operadores do Direito 

tributário internacional são mandatórios para o cumprimento de boa-fé de tais 

convenções internacionais. 

 

Para que a referida hipótese se confirme, parece ser necessário que o “contexto” 

seja apto a fornecer evidências para que o intérprete construa, de forma efetiva, o sentido 

de termos dos acordos de bitributação. Assim, como fonte de investigação para testar tal 

hipótese, o presente trabalho recorre, por exemplo, a materiais doutrinários, documentos 

históricos, estudos de entidades como Organização das Nações Unidas (“ONU”) e 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”). Em especial, 

este estudo investigada decisões de tribunais de uma série de países quanto à interpretação 

e aplicação de acordos de dupla tributação. 

 

As decisões de Cortes nacionais analisadas nesta tese foram preponderantemente 

coletadas do banco de dados do International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 

que conta atualmente com aproximadamente 5.500 decisões originárias de mais de 200 

países. A pesquisa utilizou palavras chave “interpretation” e “context” para a seleção de 

decisões relevantes, mas também foi expandida para a coleta de decisões que, ao se deter 

com outros dispositivos de acordos de dupla tributação, interpretou e aplicou a cláusula do 

“contexto” do art. 3 da CM-OCDE. Privilegiou-se a análise do acórdão original de cada 

decisão e não do resumo fornecido pelo IBFD, a fim de que importantes nuances não 

fossem desconsideradas.  

 

As decisões coletadas foram analisadas considerando, em especial, as seguintes 

questões: (i) quais métodos de interpretação foram adotados? (ii) quais evidências foram 

consideradas relevantes pelos juízes para a construção do sentido dos acordos de dupla 

tributação? (iii) os juízes recorreram ao “contexto” ou imediatamente se valeram de 

sentidos providos por seus respectivos sistemas jurídicos domésticos? (iv) há atribuição de 

pesos entre as evidências quanto ao sentido de termos da convenção fiscal, de forma que 

algumas possuam apenas valor relativo, a exemplo dos trabalhos preparatórios?  

 

A questão de mérito, analisada em tais decisões, possui o papel de pano de fundo, a 

fim de demonstrar o recurso às evidências analisadas na tese sob a perspectiva teórica de 

ferramentas para a construção do sentido contextualizado de termos de acordos de dupla 
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tributação. Como estratégia expositiva, a tese apresenta aspectos relevantes das referidas 

decisões em diversos subtópicos sempre intitulados como “Exemplo” e, a fim de não 

cansar o leitor com a repetição de informações sobre cada caso, foram elaborados 

apêndices que se ocupam da descrição detalhada de cada um destes e, quando tal recurso 

se mostrar didaticamente recomendável, com a sua ilustração gráfica. O “Apêndice 02” 

apresenta a descrição de casos de aplicação de acordos de dupla tributação por tribunais 

brasileiros citados no trabalho. Já o “Apêndice 03” se ocupa da descrição dos casos de 

aplicação de acordos de dupla tributação por tribunais estrangeiros citados no decorrer da 

tese. 

 

O objetivo deste trabalho, então, consiste na investigação do repertório de 

evidências sob o escopo do “contexto” referido no art. 3 da CM-OCDE para a construção 

de sentido dos termos de acordos de bitributação. Para tanto, o trabalho procura identificar 

critérios para o reconhecimento de tais evidências, o que será objeto do Capítulo I. Por 

sua vez, os Capítulos II, III e IV se dedicam à análise de evidências em espécie quanto ao 

sentido dos termos das convenções fiscais, organizando-as, respectivamente, no contexto 

intrínseco, contexto extrínseco primário e contexto extrínseco secundário.  

 

Como se analisará no tópico “2” desta introdução, não se pode olvidar que 

peculiaridades de cada sistema nacional ou, ainda, de cada acordo de dupla tributação, 

exigem que se considere a existência de uma série de Direitos tributários internacionais 

particulares. Em especial, por adotar o Brasil como referencial, esta tese abordará as 

peculiaridades do Direito tributário internacional brasileiro. O tópico “3”, por sua vez, se 

dedica ao exame de detalhes da interpretação e aplicação do Direito tributário 

internacional relevantes a todos os capítulos deste trabalho.  

 

É importante sublinhar que a investigação empreendida não procurou encontrar 

fórmulas matemáticas, como se duas evidências somadas sempre conduzissem a um 

determinado resultado, ou melhor, a um sentido contextualizado. Isso não seria possível ao 

menos por três razões, que serão abordadas em diversas oportunidades deste trabalho: (i) 

não é possível controlar as variáveis dos elementos culturais que influenciam cada um dos 

intérpretes (como juízes) nas mais variadas jurisdições, o que não é possível sequer dentro 

de um único sistema jurídico nacional; (ii) cada objeto pode ser descrito de formas 

variadas, sem que essas sejam necessariamente divergentes ou equivocadas; (iii) é preciso 



 

 

10 

reconhecer a falência da teoria do único sentido correto para cada termo de um acordo 

internacional6. Parece necessário admitir como premissa que, no âmbito da argumentação 

jurídica, procura-se por sentidos passíveis de justificação7 e não únicos sentidos corretos. 

 

Nos tópicos seguintes, serão expostas algumas considerações propedêuticas, todas 

elas relacionadas com questões analisadas nos Capítulos I, II, III e IV desta tese.  

 

 

2. DIREITO INTERNACIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO 

INTERNACIONAL 
 

Compreender o “contexto” referido no art. 3 (2) da CM-OCDE exige que se 

compreenda o sistema jurídico dúplice em que tal dispositivo está inserido, composto pelo 

Direito Internacional e pelo Direito doméstico8. Nesse seguir, os subtópicos seguintes 

cuidam da questão da fragmentação do Direito Internacional, especialmente para abordar 

elementos do Direito tributário internacional fundamentais para a presente tese. 

 

 

2.1. Direito Internacional público. 
“Violations of this law are certainly frequent. But the offenders always try to prove that their acts 

do not contain a violation, and that they have a right to act as they do according to the Law of Nations, 
 or at least that the rule of the Law of Nations is not against their acts.  

Has a State ever confessed that is was going to break the Law of Nations or that it ever did so?  
The fact is that States, in breaking the Law of Nations, never deny its existence, but recognise its 

existence througt the endeavour to interpret the Law of Nations in a way favourable to their acts”. 
LASSA OPPENHEIM (1912)9 

 

                                                
6 Contra, vide: AVERY JONES, John. The “one true meaning” of a Tax Treaty, in 55 Bulletin for 
International Fiscal Documentation – Tax Treaty Monitor - Junho 2001. IBFD : Amsterdã, p. 220-224. A 
favor, vide: RAAD, Kees van. Interpretation and Application of Tax Treaties by Tax Courts, in European 
Taxation – January 1996. IBFD : Amsterdã, 1996. 
7 Nesse sentido, vide: ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação. São 
Paulo : Quartier Latin, 2013, p. 133; BROEKHUIJSEN, Dirk M. A Modern Understanding of Article 
31(3)(c) of the Vienna Convention (1969): A New Haunt for the Commentaries to the OECD Model?, in 
Bulletin for International Taxation, volume 67, n. 9. Amsterdã : IBFD, 2013, p. 3. 
8 Vide: BAKER, Philip. Double taxation conventions and international tax law. Londres : Sweet & Maxwell, 
1994, par. C-02; ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação. São Paulo 
: Quartier Latin, 2013, p. 46 e seg.  
9 OPPENHEIM, Lassa. International Law. A treatise. Volume I (of 2) – Peace. Longmans : Londres, 1912 
(Kindle), Introduction Foundation and Development os the Law of Nations, § 10. 
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A disciplina jurídica que já se preferiu denominar de Direitos das Gentes (“le droit 

des gens”) ou Direito nas Nações (“Law of Nations”)10, chamamos hoje de “Direito 

Internacional Público” (“Public International Law”) 11. Embora o complemento “público” 

seja utilizado como distinção ao Direito Internacional privado12, também é bastante 

comum referir-se simplesmente a “Direito Internacional” (“International Law”)13. 

 

Não apenas sua denominação experimentou variações, mas também significativas 

evoluções marcam tal disciplina14. Há tempos o Direito Internacional deixou de governar 

apenas relações mantidas entre Estados, passando a regular também questões internas que 

afetam indivíduos.15 Modernamente, essa seara do Direito pode ser definida como um 

conjunto de normas jurídicas pertencentes à comunidade internacional que se presta à 

cooperação entre os seus sujeitos, sejam eles Estados, organizações internacionais ou, 

ainda que menos frequentemente, indivíduos.16  

 

No entanto, séculos de existência não foram suficientes para suplantar contestações 

quanto à sua juridicidade: nenhuma outra disciplina jurídica tem sido compelida a justificar 

a sua existência por tanto tempo e, para DAVID J. BADERMAN17, realmente o Direito 

Internacional parece estar condenado a fazê-lo perpetuamente. Em especial, questiona-se 

com frequência o seu caráter cogente ou mesmo o seu status de “Direito”18.  

 

                                                
10 Cf. OPPENHEIM, Lassa. International Law. A treatise. Volume I (of 2) – Peace. Longmans : Londres, 
1912 (Kindle), Cap. 1, § 1. 
11 Nesse sentido, vide: BEDERMAN, David. The Spirit of International Law. The University of Georgia 
Press : Athens, Georgia : 2002, p. 1. 
12 Sobre a “dicotomia atenuada” entre o Direito Internacional “publico” e “privado”, vide: AMARAL 
JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público.  Atlas : São Paulo, 2013, p. 17-20. 
13 Nesse sentido, vide: BESSON, Samantha. Theorizing the Sources of International Law, in The Philosophy 
of International Law. Oxford : Oxford, 2010, p. 167-168. 
14 Cf. SCHARF, Michael P. Customary International Law in Times of Fundamental Charge – recognizing 
Grotian Moments. Cambridge University Press : Cambridge, 2013. 
15 Nesse sentido, vide: D’ASPREMONT, Jean. The Systemic Integration of International Law by Domestic 
Courts: Domestic s as Architects of the Consistency of the International Legal Order, in The Practice of 
International and National Courts and the (De)Fragmentation of International Law (Nollkaemper, A.; 
Fauchald, O. K., eds). Hart Publishing : Oxford, 2012, p. 142.  
16 Nesse sentido, vide: BESSON, Samantha. Theorizing the Sources of International Law, in The Philosophy 
of International Law. Oxford : Oxford, 2010, p. 164-166. 
17 BEDERMAN, David. The Spirit of International Law. The University of Georgia Press : Athens, Georgia : 
2002, p. 1. 
18 Referindo-se às objeções suscitadas por HOBBES, PUFENDORF e AUSTIN, vide: OPPENHEIM, Lassa. 
International Law. A treatise. Volume I (of 2) – Peace. Longmans : Londres, 1912 (Kindle), Cap. 1, § 2.  
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Ocorre que o Direito Internacional encontra desafios geralmente inexistentes nos 

sistemas jurídicos nacionais, em que há um poder constituído, um órgão legislativo 

centralizado e instituições vocacionadas a fazer valer “a lei”19.  

 

Enquanto os sistemas internos são geralmente centralizados e unitários, com 

hierarquia das fontes ou mesmo entre as searas do Direito doméstico (“domestic law” ou 

“municipal law”)20, o Direito Internacional obedece a uma ordem plural e verticalizada 

devido à ausência de hierarquia entre as suas fontes. Além disso, possui um caráter plural e 

horizontal, devido à sua fragmentação21 para a tutela de diferentes temas, como comércio 

internacional, direitos humanos, meio ambiente, questões tributárias, entre muitos outros. 

A ausência de autoridade central, capaz de impor aos governos nacionais o cumprimento 

coercitivo de suas obrigações no Direito Internacional, faz com que sejam feitas 

referências à existência de uma “anarquia internacional”22 , que poderia conduzir à 

equivocada concepção da inexistência de uma ordem jurídica. 

 

A emancipação do Direito Internacional como conjunto de normas jurídicas (e 

cogentes), contudo, encontra farto respaldo doutrinário e jurisprudencial. Para reconhecer o 

seu caráter jurídico do “Direito” Internacional, HUGH THIRLWAY23 assume como “Direito” 

um sistema de preceitos que governa relações entre sujeitos que podem escolher entre 

cumprir ou não os seus deveres, mas que não têm o controle sobre a consequência de tais 

atos devido à cogência das normas jurídicas. RICHARD K. GARDINER24 vê o Direito 

Internacional como um conjunto autônomo de normas, reconhecido e observado pelos 

Estados, que são fortemente influenciados por este na elaboração de normas domésticas.  

 

Ao rejeitar a anarquia do Direito Internacional, ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR25 

suscita que a ausência de um poder centralizado não impede a existência de normas 

comuns observadas por diferentes Estados soberanos, mas enseja a discussão sobre uma 

                                                
19 Nesse sentido, vide: ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a 
bitributação. Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 
1978, p. 135. 
20 Cf. GARDINER, Richard K. International Law. Pearson : Harlaw, 2003, p. 9. 
21 Nesse sentido, vide: BESSON, Samantha. Theorizing the Sources of International Law, in The Philosophy 
of International Law. Oxford : Oxford, 2010, p. 164.  
22 Sobre o tema da “anarquia internacional” e as discussões relacionadas, vide: AMARAL JÚNIOR, Alberto 
do. Curso de Direito Internacional Público.  Atlas : São Paulo, 2013, p. 1-2.  
23 THIRLWAY, Hugh. The Sources of International Law. Oxford : Oxford, 2014, p. 1-2. 
24 GARDINER, Richard K. International Law. Pearson : Harlaw, 2003, p. 13. 
25 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público.  Atlas : São Paulo, 2013, p. 8-25.  
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ordem internacional, especialmente com a “formação de regularidades empíricas e de 

comportamentos rotinizados”. A ordem internacional surgiria como um padrão de 

previsibilidade nas relações jurídicas, de forma a permitir a gestão da política 

internacional. Desde sua origem, o Direito Internacional buscaria justamente reduzir a 

anarquia pela adoção de regras de conduta capazes de estabelecer relações entre os 

Estados, satisfazendo as necessidades e os interesses destes, em uma dialética entre 

cooperação e coexistência variável em diferentes momentos históricos. As funções do 

Direito Internacional, sustenta aquele professor, seriam: (i) “definir o princípio normativo 

supremo de organização da política mundial”; (ii) “estabelecer regras de coexistência e de 

cooperação entre os atores internacionais”; (iii) “discriminar competências, atribuir direitos 

e obrigações, bem como especificar a sua natureza e extensão” e; (iv) “mobilizar 

obediência em relação às regras de coexistência e cooperação”. 

  

Embora o reconhecimento da vigência e cogência de um Direito Internacional 

baseado em costumes internacionais possa apresentar maiores dificuldades, é necessário 

reconhecer que o fim da Segunda Guerra Mundial, acompanhado do estabelecimento da 

ONU, representa um marco importante: o Direito Internacional passou a basear-se 

preponderantemente em acordos internacionais, ao que se pode referir à era dos tratados26, 

em que hoje vivemos. 

 

Em 1949, a codificação do Direito Internacional foi assumida como prioridade pela 

International Law Commission da Organização das Nações Unidas (“ILC-ONU”), que 

atribuiu a missão da elaboração de seu projeto a HERSCH LAUTERPACHT, GERALD 

FITZMAURICE e HUMPHREY WALDOCK. Em 1961, a ideia inicial de um código foi 

reformulada, decidindo-se por uma convenção multilateral. 27  As inúmeras reuniões 

diplomáticas que se seguiram culminaram na celebração de uma convenção multilateral 

sobre o Direito dos tratados, na Viena de 1969. A Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados (“CVDT”) representa um marco jurídico pelo qual os Estados formalmente 

                                                
26 A respeito da utilização dessa expressão e do crescente processo de celebração de tratados, vide: 
FONTOURA, Jorge. A era dos tratados. Último acesso em 1/09/2014, por meio do endereço eletrônico 
http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?id=1421372); TORRES, Heleno Taveira. O 
combate à evasão e à elisão tributária de caráter internacional, in Revista Internacional de Direito 
Internacional – ABRADT, vol. 1, n. 2. Del Rey : Belo Horizonte, 2004, p. 155. 
27 Cf. ONU. Yearbook of the International Law Commission. Documents of the fourteenth session including 
the report of the Commission to the General Assembly. ONU, 1962; ONU. Yearbook of the International 
Law Commission. 1966. Records on the 866th meeting. ONU, 1966, p. 173 e seg.  
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reconhecem o dever de respeitar as obrigações decorrentes dos tratados e, ainda, dos 

costumes internacionais28.  

 

Em seu art. 84, a CVDT previu que sua vigência teria início no trigésimo dia que se 

seguisse à data do depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão, o que 

se deu em 27.01.1980. Atualmente, são poucos os Estados que não ratificaram a CVDT, 

como é o caso dos EUA, o que não necessariamente afasta a obediência às suas normas, 

como se verá adiante.  

 

O Brasil foi representado por seus diplomatas em toda a elaboração da CVDT. 

Contudo, o Congresso Nacional apenas a aprovou em 17 de julho de 2009, por meio do 

Decreto Legislativo no 496. Ato subsequente, em 25 de setembro de 2009, o Governo 

brasileiro depositou o seu instrumento de ratificação junto ao Secretário-Geral das Nações 

Unidas. Finalmente, a referida Convenção foi publicada no Diário Oficial da União por 

força do Decreto n. 7.030, de 14.12.2009. 

 

O caráter excepcional do descumprimento puro e simples do Direito Internacional 

pode ser explicado pela “teoria dos regimes”. Conforme essa teoria, a cooperação entre os 

Estados se mantém com base no autointeresse, nos benefícios que cada Estado pode obter 

com a existência de um sistema organizado e no fortalecimento de sua reputação perante 

os atores internacionais. LASSA OPPENHEIM29 já advertia que violações a tais normas por 

um Estado o estigmatizariam perante a opinião pública e os governos dos demais Estados. 

 

Modernamente, como observa ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR 30 , a teoria dos 

regimes é demonstrada pelo fato de países recém-independentes descobrirem rapidamente 

que a concordância com as normas internacionais é essencial para que sejam reconhecidos 

como Estados soberanos. Para esse professor, as regras de Direito Internacional seriam 

obedecidas especialmente pela aceitação dos fins ou valores subjacentes aos tratados, pela 

coerção exercida por grandes potências e pela existência de interesses recíprocos.  

 

                                                
28 Brasil. Decreto n. 7.030/2009 (CVDT), preâmbulo. 
29 OPPENHEIM, Lassa. International Law. A treatise. Volume I (of 2) – Peace. Longmans : Londres, 1912 
(Kindle), Introduction Foundation and Development os the Law of Nations, § 10. 
30 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público.  Atlas : São Paulo, 2013, p. 15-
16; 25. 
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Outro fenômeno intensificado com a era dos tratados consiste na fragmentação do 

Direito Internacional 31 , pela qual temas específicos que emergem das relações 

internacionais exigem que se considerem peculiaridades que cada uma de suas searas 

especializadas (“self-contained regime”) possam assumir. À presente tese interessa o 

estudo do Direito tributário internacional.  

 

 

2.2. Direito tributário internacional. 
“O ponto de partida é a necessidade de não sobrecarregar os agentes econômicos  

com um excesso proibitivo de tributos quando eles atuam ultrapassando as fronteiras. (...) 
Tributasse o Estado rigorosamente tudo o que a ele é possível nos limites de sua territorialidade,  

seria paralisado o tráfico econômico internacional.” 
KLAUS TIPKE & JOACHIM LANG32 

 

A proposta de WILLIAM PITT, para um embrionário imposto sobre a renda destinado 

às despesas com a guerra então mantida com a França, foi aprovada pelo Parlamento inglês 

em 1799, contagiando rapidamente outros países europeus até se tornar a regra permanente 

na generalidade dos Estados33. Não tardou, contudo, para que todos percebessem o óbice 

criado pela dupla tributação de uma mesma renda por dois ou mais Estados. 

 

A concepção de um ramo autônomo dedicado à questão tributária apenas teria 

surgido na doutrina no raiar do século XIX. ALESSANDRO GARELLI34 , professor de 

“Scienza dele finanze i diritto finanziario” da Universidade de Turim, teria sido o 

primeiro35 a escrever uma obra para a consideração de uma disciplina autônoma, publicada 

em 1899. Hoje, sabe-se que a existência dessa disciplina decorre da soberania dos Estados 

para a autolimitação de suas jurisdições fiscais, tendo como objeto o estudo do conjunto de 

normas jurídicas que tutelam a tributação de fatos econômicos em que haja ao menos um 

elemento de estraneidade.36 

                                                
31 Vide: ONU. Reports of the Study Group of the International Law Commission - General Assembly. 
Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of 
International Law, 2006. 
32 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito tributário (Steuerrecht). Volume 1. Tradução da 18a edição alemã, 
totalmente refeita, de Luíz Dória Furquim. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 102. 
33 Nesse sentido, vide: GROSSFELD, Bernhard; BRYCE, James. A Brief Comparative History of the 
Origins of the Income Tax in Great Britain, Germany and the United States, in The American Journal of Tax 
Policy. Vol. 2, p. 214. 
34 GARELLI, Alessandro.  Il Diritto Internazionale Tributario. Torino, Roux Frassati, 1899. 
35 Cf. ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. 
Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 5.  
36 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. “Direito tributário internacional. Acordos de bitributação. Imposto de 
Renda: Lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior. Disponibilidade. Efeitos do art. 74 da 
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A soberania é uma pré-condição da jurisdição, pela qual se define o âmbito de 

incidência das leis do Estado soberano. Embora nem todas as normas de um Estado se 

estendam por toda a sua jurisdição, nenhuma delas a ultrapassa, pois fora desta o Estado 

não pode impor a sua força. Como ensina LUÍS EDUARDO SCHOUERI37, aplicando-se ao 

Direito tributário tais concepções de soberania e jurisdição, é possível compreender que o 

poder de tributar dos Estados apenas pode ser exercido até os limites de sua jurisdição, não 

podendo ultrapassá-los. 

 

Nesse seguir, da soberania fiscal dos Estados irradia o princípio da territorialidade, 

que pode ser compreendido com base em seus aspectos formais ou materiais. O princípio 

da territorialidade formal corresponde ao poder de império de um Estado dentro de sua 

jurisdição e à inexistência de poder para a prática de atos coercitivos fora de tais mourões. 

A territorialidade material, por sua vez, faz com que as riquezas materializadas no exterior 

possam ser objeto de tributação pelo Estado de residência. Seria o caso, por exemplo, de 

um Estado (“A”) tributar os seus residentes (sujeitos, portanto, aos seus atos de império) 

que obtenham rendimentos decorrentes de investimentos realizados em outro Estado (“B”), 

ainda que tais rendimentos permaneçam do território daquele outro Estado (“B”)38.  

 

Exige-se, portanto, certa conexão de um Estado com os rendimentos tributados, a 

fim de que o exercício dessa potestade seja legítima ou mesmo factível39. Para que um 

Estado esteja legitimado a tributar um determinado signo de riqueza deverá, de alguma 

maneira, conectar-se a ele. A eleição dos chamados elementos de conexão deve evidenciar 

que uma determinada situação se encontra sob a jurisdição de um ou mais Estados 

soberanos, possibilitando a esses o exercício da tributação. 

 

                                                                                                                                              
Medida Provisória n. 2.158-35 – Parecer.”, in  Revista de Direito Tributário Atual n. 16. São Paulo : 
IBDT/Dialética, 2001, p. 162. 
37 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo : Dialética, 
2013, p. 415-419. 
38 Sobre tal concepção de territorialidade formal e material, vide: TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito 
tributário (Steuerrecht). Volume 1. Tradução da 18a edição alemã, totalmente refeita, de Luíz Dória Furquim. 
Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 103-104; SCHOUERI, Luís Eduardo. Tratados e 
Convenções Internacionais sobre Tributação, in  Revista de Direito Tributário Atual n. 17. São Paulo : 
IBDT/Dialética, 2003, p. 20-50. 
39 Cf. ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. 
Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 2. 
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Os elementos de conexão presentes no Direito tributário internacional estabelecem 

uma relação entre objetos, fatos e ordenamentos tributários.40 Assim, por exemplo, os 

rendimentos auferidos por pessoa física não-residente no Brasil, provenientes de fontes 

situadas no exterior, não se sujeitariam à tributação do imposto de renda brasileiro41, pois 

não estariam de nenhuma forma conectados ao País. No caso, diferentes teorias42 e 

sistemas jurídicos domésticos conduzem geralmente ao binômio dos elementos de conexão 

fonte dos rendimentos e residência do titular da renda43, embora seja possível segregá-los 

com vistas às específicas situações tuteladas, como domicílio e residência, sede e direção, 

estabelecimento permanente, situação do bem, fonte do rendimento, país de origem ou 

destino.44 Os EUA constituem um caso de exceção, por tributar em bases mundiais tanto as 

pessoas físicas residentes em seu território quanto os seus cidadãos, ainda que residentes 

no exterior45. No Caso Cook v. Tait46 (EUA, 1924), a Suprema Corte norte-americana 

decidiu que os cidadãos daquele país fariam jus à sua proteção em qualquer região do 

mundo, razão pela qual não perderiam a condição de contribuintes.  

 

A questão da dupla tributação da renda decorre justamente de tais elementos de 

conexão. Como bem observa JOÃO FRANCISCO BIANCO47, os problemas de bitributação 

surgem porque, enquanto alguns Estados adotam a residência como elemento de conexão, 

outros podem adotar a fonte, de modo que o contribuinte seria tributado em ambos. Caso 

apenas um critério fosse adotado de forma uniforme pelos Estados, não haveria problemas 

de bitributação de um mesmo evento de substrato econômico. Também suscita LUÍS 

EDUARDO SCHOUERI48 que, como os Estados são livres para descrever as hipóteses em que 

                                                
40 Cf. ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. 
Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 50 e 
seg.). 
41 Nesse sentido, vide pronunciamentos da administração fiscal brasileira, ao solucionar consultas de 
contribuintes, como: BRASIL, Receita Federal do Brasil. SOLUÇÃO DE CONSULTA nº 61 de 23 de julho 
de 2002.  
42 Sobre esse debate, vide: ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais 
contra a bitributação. Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), 1978, p. 2-4. 
43 Sobre o tema, vide: AVI-YONAH, Reuven. International Tax as International Law. New York, Cambridge 
University Press, 2007, p. 64 e seg. 
44 Cf. ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. 
Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 54-57. 
45 Também as Filipinas adotam tal critério. 
46  Disponível no site da Internet: http://supreme.justia.com/cases/federal/us/265/47/. Último acesso em 
10/06/2014. 
47 BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo : Dialética, 2007, p. 137 e seg. 
48 SCHOUERI, Luís Eduardo. “Direito tributário internacional. Acordos de bitributação. Imposto de Renda: 
Lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior. Disponibilidade. Efeitos do art. 74 da Medida 
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haverá tributação em seu sistema doméstico, bem como que uma mesma realidade fática 

pode ser apreendida por diferentes prismas, nada impediria que dois ordenamentos 

jurídicos distintos, com a descrição de fatos geradores completamente diversos, atinjam 

uma mesma situação fática, ensejando a bitributação internacional. 

 

Ainda sobre o tema, KLAUS VOGEL49 aponta ser possível identificar a dupla 

tributação jurídica em três situações: i) quando um país adota o princípio da residência e 

outro adota o princípio da fonte para tributar o mesmo rendimento auferido pelo mesmo 

contribuinte; ii) quando um contribuinte é considerado residente em dois ou mais Estados 

ou quando um mesmo rendimento é considerado como tendo sido auferido em dois ou 

mais Estados; iii) quando um país adota o princípio da nacionalidade para fundamentar a 

tributação de rendimentos e o outro país adota o princípio da residência. A dupla tributação 

econômica ocorreria quando o mesmo rendimento sofresse a tributação de dois ou mais 

Estados, durante o mesmo período, mas em relação a contribuintes diferentes. Segundo 

ALBERTO XAVIER50, a dupla tributação jurídica pode ser identificada pela presença de 

quatro identidades, quais sejam: i) a identidade do contribuinte; ii) a identidade de 

pressuposto, que pode ser entendido como o critério material da hipótese de incidência 

tributária1; iii) a identidade do tributo e iv) a identidade de período de tempo.  Já a dupla 

tributação econômica ocorreria com a presença apenas de três dessas identidades: i) a 

identidade do pressuposto, ii) a identidade de tributo e iii) a identidade do período. Para 

VOGEL e XAVIER, então, a ausência de identidade do contribuinte é discriminem para 

diferenciar a dupla tributação econômica da jurídica. Somente quando um mesmo 

contribuinte sofrer a imposição tributária de dois Estados distintos sobre um evento por ele 

praticado (identidade do aspecto material, espacial e temporal da hipótese de incidência), 

ter-se-á a bitributação jurídica. O Direito tributário internacional, em geral, se volta contra 

essa bitributação jurídica51. 

 

                                                                                                                                              
Provisória n. 2.158-35 – Parecer.”, in  Revista de Direito Tributário Atual n. 16. São Paulo : IBDT/Dialética, 
2001, p. 164. 
49 VOGEL, Klaus. Double Taxation Convention, Kluwer : London, 1997, p. 9 e seg. 
50 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil: tributação das operações internacionais. 5. 
Ed., atualizada. Rio de Janeiro: Forense, p. 33. 
51 Cf. BIANCO, João Francisco. A CIDE sobre royalties e os tratados internacionais contra a dupla 
tributação, in Grandes Questões Atuais do Direito Tributário vol. 8 (Coord. Valdir de Oliveira Rocha). São 
Paulo : Dialética, 2004.  
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Os Estados, contudo, não exercem em sua plenitude a competência tributária de 

que dispõem. Como na passagem em epígrafe, ensinam KLAUS TIPKE & JOACHIM LANG52 

que uma série de fatores conduz para a adoção de medidas unilaterais ou para a celebração 

de acordos internacionais que estabelecem hipóteses em que um Estado – da residência, 

por exemplo –  deixe de exercer tal tributação ou a exerça de forma mais amena, a fim de 

que a tributação exercida por outro Estado – da fonte, por exemplo – não sobrecarregue ou 

mesmo elimine a capacidade contributiva.  

 

Há algum debate quanto à real necessidade de convenções fiscais, sustendando 

AGOSTINHO TAVOLARO que medidas unilaterais tornariam despiciendos os acordos 

internacionais. ROBERTO FRANÇA VASCONCELLOS53sustenta o contrário, sob a perspectiva 

de que a harmonização da tributação da renda por medidas unilateriais seria inatingível, 

exigindo a adoção de convenções fiscais. Ainda nos lindes desta introdução, o subtópico 

seguinte se dedica à análise de tais acordos de dupla tributação.  

 

A necessidade econômica de impulsionar as trocas comerciais e incrementar a 

participação no mercado internacional54 requer do Direito Internacional tributário três 

funções jurídicas básicas55: (i) demarcatória, em que são estabelecidas as hipóteses em que 

determinado Estado tributará riquezas conectadas com fontes estrangeiras; (ii) resolutória 

de colisão, em que são adotados mecanismos para evitar ou aliviar a dupla tributação pelos 

métodos de isenção ou de crédito e (iii) harmonizadora, relacionada com os princípios da 

igualdade tributária e da neutralidade concorrencial. Como explicam KLAUS TIPKE & 

JOACHIM LANG56, quanto maior for a atuação internacional, maior será a pressão sobre os 

Estados para que preservem tais princípios e harmonizem os seus sistemas tributários. Para 

esses professores, o desafio seria estabelecer a medida ideal em que tais atos de império 

devem ser exercidos: “depende o desenvolvimento das economias políticas nacionais e 
                                                

52 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito tributário (Steuerrecht). Volume 1. Tradução da 18a edição alemã, 
totalmente refeita, de Luíz Dória Furquim. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 102. 
53 VASCONCELLOS, Roberto França. Aspectos Econômicos dos Tratados Internacionais em Matéria 
Tributária, in Revista de Direito Tributário Internacional n. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 182. 
54 Sobre os obstáculos à circulação internacional de mercadorias, serviços, capitais e pessoas criados pela 
dupla tributação, vide: ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a 
bitributação. Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 
1978, p. 4. 
55 A respeito dessas três funções dos Direito tributário internacional em sentido amplo, vide: TIPKE, Klaus; 
LANG, Joachim. Direito tributário (Steuerrecht). Volume 1. Tradução da 18a edição alemã, totalmente 
refeita, de Luíz Dória Furquim. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 103-112. 
56 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito tributário (Steuerrecht). Volume 1. Tradução da 18a edição alemã, 
totalmente refeita, de Luíz Dória Furquim. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 111. 
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mundial basicamente do fato de se saber, se e até que ponto o desempenho das potestades 

tributárias é afetado pelo princípio da consideração internacional”57.  

 

Desse modo, a soberania fiscal dos Estados deve ser compatibilizada com as regras 

de Direito Internacional, em um processo de autolimitação. Tal fenômeno não representa 

qualquer ofensa à soberania fiscal do Estados, mas a sua afirmação: ao limitar o exercício 

de seu poder de tributar por meio de concessões entre as partes contratantes, o Estado 

determina a sua vontade e conserva a sua soberania.58 Como suscita PAULO BORBA 

CASELLA59, em nome da proteção de seus interesses, os Estados aceitam negociar e limitar 

parcela de sua capacidade de tributar em troca de segurança, ainda que se possa 

argumentar que esta seja apenas relativa. 

 

De maneira geral, os acordos de bitributação descrevem hipóteses abstratas, nas 

quais um dos dois Estados contratantes se compromete a não exigir o tributo de forma 

parcial (método do crédito fiscal ou da tributação reduzida no Estado da fonte) ou total 

(método da isenção)60. Para KLAUS VOGEL61, o Direito Internacional privado se propõe a 

identificar se as normas domésticas de um determinado Estado ou se normas produzidas 

por Estados estrangeiros serão aplicáveis em casos de conflito. Nessa relação, compete a 

cada sistema jurídico legislar (“conflict rules”) as hipóteses em que os seus tribunais 

devem aplicar a legislação estrangeira. O Direito Internacional público trabalha de forma 

diversa. Como bem observou o professor alemão, os acordos de dupla tributação não 

veiculam regras de conflito tal como no Direito Internacional privado, mas regras de 

limitação de competência (“rules of limitation of law”) ou, ainda, regras de distribuição do 

exercício dessa competência (“distributive rules”), já que os Estados mutuamente se 

obrigam a não exigir tributos em determinadas situações ou a exigí-los de forma limitada. 

Note-se que as regras dos acordos de bitributação não autorizam ou legitimam a jurisdição 

fiscal entre os Estados contratantes, já que estes já possuíam, antes da celebração do 

acordo, a competência plena para o exercício da tributação.  

 
                                                

57 Cf. TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito tributário (Steuerrecht). Volume 1. Tradução da 18a edição 
alemã, totalmente refeita, de Luíz Dória Furquim. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 104. 
58 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tratados e Convenções Internacionais sobre Tributação, in  Revista de Direito 
Tributário Atual n. 17. São Paulo : IBDT/Dialética, 2003, p. 21. 
59 CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional tributário brasileiro. São Paulo : LTR, 1995, p. 24. 
60  Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Fiscal Através de Acordos de Bitributação (Treaty 
Shopping). São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 20. 
61 VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Kluwer : London, 1999, p. 20-21. 
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É importante que se compreenda essa relação entre o Direito Internacional e o 

Direito doméstico em matéria tributária. Ensina LUÍS EDUARDO SCHOUERI62 que, como o 

alcance do exercício da tributação se limita à jurisdição dos Estados, um acordo de dupla 

tributação seria “um muro de contenção referente ao poder-dever dos legisladores internos 

de disciplinar questões que constem em tais tratados, normas de direito internacional que 

fixam os limites das jurisdições dos Estados contratantes”. Não há relação de hierarquia 

entre normas tributárias domésticas e as normas dos acordos de dupla tributação, pois não 

tratam da mesma matéria. Enquanto aquelas primeiras, em geral, impõem a tributação, os 

acordos internacionais cuidam da “autolimitação recíproca de duas soberanias fiscais” com 

a delimitação da jurisdição das normas dos respectivos Estados. 63 

 

Tais discussões, é bom que se diga, são tão recentes quanto é jovem o processo de 

emancipação dessa disciplina, intensificado com a era dos acordos de dupla tributação. 

Até os anos 90, KEES VAN RAAD64 observou a existência de pouco material doutrinário 

efetivamente disponível a respeito da tributação internacional em geral ou, ainda, da 

interpretação dos tratados. Não muito tempo atrás, observou o professor de Leiden, muitos 

tribunais nacionais ainda encaravam as convenções fiscais como normas exóticas.  

 

Não obstante, os últimos anos foram marcados por um crescente número de 

decisões de Cortes nacionais e pela progressão geométrica de trabalhos doutrinários quanto 

à matéria. Atualmente, são efervescentes os centros de excelência no estudo do Direito 

tributário internacional em diversas localizações ao redor do mundo e o debate entre 

acadêmicos ou mesmo julgadores de diferentes nações é uma realidade sem volta. 

 

 

                                                
62 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 
2013, p. 415-419. 
63 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: 
Dialética, 2013, p. 418-419. 
64 RAAD, Kees van. Interpretation and Application of Tax Treaties by Tax Courts, in European Taxation – 
January 1996. IBFD : Amsterdã, 1996, p. 3-4. 
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2.3. Direito tributário internacional do Brasil. 
“As convenções em matéria de bitributação e evasão fiscal cristalizam, 

 no ordenamento jurídico pátrio, a expressão mais concreta do ramo da ciência jurídica 
denominado direito tributário internacional ou direito internacional tributário.  

Por meio e através destas são ordenadas e reguladas as relações tributárias internacionais entre a 
República Federativa do Brasil e seus co-contratantes estrangeiros, 

 conforme estipula cada texto convencional.”  
PAULO BORBA CASELLA (1995)65 

 

A obra de LASSA OPPENHEIM66, do início do século XX, distingue duas espécies de 

Direito Internacional: universal e particular. A primeira congregaria normas decorrentes de 

costumes internacionais e de tratados que vinculariam a todas as nações civilizadas, sem 

exceção. Já o Direito Internacional particular (“particular Internacional Law”) seria 

obrigatório apenas a dois ou mais Estados em razão de acordos que tenham formalizado 

entre si. 

 

Modernamente, também HUGH THIRLWAY67 observa que a aceitação dos Estados 

em firmar um tratado e contrair deveres que de outra forma não existiriam, cria um regime 

jurídico especial entre tais partes o qual não se estende a terceiros, ao que se poderia, 

então, chamar de Direito internacional “particular”. Conforme será exposto com mais 

detalhes adiante, a análise desse sistema exige a consideração de normas domésticas de 

fundamental importância de cada um dos Estados contratantes, normas de Direito 

Internacional público e, ainda, das normas estabelecidas por acordos de dupla tributação 

celebrado entre tais Estados. Convenções internacionais devem ser válidas perante as 

normas de Direito Internacional e de Direito doméstico. Não é o que se daria, por exemplo, 

no caso de acordos que afrontassem jus cogens e, portanto, sem validade perante o Direito 

Internacional, ou de tratados legítimos perante o Direito Internacional, mas inválidos para 

um dos Estados contratantes por força de suas limitações constitucionais. 

 

O Direito tributário internacional parece partir dessa concepção: marcado pela 

tônica da tutela dos mais variados sistemas jurídicos domésticos – o que faz com se atribua 

relevo ao seu título “tributário” antes de “internacional” – a sua regência se dá por meio de 

convenções internacionais, cada qual com a sua peculiaridade. 

                                                
65 CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional tributário brasileiro. São Paulo : LTR, 1995, p. 23. 
66 OPPENHEIM, Lassa. International Law: A treatise. Volume I (of 2) – Peace. Longmans : Londres, 1912 
(Kindle), Introduction Foundation and Development os the Law of Nations, §1. 
67 THIRLWAY, Hugh. The Sources of International Law. Oxford : Oxford, 2014, p. 43.  
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A era dos tratados e a crescente fragmentação68 do Direito Internacional torna-o 

“cada vez menos universal”, como observa ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR69. A constatação 

desse professor, de que a tônica atual do Direito Internacional é a diferença e a 

desigualdade conforme os variados fatores e acordos celebrados, demonstra que esse 

caráter “particular” do Direito tributário internacional, capaz de se tornar peculiar para 

cada acordo celebrado entre dois Estados, está longe de ser uma exclusividade da seara 

fiscal. Muito ao contrário, para um pesquisador do Direito tributário internacional, o estudo 

da teoria geral do Direito Internacional público pode ensejar ao menos dois sentimentos: (i) 

satisfação, diante da grande quantidade de discussões úteis à sua área de concentração e 

(ii) decepção, pela desconsideração quase que completa de temas tributários por seus 

autores70. Por sua vez, tal como a doutrina de Direito Internacional público deixou de olhar 

para os acordos de dupla tributação, muitos tributaristas também têm deixado de se ater às 

obras daquela seara: embora seja amplamente aceito na doutrina especializada que a 

interpretação dos acordos de dupla tributação esteja sujeita às regras da CVDT (ou seja, ao 

Direito Internacional público), não é realmente comum que um tributarista se aprofunde 

nesses estudos71. Esta tese buscará não cometer a mesma falta, não simplesmente para 

prestigiar a doutrina do Direito Internacional, mas porque suas investigações se mostram 

de grande utilidade à análise de problemas do Direito tributário internacional. 

 

As peculiaridades que o Direito tributário internacional possa vir a assumir em cada 

um dos Estados não depõem contra a tese da existência de um sistema de Direito tributário 

internacional, dotado de cogência e de todas as características de uma ordem jurídica. Se 

por um lado o Direito Internacional reconhece expressamente que “uma parte não pode 

invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um 

tratado” (CVDT, art. 27), há ressalva para a hipótese do consentimento em obrigar-se por 

                                                
68 Vide: ONU. Reports of the Study Group of the International Law Commission - General Assembly. 
Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of 
International Law, 2006. 
69 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público.  Atlas : São Paulo, 2013, p. 24. 
70 Sobre o fato de o Direito tributário internacional ser ignorado na literatura de Direito internacional Público, 
vide: EDWARDES-KER, Michael. Tax Treaty Interpretation – The International Tax Treaties Service. In-
Depth Publishing : Athlone, 1995, p. 1, Capítulo 1. 
71 Com conhecidas exceções, como: SCHOUERI, Luís Eduardo. Tratados e Convenções Internacionais sobre 
Tributação, in  Revista de Direito Tributário Atual n. 17. São Paulo : IBDT/Dialética, 2003, p. 27; ROCHA, 
Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação. São Paulo : Quartier Latin, 2013, p. 
41; ENGELEN, Frank. Interpretation of Tax Treaties under International Law. Doctorial series n. 7. IBFD : 
Amsterdam, 2004. 
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um tratado ter sido expresso em violação de uma disposição do Direito interno dos Estados 

contratantes que se mostre manifesta e de importância fundamental (CVDT, art. 46).  

 

Como o Direito tributário internacional reconhece como inválido dispositivo de 

acordo de dupla tributação que ofenda Direito interno de importância fundamental e 

manifesta, a avaliação quanto à validade de uma norma relativa a um acordo de dupla 

tributação deve levar em consideração fatores de Direito Internacional e, em especial, 

normas constitucionais dos Estados contratantes72. O intérprete deve realizar, portanto, 

duas análises, paralelas ou em conjunto, de forma a verificar se a norma é válida perante o 

Direito Internacional e, ainda, perante o Direito doméstico.  

 

De forma panorâmica, é possível observar que, no Direito tributário internacional 

brasileiro, rendimentos como aqueles decorrentes de atividades independentes, pensões e 

lucros de empresas, inclusive de navegação, são tributados no Estado de residência de seus 

beneficiários. Os lucros de empresas os rendimentos de atividades independentes 

atribuíveis, respectivamente, a um estabelecimento permanente e a instatação fixa no 

Estado da fonte devem ser, por sua vez, tributáveis nestes.73 

 

Os acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil geralmente preveem que 

rendimentos como dividendos, juros e royaties podem ser tributados pelo Estado da fonte à 

alíquota máxima de 15%, restando ao Estado de residência exigir apenas o percentual 

previsto em sua legislação doméstica que exceder tal montante.74 

 

Importantes rendimentos, a exemplo dos ganhos de capital, podem ser tributados 

tanto pelo Estado da fonte quanto pelo Estado de residência. Nesse caso, a maior parte dos 

acordos de bitributação celebrados pelo Brasil prevê que esse último reconheça como 

crédito o imposto cobrado pelo primeiro. Algumas convenções fiscais celebradas pelo 

Brasil, contudo, adotam o método da isenção e não o método do crédito para evitar a 

bitributação em tais situações, de forma que Argentina, Países Baixos, República Tcheca, 

                                                
72 VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Kluwer : London, 1999, p. 38. 
73 Cf. CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional tributário brasileiro. São Paulo : LTR, 1995, p. 34. 
74 Cf. CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional tributário brasileiro. São Paulo : LTR, 1995, p. 34-35. 
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República Eslovaca, Áustria, Bélgica, França, Hungria, Luxemburgo e Noruega devem 

isentar rendimentos tributados na fonte brasileira. 75 

 

 

2.4. Os acordos de dupla tributação e a CM-OCDE: protagonistas do Direito 

tributário internacional. 
“O crescimento das relações internacionais insere-se em cenário de uma concorrência 

internacional entre os países, que, qual agentes num mercado altamente competitivo, buscam de todas as 
maneiras atrair investimentos internacionais. Nesse sentido, a celebração de tratados internacionais – 

inclusive aqueles em matéria tributária – já não mais se apresenta como uma opção, mas uma necessidade 
das nações inseridas no cenário internacional.” 

LUÍS EDUARDO SCHOEURI (2003)76 
 

Embora não seja difícil reconhecer que a dupla tributação da renda castigue a 

capacidade contributiva do indivíduo77, muitos autores não compreendem que disso 

decorra qualquer costume internacional que, por si, torne a priori ilegítima a 

bitributação78. Distoa o magistério de LUÍS EDUARDO SCHOUERI79, quem acompanha 

HARALD SCHAUMBURG na concepção de que a bitributação se tornaria irregular sempre que 

implicar excesso de exação em afronta ao princípio da igualdade e ao seu corolário da 

capacidade contribuinte (geralmente aceitos pelas nações civilizadas). Sob essa 

perspectiva, conclui o professor que a proteção à dupla tributação da renda pode ser 

compreendida como Direito fundamental do ser humano, cuja não observância seria 

incompatível com o Direito Internacional.  

 

                                                
75 Cf. CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional tributário brasileiro. São Paulo : LTR, 1995, p. 35. 
76 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tratados e Convenções Internacionais sobre Tributação, in  Revista de Direito 
Tributário Atual n. 17. São Paulo : IBDT/Dialética, 2003, p. 20. 
77 Nesse sentido, vide: GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tratados internacionais em matéria tributária e 
ordem interna. São Paulo : Dialética, p. 90. 
78  No sentido de que não há norma no Direito Internacional que, independentemente de acordos 
internacionais, repudiaria a dupla tributação, vide: TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito tributário 
(Steuerrecht). Volume 1. Tradução da 18a edição alemã, totalmente refeita, de Luíz Dória Furquim. Porto 
Alegre : Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 108-109; VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation 
Conventions. Kluwer : London, 1999, p. 12; ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos 
internacionais contra a bitributação. Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP), 1978, p. 2 e 71; ROTHMANN, Gerd W. A denúncia do acordo de bitributação Brasil-
Alemanha e suas consequências, in Grandes Questões Atuais do Direito Tributário vol. 9 (Coord. Valdir de 
Oliveira Rocha). Dialética : São Paulo, 2005, p. 146; GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tratados 
internacionais em matéria tributária e ordem interna. São Paulo : Dialética, p. 92.  
79 SCHOUERI, Luís Eduardo. O princípio do não retrocesso como nova perspectiva à denúncia de acordos 
de bitributação, in  Revista de Direito Tributário Atual n. 29. São Paulo : IBDT/Dialética, 2013, p. 237-245; 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Tratados e Convenções Internacionais sobre Tributação, in  Revista de Direito 
Tributário Atual n. 17. São Paulo : IBDT/Dialética, 2003, p. 22. 
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Ensina LUÍS EDUARDO SCHOUERI80, ainda, que acordos de dupla tributação seriam 

os instrumentos de Direito Internacional público utilizados pelos Estados para aliviar ou 

eliminar o fenômeno da bitributação da renda e para combater a evasão fiscal, mediante 

concessões de ambas as partes. Com a celebração de uma convenção fiscal, busca-se, 

então, afastar o risco de ofensa à capacidade contributiva do contribuinte. Embora 

geralmente celebrada entre dois Estados, tais convenções fiscais estabelecem uma “relação 

trilateral”, considerando-se os contribuintes que se sujeitam às suas normas e que podem 

buscar nestas os instrumentos hábeis para a concretização do “Direito Humano de não 

Bitributação”. 

 

Quanto à sua terminologia, tais instrumentos são geralmente chamados 81  de 

convenções internacionais contra a dupla tributação, tratados internacionais em matéria 

tributária, concenções contra a dupla tributação, acordos de bitributação e outros 

semelhantes. Para GERD W. ROTHMANN82, por sua vez, seria mais adequado o termo 

“acordo”, como distintivo de tratados com objeto econômico, financeiro, comercial e 

cultural. 

 

Independentemente das preferências doutrinárias quanto aos rótulos utilizados, não 

parece haver prejuízo à exposição desta tese a utilização dessa variedade de títulos, desde 

que se tenha claro o objeto a que se refere o discurso: instrumentos do Direito 

Internacional pelo qual dois ou mais Estados assumem compromissos e criam mútuas 

expectativas de coordenação, cooperação e reciprocidade na adoção de medidas para 

evitar a dupla tributação, prevenir a evasão fiscal e cumprir outros objetivos e propósitos 

nele estabelecidos. 

 

Se a tributação direta da renda teria surgido da iniciativa inglesa na última quadra 

do século XIX, os primeiros acordos de dupla tributação foram celebrados antes mesmo da 

                                                
80 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 
2013, p. 409; SCHOUERI, Luís Eduardo. O princípio do não retrocesso como nova perspectiva à denúncia 
de acordos de bitributação, in  Revista de Direito Tributário Atual n. 29. São Paulo : IBDT/Dialética, 2013, p. 
240. 
81 Para um levantamento doutrinário das preferências terminológicas na doutrina brasileira e estrangeira, 
vide: VASCONCELLOS, Roberto França. Aspectos Econômicos dos Tratados Internacionais em Matéria 
Tributária, in Revista de Direito Tributário Internacional n. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 148-152. 
82 ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. Tese de 
doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 15. 
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virada para o século XX. KLAUS VOGEL83 noticia, como primeiros acordos conhecidos 

relacionados à tributação direta, aqueles celebrados entre Prússia e Saxônia (1869), Áustria 

e a Hungria (1869/70) e Áustria e Prússia (1899). 

 

Após o fim da Primeira Guerra Mundial84, diversos países deixaram de adotar 

exclusivamente o princípio da territorialidade formal85 – em que a soberania fiscal do 

Estado se volta apenas para a tributação de rendimentos auferidos dentro de seu território – 

e passaram a conceber a tributação em bases mundiais ou universais (“world wide 

taxation”)86, cuja gênese teria sido concebida por Wagner87. Diante da intensificação das 

relações comerciais internacionais e da aloção de atividades no exterior, os Estados 

passaram a adotar o princípio da territorialidade material. O cenário se tornou, então, 

propício à dupla tributação da renda.  

 

Os primeiros esforços para a elaboração de um padrão eficaz de medidas 

vocacionadas a aliviar ou mesmo evitar a dupla tributação da renda foram conduzidos pela 

Liga das Nações88. Em 1921, por meio de seu Comitê de Assuntos Fiscais, os especialistas 

em finanças públicas BRUINS (Roterdã, Países Baixos), EINAUDI (Turim, Itália), SELIGAN 

(Nova Iorque, EUA) e STAMP (Londres, Inglaterra) foram convidados para elaborar um 

relatório sobre as questões relativas à dupla tributação e à evasão fiscal internacional. Tal 

relatório foi apresentado em 1923, seguindo-se de duas recomendações, em 1925, sobre 

como lidar com aquelas duas problemáticas por meio de tratados internacionais. O grupo 

de notáveis não trabalhou sozinho, com a nomeação de um grupo técnico para trabalhar na 

questão. Nesse seguir, então, quatro modelos para tratados foram elaborados em 1926 e 

1927, os quais foram revisados e adotados em 1928 por representantes de 28 estados 

(alguns dos quais não eram membros da Liga das Nações) em uma conferência convocada 
                                                

83 VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Kluwer : London, 1999, p. 17. 
84 Nesse sentido, vide: UCKMAR, Victor. Double Taxation Conventions, in  International Tax Law (Ed. 
Andrea Amatucci). Klumer : Netherlands, 2006, p. 150. 
85 Sobre o tema da territorialidade, vide: SCHOUERI, Luís Eduardo. Tratados e Convenções Internacionais 
sobre Tributação, in  Revista de Direito Tributário Atual n. 17. São Paulo : IBDT/Dialética, 2003; 
GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tratados internacionais em matéria tributária e ordem interna. São 
Paulo : Dialética, p. 43.  
86 VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Kluwer : London, 1999, p. 12. 
87 Cf. VASCONCELLOS, Roberto França. Aspectos Econômicos dos Tratados Internacionais em Matéria 
Tributária, in Revista de Direito Tributário Internacional n. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 154. 
88 A respeito de acordos comerciais com reflexos tributários, que não são tratados nesta tese, vide: 
GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tratados internacionais em matéria tributária e ordem interna. São 
Paulo : Dialética, p. 90 e seg. A respeito dos acordos internacionais relacionados aos impostos de 
impostortação, vide: HILÚ NETO, Miguel. Imposto sobre importações e imposto sobre exportações. São 
Paulo : Quartier Latin, 2003. 
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pelo Secretário-Geral da Liga das Nações. Ainda em 1928, então, o Conselho da Liga das 

Nações designou uma comissão permanente sobre tributação e, no ano seguinte, esta 

apresentou dois tratados modelo alternativos, que substituíram os anteriores.89 

 

Foi apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial, contudo, que a celebração de 

acordos internacionais para evitar a dupla tributação tornou-se realmente intensa, 

acompanhando a gradual remoção de barreiras comerciais e a negociação de uma série de 

acordos comerciais, como o GATT (1947).90  

 

Em 1943, a Liga das Nações voltou a se reunir para tratar do tema. No México, 

com a presença principalmente de países latino-americanos, foram realizadas revisões e 

apresentou-se um novo modelo, mais benéfico aos países em desenvolvimento. Logo em 

1946, aquela organização voltou a se reunir, agora com a presença dos Estados 

industrializados, publicando então o modelo de Londres, que restabeleceu as vantagens aos 

países industrializados. 

 

Nos anos 60, contudo, os principais trabalhos sobre a temática passaram a ser 

conduzidos por outra organização. Constituída em 1960 para suceder a então Organisation 

for European Economic Cooperation (“OEEC”), a OCDE publicou, em 1963, seu primeiro 

esboço de um modelo (acompanhado de comentários) para a celebração de acordos de 

dupla tributação por seus Estados membros, incentivando que, aos pares, estes entrassem 

em negociação e formalmente as celebrassem. Em 1971, o modelo passou a ser reanalisado 

pela CAF-OCDE, especialmente diante de demandas e constatações práticas surgidas. Em 

1977, por sua vez, foi publicado um modelo mais completo e revisado, acompanhado de 

Comentários a respeito de cada um de seus dispositivos. A partir de 1992, o CAF-OCDE 

passou a publicar periodicamente – e cada vez com mais frequência – revisões pontuais à 

CM-OCDE e aos seus comentários, sob a sistemática de folhas soltas, ou seja, sem que se 

aguarde a conclusão de estudos para alterações em seu texto como um todo91. Assim, 

seguiram-se revisões à CM-OCDE e aos seus Comentários, publicadas em 1992, 1994, 

                                                
89 Cf. RAAD, Kees van. The term ‘Enterprise’ in the Model Double Taxation Conventions – Seventy Years 
of Confusion, in  Intertax 1994/11. Intertax, 1994, p. 494 e seg.; VOGEL, Klaus. Double Taxation 
Convention, Kluwer : London, 1997, p. 17. 
90 Nesse sentido, vide: VANN, Richard J. International Aspects od Income Tax, in Tax Law Design and 
Drafting (Ed. THURONYI, Victor). Londres : Kluwer, 1998, p. 719 e seg. 
91 Sobre o tema e o histórico da CM-OCDE, vide: VOGEL, Klaus. Double Taxation Convention, Kluwer : 
London, 1997, p. 18 e seg.  



 

 

29 

1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010 e 201492. Note-se que, desde 1997, a posição 

oficial de Estados não-membros da OCDE (convidados), manifestada por meio de reservas 

e observações, passou a acompanhar a CM-OCDE e os seus respectivos Comentários93, o 

que é especialmente relevante ao Brasil, que assume o papel de país não-membro 

observador convidado naquela organização. 

 

Há uma rede em crescimento, com milhares de acordos de dupla tributação 

celebrados basicamente a partir da CM-OCDE. Não é demais frisar que a CM-OCDE é um 

modelo e não uma convenção internacional em si. Cada acordo de bitributação mantém 

suas próprias peculiaridades, decorrentes de uma série de variáveis culturais, políticas, 

econômicas, entre outras. Outros modelos de acordos de dupla tributação, como a CM-

ONU e a CM-EUA analisados no subtópico seguinte, refletem algumas dessas variações.  

 

Os acordos de dupla tributação elaborados a partir da CM-OCDE possuem cerca de 

100 a 120 disposições, distribuídas entre aproximadamente 30 artigos. As normas 

veiculadas nos acordos de dupla tributação não possuem um caráter único, mas podem ser 

segregadas da forma sugerida por GERD W. ROTHMANN94: (i) como normas de conflito, ao 

indicar qual das duas legislações nacionais seria a aplicável e; (ii) como normas materiais, 

que alterariam as normas tributárias da ordem interna dos Estados contratantes. As normas 

materiais contidas em tais acordos internacionais poderiam ainda ser dividas em outras 5 

categorias, quais sejam: (a) cláusulas de isenção; (b) cláusulas de redução de alíquota; (c) 

cláusulas de crédito; (d) cláusula de reserva de progressão; (e) cláusula de troca de 

informação.  

 

Sob outro prisma, ROBERTO FRANÇA VASCONCELLOS95 suscita que o compromisso 

assumido pelos Estados com a celebração de um acordo conforme a CM-OCDE poderia 

ser reduzida a três itens: i) cada Estado permanece legitimado à tributação da renda 

                                                
92 Vide: OCDE. Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing, 
2014. 
93 Sobre o tema, vide: VOGEL, Klaus. Double Taxation Convention, Kluwer : London, 1997, p. 18; 
ENGELEN, Frank; DOUME, Sjoerd. Conference position paper: the quest for the holy grail in international 
tax law – the legal status of the Commentaries on the OECD Model Tax Convention on Income and on 
Capital, in The legal status of the OECD Commentaries. Amsterdã : IBFD, 2008, p. 255 e seg.  
94 ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. Tese de 
doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 41-49. 
95 VASCONCELLOS, Roberto França. Aspectos Econômicos dos Tratados Internacionais em Matéria 
Tributária, in Revista de Direito Tributário Internacional n. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 155-156. 
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derivada de atividades desenvolvidas em seu território; ii) cada Estado permanece 

legitimado à tributação da renda de seus residentes; iii) diante da possibilidade de 

cumulação dos dois itens antecendentes, cabe ao Estado da fonte restringir a tributação em 

algumas hipóteses, bem como deverá o Estado da residência insentar rendimentos ou 

conceder crédito em relação ao imposto pago àquele primeiro, nas hipóteses em que 

também lhe couber a tributação. A questão, contudo, reside nos limites adequados para a 

tributação pelo país da fonte.  

 

Tal como concebida, a estrutura da CM-OCDE privilegia o Estado da residência, 

importador de capitais: (i) a renda do trabalho ou de serviços pode ser tributado no Estado 

em que estes são executados; (ii) a renda passiva, como juros e dividendos, podem ser 

tributados pelo Estado da fonte até um determinado limite; (iii) o lucro das atividades 

empresariais serão tributadas no Estado da residência, salvo no que se refere aos lucros 

atribuíveis a um estabelecimento permanente no Estado da fonte.96 

 

O Brasil possui, atualmente, 31 (trinta e um) acordos internacionais em vigor97, 

abrangendo 32 (trinta e dois) países. Como analisado no subtópico seguinte e em outras 

passagens desta tese, embora os acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil em 

geral se alinhem à CM-OCDE, possuem traços da CM-ONU e peculiaridades próprias, o 

que torna cada um deles único.  

 

 

2.4.1. Além da CM-OCDE: outros modelos de acordos de bitributação. 

 

A estrutura da CM-OCDE exerce considerável influência sobre os acordos de dupla 

tributação efetivamente celebrados pelos Estados e, ainda, na elaboração de outros 

modelos: há uma série de outros modelos de acordos de dupla tributação, cada qual com 

suas peculiaridades, mas com estruturas semelhantes à CM-OCDE.  

 

A seguir, serão analisados alguns desses outros modelos, elaborados por outras 

organizações ou por países. 

                                                
96 VASCONCELLOS, Roberto França. Aspectos Econômicos dos Tratados Internacionais em Matéria 
Tributária, in Revista de Direito Tributário Internacional n. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 155-156. 
97 Vide “Apêndice 1”, tópico 2, ao final do presente trabalho. 
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2.4.1.1. Convenção Modelo da Organização das Nações Unidas (“CM-ONU”) 

 

A CM-ONU  (1980-2011) 98  assume atualmente especial importância, sendo 

geralmente considerada na negociação com países em desenvolvimento. EDUARDO 

BAISTROCCHI99 observa que a CM-ONU se posiciona entre a CM-Comunidade Andina 

(favorável ao Estado da fonte) e a CM-OCDE (favorável ao Estado de residência), 

distinguindo-se desta última em 27 adaptações pontuais, a exemplo de conceitos mais 

amplos de estabelecimento permanente e royalties. 

 

Diversos acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil possuem traços da 

CM-ONU, embora em geral se alinhem à CM-OCDE, sem repetir qualquer desses modelos 

em sua integralidade 100 . Alguns exemplos demonstram tal cenário. As convenções 

celebradas com Chile, México, Peru e Ucrânia seguem a CM-OCDE, adotando o “lugar de 

incorporação” (“place of incorporation”) como critério de residência, como sugere o art 4 

da CM-ONU). É possível observar que a maior parte dos acordos de dupla tributação 

brasileiros 101  adota a cláusula do art. 5 (3) da CM-OCDE para a definição de 

estabelecimento permanente, temperada a previsão do período de seis meses (183 dias) 

colhida da CM-ONU, a qual, na CM-OCDE, é de doze meses. O acordo Brasil-China, 

embora único nesse sentido, adota em sua integralidade a cláusula do art. 5 (3) da CM-

ONU102. Por sua vez, a maior parte dos acordos brasileiros103 adota o art. 5 (6) da CM-

ONU, atinente ao estabelecimento permanente de companhias seguradoras, sem 

correspondente na CM-OCDE, embora também possua dispositivos semelhantes ao art. 5 

(5), (6) e (7) desta. A segunda sentença do art. 5 (7) da CM-ONU, ausente na CM-OCDE, 

                                                
98 Vide: United Nations. Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries. 
Nova Iorque : ONU, 2011. Último acesso em 01/11/2014, no endereço eletrônico 
http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf.  
99 BAISTROCCHI, Eduardo A., The Use and Interpretation of Tax Treaties in the Emerging World: Theory 
and Implications. British Tax Review n. 4. Londres : Thomson, 2008, p. 372. 
100 Para um panorama completo deste cenário, vide: SCHOUERI, Luís Eduardo; SILVA, Natalie Matos. 
Brazil, in The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. (Editores: LANG, 
Michael; PISTONE, Pasquale; SCHUCH, Josef; STARINGER, Claus). Cambridge : Cambridge University 
Press, 2012, p. 171 e seg. 
101 Vide, por exemplo: BRASIL, Decreto nº 355, de 2 de dezembro de 1991. Acordo Brasil-Países Baixos, 
art. 5 (3). 
102 Vide, por exemplo: BRASIL, Decreto n° 762, de 19 de fevereiro de 1993. Acordo Brasil-China, art. 5 (3). 
103 Vide, por exemplo: BRASIL, Decreto nº 75.106, de 20 de dezembro de 1974. Acordo Brasil-Dinamarca, 
art. 5 (5). 
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foi adotada nos acordos celebrados com Chile, China, Índia e México104. Entre outros 

exemplos, é possível notar que todos os acordos celebrados pelo Brasil105 seguem o art. 12 

da CM-ONU, que autoriza a tributação dos royalties também pelo Estado da fonte, 

divergindo da política da CM-OCDE de tributação exclusiva pelo Estado de residência.  

 

 

2.4.1.2. Convenção Modelo dos Estados Unidos da América (“CM-EUA”) 
“Desde o início do projeto de tratados tributários, os tratados dos Estados Unidos seguiram 

rigorosamente o Modelo da OCDE. Não é de se surpreender, considerando o papel central dos  
Estados Unidos e de seus representante em funções chaves no Comitê de Assuntos Fiscais da 

OCDE. Os Estados Unidos geralmente aceitam as ‘regras do jogo’, apesar de sua retórica forte  
em defesa da não padronização dos tratados tributários e a visão de que cada tratado 

verdadeiramente é fruto de negociações sérias e efetivo ‘toma-lá-dá-cá’. No entanto, os Estados Unidos  
vêm continuamente dando o tom ao Modelo da OCDE, com ênfases próprias”. 

YARIV BRAUNER (2011)106 

 

Os EUA sempre participaram ativamente na elaboração de modelos para 

celebração de convenções, desde o projeto da Liga das Nações até os trabalhos atuais do 

CAF-OCDE. Como observa o professor107 da passagem em epígrafe, posições adotadas 

particularmente por aquele país justificaram a publicação de um modelo próprio, tornando-

as mais transparentes aos seus potenciais parceiros internacionais. 

 

Desde 1976, então, passou a ser publicada a CM-EUA, consistindo basicamente na 

CM-OCDE, alterada em alguns pontos. Embora inspirada na CM-OCDE, não devem ser 

ignorados os importantes pontos que as distinguem, a exemplo de cláusulas de limitação de 

benefícios dos acordos108 e a adoção exclusivo do método da imputação109. 

 

                                                
104 Vide, por exemplo: BRASIL, Decreto nº 6.000, de 26 de dezembro de 2006. Acordo Brasil-México, art. 5 
(7). 
105 Vide, por exemplo: BRASIL, Decreto nº 75.106, de 20 de dezembro de 1974. Acordo Brasil-Dinamarca, 
art. 12. 
106 BRAUNER, Yariv. Por que os Estados Unidos firmam Tratados Tributários? E por que não têm Tratado 
Tributário com o Brasil?, in Revista Direito Tributário Atual n. 26. São Paulo : IBDT/Dialética, 2011, p. 114. 
107 BRAUNER, Yariv. Por que os Estados Unidos firmam Tratados Tributários? E por que não têm Tratado 
Tributário com o Brasil?, in Revista Direito Tributário Atual n. 26. São Paulo : IBDT/Dialética, 2011, p. 115 
e seg. 
108 Nesse sentido, vide: SCHOUERI, Luís Eduardo. Tratados e Convenções Internacionais sobre Tributação, 
in  Revista de Direito Tributário Atual n. 17. São Paulo : IBDT/Dialética, 2003, p. 30. 
109 VASCONCELLOS, Roberto França. Aspectos Econômicos dos Tratados Internacionais em Matéria 
Tributária, in Revista de Direito Tributário Internacional n. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 166.  
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Acompanha essa publicação uma explicação técnica elaborada pelo Tesouro norte-

americano, semelhante à que é apresentada ao Senado no processo de aprovação de 

convenções fiscais efetivamente celebradas.  

 

Como quaisquer modelos, YARIV BRAUNER 110  observa que a CM-EUA é 

negociável inclusive em seus pontos mais peculiares em relação à CM-OCDE. Há 

propósito, não há uniformidade nos acordos atualmente existentes nos EUA ou mesmo 

clareza e transparência na política adotada na negociação de cada um deles. 

 

 

2.4.1.3. Outros modelos de acordos de dupla tributação 

 

Em relação à CM Comunidade Andina (1971)111,  KLAUS VOGEL112 observou 

tratar-se de modelo que se propõe à melhor consideração dos interesses específicos dos 

países em desenvolvimento, privilegiando o princípio da fonte. A Comunidade Andina, 

formada em 1971 pela aliança entre Bolívia, Chile, Equador, Colômbia e Peru, passou a 

contar, a partir de 1973, também com a Venezuela. No entanto, o Chile abandonou o grupo 

em 1977 e, a Venezuela, em 2006. Como observa EDUARDO BAISTROCCHI113, não há 

notícia da utilização desse modelo por acordos firmados com países desenvolvidos. 

Apenas dois acordos entre países em desenvolvimento o teriam adotado: o acordo 

Argentina-Chile e o acordo Argentina-Bolívia. 

 

Mais do que não ter obtido adesão internacional, ROBERTO FRANÇA 

VASCONCELLOS114 aduz que a política sustentada pelos Estados componentes do Pacto 

Andino, de observação rigorosa do princípio da territorialidade, os levou ao isolamento e 

ao afugentamento do investimento estrangeiro. 

 

                                                
110 BRAUNER, Yariv. Por que os Estados Unidos firmam Tratados Tributários? E por que não têm Tratado 
Tributário com o Brasil?, in Revista Direito Tributário Atual n. 26. São Paulo : IBDT/Dialética, 2011, p. 115. 
111 Andean Community Income and Capital Model Tax Treaty. Último acesso em 01/11/2014, no endereço 
eletrônico 
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url=/collections/ttmodel/html/tt_a1_02_eng_1971_mo__td1.html&
WT.z_nav=Navigation&colid=4933. 
112 VOGEL, Klaus. Double Taxation Convention, Kluwer : London, 1997, p. 18-19. 
113 BAISTROCCHI, Eduardo A., The Use and Interpretation of Tax Treaties in the Emerging World: Theory 
and Implications. British Tax Review n. 4. Londres : Thomson, 2008, p. 372. 
114 VASCONCELLOS, Roberto França. Aspectos Econômicos dos Tratados Internacionais em Matéria 
Tributária, in Revista de Direito Tributário Internacional n. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 173-174. 
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Em 2011, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (“CDAA”) 

publicou sua convenção modelo (“CM- CDAA”). Como expõem os seus Comentários, 

trata-se de um modelo que em geral incorpora a CM-OCDE de 2010, mantendo alguns 

dispositivos de versões anteriores e aderindo a algumas propostas da CM-ONU.115  

 

Alguns países também possuem os seus próprios modelos, customizados para 

refletir suas posições em relação à política tributária internacional. Cite-se, por exemplo, a 

CM-Alemanha (2013)116,  a CM-Bélgica (2010)117, a CM-EUA (2006)118, a CM-Países 

Baixos (1988)119 e a CM-Rússia (2010)120.  

 

Por fim, vale nota a CM-ILADT (2012) 121 . Fruto do trabalho conjunto de 

acadêmicos e profissionais, a CM-ILADT apresenta uma alternativa à questão da melhor 

distribuição das competências tributárias entre os Estados da fonte e da residência, bem 

como transparece a preocupação em remediar conhecidas dificuldades de interpretação e 

aplicação dos demais modelos. Quanto àquele primeiro aspecto, quando comparada com a 

CM-OCDE, é possível observar que a CM-ILADT reserva maior fatia da tributação ao 

Estado da fonte, adota a isenção como método prevalente (salvo para rendimentos 

passivos, para a qual se reservou uma única regra distributiva), valendo-se do método do 

                                                
115 SADC Model Tax Agreement on Income. Último acesso em 01/11/2014, no endereço eletrônico 
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url=/collections/ttmodel/html/tt_sad_01_eng_2011_mo__td1.html&
WT.z_nav=Navigation&colid=4933.  
116 Germany Income and Capital Tax Treaty. Último acesso em 01/11/2014, no endereço eletrônico 
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url=/collections/ttmodel/html/tt_de_02_eng_2013_mo__td1.html&
WT.z_nav=Navigation&colid=4933. 
117 Belgium Income and Capital Model Convention. Último acesso em 01/11/2014, no endereço eletrônico 
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url=/collections/ttmodel/html/tt_be_02_eng_2010_mo__td1.html&
WT.z_nav=Navigation&colid=4933.  
118 UNITED STATES MODEL INCOME TAX CONVENTION. Último acesso em 01/11/2014, no endereço 
eletrônico http://www.irs.gov/pub/irs-trty/model006.pdf.  
119 The Netherlands Income and Capital Model Convention. Último acesso em 01/11/2014, no endereço 
eletrônico 
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url=/collections/ttmodel/html/tt_nl_02_dut_1998_mo__td1.html&
WT.z_nav=Navigation&colid=4933.  
120 Russia Russian Income and Capital Model Convention. Último acesso em 01/11/2014, no endereço 
eletrônico 
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url=/collections/ttmodel/html/tt_ru_02_rus_2010_mo__td1.html&
WT.z_nav=Pagination&colid=4933.  
121 Modelo ILADT de Convenio Multilateral de Doble Imposición para América Latina, in Cuaderno 
Tributario ICDT, Agosto. Santiago de Compostela : ILADT, 2012. Último acesso em 31/10/2014, por meio 
do endereço eletrônico http://www.iladt.org/frontend/DocumentPage.aspx. 
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crédito apenas para a aplicação de tax sparing clauses122. Não se tem notícia, contudo, de 

qualquer acordo de dupla tributação que já tenha considerado tal modelo. 

 

No decorrer desta tese, serão feitas referências correntes à CM-OCDE, sob o 

pressuposto de que as considerações em questão se aplicam, em geral, também aos acordos 

de dupla tributação celebrados considerando outros modelos devido à semelhança entre 

esses. Por sua vez, particularidades desses outros modelos serão evidenciadas em diversas 

passagens do texto, quando necessário.  

 

 

3. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

INTERNACIONAL (BRASILEIRO) 
“Numerous rules, canons, and principles have been laid down by international tribunals,  

and by writers to be used as tools in the interpretation of treaties, and to serve as useful, indeed 
necessary, guidelines to the drafting of treaty provisions. These rules, canons, and principles, although 

sometimes invested with the sanctity of dogmas, are not absolute formulae, but are in every sense relative – 
relative to the particular text, and to the particular problem that is in question. To some extent, like 

presumptions in the law of evidence, their weight may depend on the cumulative application of several, 
rather then the application of one singly.”  

J.G. STARKE & I.A. SHEARER (1994)123 

 

A interpretação é tema caro a qualquer disciplina jurídica, desde a teoria geral do 

Direito até as mais especializadas searas jurídicas. A interpretação no Direito pode ser 

compreendida como a construção de sentido de uma determinada norma jurídica124. Tal 

concepção se contrapõe à interpretação enquanto ato de mero resgate de um sentido ínsito 

aos signos de linguagem. A atividade criadora do intérprete está vinculada ao contexto em 

que ele e o objeto interpretado se encontram imersos, o que explica a possibilidade de 

comunicação e entendimento entre os operadores de tal sistema jurídico.  

 

Entre as questões que rondam o Direito tributário, discute-se há tempos se o ato de 

“interpretar” deve ser distinguido do ato de “aplicar” determinada norma jurídica. Para 

justificar a segregação dos institutos, seria necessário relacionar “interpretar” com o 

                                                
122 Cf. SCHOUERI, Pedro. Comparison of the OECD and ILADT Model Conventions, in Bulletin for 
International Taxation – Agosto, volume 68, n. 9. Amsterdã : IBFD, 2014.  
123 STARKE, Joseph Gabriel; SHEARER, I.A. Starke's international law.  Butterworths : Canada, 1994, p. 
435.  
124 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo : Saraiva, 2000, p. 94; 107-
108. 
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processo de conhecimento do sentido de determinada norma e, “aplicar”, com a subsunção 

de tal norma a determinado fato concreto.125  

 

A teoria jurídica parece ser mais bem explicada por autores que, embora não 

distinguam temporalmente os atos de “interpretar” e de “aplicar” o Direito, admitam a 

segregação teórica de tais movimentos. Como ensina LUÍS EDUARDO SCHOUERI126, há um 

processo em que o aplicador do Direito realiza a interpretação, integração e aplicação de 

forma simultânea: “no lugar de etapas diversas e sucessivas, o conhecimento da norma e 

do fato se revelam mutuamente influentes, de modo que o operador do direito não poderá 

deixar qualquer um deles de lado na construção do resultado de seu trabalho”.  

 

Já no início dos anos 80, GERD W. ROTHMANN127 assumia que a opinião prevalente 

consistiria em considerar a interpretação como um estágio, um “problema parcial do ato 

de aplicação do direito global, que funcionalmente é integrado na relação de implicação 

entre situação de fato e norma”. Ocorre que o ato de aplicação consistiria em um processo 

de raciocínio amplo, que se iniciaria com a interpretação da norma e terminaria com a 

solução jurídica de um caso concreto. 

 

Alguns autores128 consideram relevante distinguir a interpretação da aplicação do 

acordo de dupla tributação, de modo a atribuir a este último um rótulo especial: 

qualificação. Assim, para ALBERTO XAVIER129, o ato de interpretar “cifra-se em definir 

por via geral e abstracta todos os possíveis conteúdos de um dado conceito, enquanto a 

qualificação, incidindo sobre um quid concreto e traduzindo-se por uma decisão de 

espécie, contende já com a aplicação da norma de direito.” A qualificação seria um 

problema posterior à interpretação, que teria lugar com a aplicação da norma jurídica e 

consistiria “na subsumibilidade de um quid (objeto de qualificação) num conceito utilizado 

por uma norma (fonte da qualificação)”. A “qualificação” consistiria, para o autor, no ato 

cognoscente de enquadrar um determinado rendimento em alguma das categorias 

econômicas estabelecidas pelos Estados contratantes, no ato de subsumir um fato a uma 
                                                

125 Sobre a identidade dos atos de “aplicar” e “interpretar” o Direito, vide, ainda: ROCHA, Sergio André. 
Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação. São Paulo : Quartier Latin, 2013, p. 130. 
126 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. Saraiva : São Paulo, 2013, p. 679. 
127 ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. Tese 
de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 95-96.  
128 Além de ALBERTO XAVIER, vide: BELLAN, Daniel Vitor. Direito tributário internacional. Rendimentos 
de pessoas físicas nos tratados internacionais contra a dupla tributação. Saraiva : São Paulo, 2010, p. 107. 
129 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Forense : Rio de Janeiro, 2010, p. 140 e seg. 
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norma do acordo de bitributação. A aplicação do acordo seria, assim, identificada com o 

momento em que o rendimento é enquadrado, ou melhor, qualificado, em alguma das 

cédulas de rendimentos (conceitos-quadro).  

 

No entanto, a expressão “qualificação” também é utilizada, por outros autores, com 

referência a um fenômeno distinto. Assim, para SERGIO ANDRÉ ROCHA130, a “qualificação” 

consistiria na “remissão, à regra de conflito, do resultado da interpretação/aplicação do 

direito interno de cada um dos países aos quais determinada situação se encontra vinculada 

por elementos de conexão”. Empresta-se, nessa perspectiva, o instituto da “qualificação” 

do Direito Internacional privado131. 

 

Como se pode observar, para ALBERTO XAVIER132, o art. 3 (2) da CM-OCDE não 

trata da questão da “qualificação”, pois se volta à interpretação, que seria um momento 

anterior. Já para outros autores133, o dispositivo versa precisamente sobre o tema, dando 

ensejo, então, aos conflitos de qualificação. Assim, SERGIO ANDRÉ ROCHA134 sustenta que 

a qualificação propriamente dita não decorreria dos acordos de dupla tributação, “mas sim 

da interpretação do direito interno dos Estados contratantes quando o mesmo for relevante 

para a integração do texto convencional, na forma prevista no item 2 do artigo 3 da 

Convenção Modelo”. 

 

Para os propósitos desta tese, serão reservadas as expressões “qualificação” e 

“conflitos de qualificação” com referência, respectivamente, à caracterização dos 

rendimentos na legislação interna dos Estados contratantes e aos problemas decorrentes do 

reenvio ao Direito doméstico responsáveis pela dupla tributação ou mesmo dupla não 

tributação da renda.  

 

                                                
130 ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação. São Paulo : Quartier 
Latin, 2013, p. 231. 
131 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: 
Dialética, 2013, p. 412. 
132 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Forense : Rio de Janeiro, 2010, p. 134 e seg. 
133 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 
2013, p. 412; ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a 
bitributação. Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 
1978. 
134 ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação. São Paulo : Quartier 
Latin, 2013, p. 231-235. 
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Tal questão é útil para esclarecer a delimitação da presente tese, que não investiga 

necessariamente o problema da “qualificação” ou mesmo do “conflito de qualificação”. 

Neste estudo, não se procura solucionar o dilema do reenvio ao Direito doméstico apenas 

do Estado da fonte ou do Estado de residência, como forma de dirimir conflitos de 

qualificação. Na verdade, em contraste, procura-se investigar uma alternativa para que o 

problema dos conflitos de qualificação sequer venham a existir. 

 

Desse modo, para a investigação ora proposta, é relevante conhecer os mecanismos 

de interpretação existentes no Direito Internacional e, ainda, a norma especial de 

interpretação do Direito tributário internacional, veiculada pelo art. 3 da CM-OCDE. Esse 

é precisamente o objeto dos subtópicos seguintes. 

 

 

3.1. A interpretação e aplicação do Direito Internacional antes da CVDT 
“There are few topics in international law which have given rise to such extensive doctrinal dispute 

as the topic of treaty interpretation. The passion which is generated among jurists on this one issue is such 
that, whith MacNair, your lecturer confesses that ‘there is no part of law of treaties which [he] approaches 

with more trepidation than the question of interpretation’.” 
IAN SINCLAIR (1973)135 

 

No Direito Internacional, princípios e máximas de interpretação foram 

gradualmente construídos, baseados em experiências anteriores e demandas de casos 

concretos136.  

 

Em 1935, a Universidade de Harvard publicou estudos para a elaboração de um 

acordo multilateral sobre o Direito dos tratados (“Harvard Draft Convention on the Law of 

Treaties”), os quais se opunham à codificação de normas vocacionadas a conduzir a 

interpretação de acordos internacionais. Compreendeu-se que a interpretação seria uma 

ciência natural, que não poderia ser confinada em regras mecânicas. Sob tal perspectiva, 

uma convenção multilateral – como aquela celebrada mais tarde em Viena – não deveria 

conter qualquer dispositivo a respeito da interpretação dos tratados.137 

                                                
135 SINCLAIR, Ian M. The Viena Convention on the Law of Treaties. Manchester University Press : 
Manchester, 1973, p. 69. 
136 MERKOURIS, Panos. Introduction: Interpretation is a Science, is an Art, is a Science, in Treaty 
Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden : Martinus Nijhoff, 2010, 5. 
137  Cf. BECERRA, Andrés González. The interpretational  approaches to the Vienna Convention – 
application to (tax) treaty analysis, in Bulletin for International taxation – setembro 2011. IBFD : 
Amsterdam, 2011, p. 2. 
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A passagem em epígrafe demonstra as dificuldades que o tema enfrentava quando 

da celebração da CVDT, em 1969. Os relatórios da ILC-ONU138 evidenciam que tal 

convenção multilateral foi celebrada em um franco ambiente de dilemas e dúvidas, 

relacionadas especialmente a questões como: i) se seria ou não possível o controle do ato 

interpretativo por meio de normas jurídicas e ii) qual seria o objetivo da interpretação e 

se haveria um método mais adequado para alcançá-lo. 

 

Durante as discussões para a elaboração da CVDT, parte dos membros da ILC-ONU 

defendia que não lhe fosse incluído nenhum dispositivo para a tutela da interpretação dos 

tratados. Entre os embaixadores que sustentavam tal posição, LAUTERPACHT, antes mesmo 

da oficialização dos primeiros esforços para a elaboração da CVDT, já suscitava que 

diversas máximas de interpretação existentes seriam mutuamente excludentes, não se 

podendo esperar que uma simples listagem dessas pudesse compor um coerente sistema 

normativo. Como exemplo, aquele autor citava que a máxima “in dubio pro mitius” 

poderia se chocar com a máxima “ut res magis valeat quam pereat”. 139 Por sua vez, a 

codificação de regras de interpretação também não seria de todo aconselhável, já que 

poderiam se tornar instrumentos rígidos, perdendo a flexibilidade que lhes seria 

naturalmente necessária140. No ambiente acadêmico e político existente à época em que a 

CVDT foi negociada, colocava-se em dúvida a legitimidade ou mesmo pertinência da 

positivação de normas para a interpretação dos acordos internacionais. 

 

A segunda questão em franca discussão ao tempo da elaboração da CVDT – e que 

ainda hoje permanece presente em uma série de debates – se refere a quais os objetivos da 

interpretação e quais métodos devem ser adotados para concretizá-los. Nas décadas que 

antecederam a conclusão da CVDT (1969), ao menos três teorias quanto à interpretação 

dos acordos internacionais disputaram a preferência da doutrina e dos Tribunais: textual, 

subjetiva e teleológica.  

 

                                                
138 ONU. Yearbook of the International Law Commission. 1966. Records on the 866th meeting. ONU, 1966, 
vol. II, p. 173 e seg. 
139  Cf. BECERRA, Andrés González. The interpretational approaches to the Vienna Convention – 
application to (tax) treaty analysis, in Bulletin for International taxation – setembro 2011. IBFD : 
Amsterdam, 2011, p. 3. 
140 Cf. BROWNLIE, Ian. Principles of public international law. Clarendon : Oxford, 1998, p. 632. 
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Enquanto a corrente da interpretação subjetiva (ou voluntarista) defendia que a 

interpretação de um acordo internacional teria o propósito de verificar a intenção original 

dos Estados contratantes, a corrente textual assumia que a interpretação consistiria na 

identificação de sentido do texto do acordo, pois a intenção das partes somente poderia ser 

averiguada a partir de elementos intrínsecos ao texto141 e com uma postura muitas vezes 

eminentemente lexical142.  

 

A teoria da interpretação subjetiva (ou voluntarista) se aproxima da interpretação 

textual ao sustentar que o objetivo da interpretação é a descoberta da vontade das partes; o 

que afasta tais teorias é o repertório de elementos a que o intérprete pode recorrer para 

identificar a intenção dos Estados contratantes, como os trabalhos preparatórios, aceitos 

pela primeira e rejeitados pela segunda.143 Observa GERD W. ROTHMANN144 que, até a 

Segunda Guerra Mundial, a interpretação subjetiva (ou voluntarista) encontrava acolhida 

da jurisprudência internacional, sendo possível identificar, desde então, inclinações ao 

entendimento de que o texto seria a única expressão da vontade das partes. 

 

Um terceiro grupo sustentaria, ainda, que o objetivo da interpretação seria 

evidenciar os objetivos e propósitos do acordo internacional celebrado (corrente 

teleológica).145 Para essa corrente, o objetivo da interpretação seria atribuir efeito aos 

objetivos e propósitos dos acordos internacionais, ainda que o resultado obtido não fosse 

suportado por seu texto. Os objetivos e propósitos de um acordo internacional não seriam 

apenas mais um elemento a ser considerado no processo interpretativo, mas o mais 

importante de todos: sua função seria auxiliar o juiz a remediar deficiências e lacunas 

existentes no texto do acordo internacional, a fim de transparecer o que as partes 

pretendiam expressar, embora não o tenham feito com eficiência.146 Com a chamada 

                                                
141 EDWARDES-KER, Michael. Tax Treaty Interpretation – The International Tax Treaties Service. In-
Depth Publishing : Athlone, 1994, p. 1, Capítulo 4. 
142 Nesse sentido, vide: GARDINER, Richard K. International Law. Pearson : Harlaw, 2003, p. 80-81. 
143 BECERRA, Andrés González. The interpretational  approaches to the Vienna Convention – application to 
(tax) treaty analysis, in Bulletin for International taxation – setembro 2011. IBFD : Amsterdam, 2011, p. 2. 
144 ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. Tese 
de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 139. 
145 Nesse sentido, vide: SINCLAIR, Ian M. The Viena Convention on the Law of Treaties. Manchester 
University Press : Manchester, 1973, p. 70. 
146 Nesse sentido, vide: BROE, Luc De. International tax planning and prevention of abuse (doctoral series n. 
14). Amsterdã : IBFD, 2007, p. 248. 
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“emergent purpose school” 147, passou ainda a ser levantada a questão de que um tratado 

deveria ser interpretado não apenas com vistas aos seus objetivos e propósitos presentes no 

momento de sua contratação, mas também àqueles desenvolvidos durante a existência do 

acordo e perceptíveis no momento de sua aplicação.  

 

Como observa RICHARD K. GARDINER148, o método literal, o teleológico e o 

subjetivo se propõem à interpretação do texto e, portanto, têm este como objeto. O mesmo 

se pode dizer quanto aos métodos histórico e sistemático. A interpretação histórica observa 

fatores como a evolução normativa ocasionada pela introdução do dispositivo 

interpretado.149 Já a integração sistemática considera que nenhum elemento jurídico está 

isolado, mas integra um conjunto que deve considerado para a compreensão de cada um de 

seus elementos.150 

 

Além disso, para autores como IAN SINCLAIR151, essas três correntes não seriam 

mutuamente excludentes e nenhuma delas deveria ser observada com exclusividade. No 

entanto, cada um desses métodos, quando utilizados isoladamente, passa a se sujeitar a 

críticas variadas.  

 

Em trabalho publicado em 1967, um ano após a conclusão (1966) do que viria a ser 

a minuta final da CVDT celebrada, MYRES S. MCDOUGAL152 direcionou críticas à corrente 

que defendia a tese da interpretação textual dos tratados. Para o autor, aquela teoria 

corresponderia ao exercício de um primitivo e potencialmente destrutivo formalismo, 

ignorando o fato de que as partes contratantes se comunicam para a troca de suas 

expectativas quanto às obrigações estabelecidas no acordo internacional por meio de 

muitos outros sinais e atos de colaboração.  

                                                
147 Sobre a referida “emergent purpose school”, vide: BECERRA, Andrés González. The interpretational  
approaches to the Vienna Convention – application to (tax) treaty analysis, in Bulletin for International 
taxation – setembro 2011. IBFD : Amsterdam, 2011, p. 2; BROE, Luc De. International tax planning and 
prevention of abuse (doctoral series n. 14). Amsterdã : IBFD, 2007, p. 248. 
148 GARDINER, Richard K. International Law. Pearson : Harlaw, 2003, p. 80. 
149 Cf. ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. 
Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 109. 
150 Cf. ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. 
Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 109-110. 
151 SINCLAIR, Ian M. The Viena Convention on the Law of Treaties. Manchester University Press : 
Manchester, 1973, p. 70. 
152MCDOUGAL, Myres S. The International Law Commission’s Draft Articles Upon Interpretation: 
Textuality Redivivus, in Faculty Scholarship Series – paper 2581. Yale : Yale Law School Legal Scholarship 
Repository, 1967, p. 992. 
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A compreensão do modo como a CVDT tutela os métodos de interpretação é 

relevante ao tema desta tese. Como o que verdadeiramente difere tais métodos são as 

evidências a que o intérprete poderá recorrer para a construção de sentido dos acordos sob 

interpretação, se a CVDT for aplicável sobre os acordos de dupla tributação, então o 

repertório de evidências a que o intérprete pode recorrer para construir o sentido de seus 

termos a partir do “contexto” referido no Art. 3 CM-OCDE será influenciado pelas normas 

daquela convenção multilateral.  

 

A solução adotada pela CVDT quanto aos métodos de interpretação dos tratados 

pode ser decisiva quanto às espécies de evidências que advogados, juízes e quaisquer 

intérpretes devem investigar e apresentar em disputas sobre a interpretação de termos não 

definidos em acordos de dupla tributação. Assim, por hipótese, caso se reconheça o método 

literal como o único apto à interpretação de um acordo de dupla tributação, de nada 

adiantaria a tais operadores dispensar atenção a trabalhos preparatórios que trouxessem 

informações a respeito da questão discutida, pois estariam compelidos aos lindes das 

evidências textuais disponíveis.  

 
 

3.2. A interpretação e aplicação do Direito Internacional após a CVDT. 
“So how can we respond to the question of whether interpretation is an art or a science? 

Interpretation is a science, that is artful, an art that is scientific; a science that has characteristics that 
transform it into art, which art in turn partakes of such scientific elements that make it science, and so on 

and so forth.” 
PANOS  MERKOURIS (2010)153 

 

A elaboração da CVDT foi fruto de um longo processo154, em que os interesses dos 

Estados membros das Nações Unidas tiveram de ser equacionados. A sequência de 

discussões que culminou, em 1966, no texto final da CVDT, finalmente aprovado na 

assembleia de Viena em 1969, demonstra que a ILC-ONU tentou lidar com a tensão das 

questões expostas no subtópico anterior, assumindo que a interpretação dos tratados é tal 

como uma arte e, ao mesmo tempo, estabelecendo regras para o seu exercício.155 A 

                                                
153 MERKOURIS, Panos. Introduction: Interpretation is a Science, is an Art, is a Science, in Treaty 
Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden : Martinus Nijhoff, 2010, p. 12-13.  
154 A respeito de detalhes históricos da elaboração da CVDT, vide: ENGELEN, Frank. Interpretation of Tax 
Treaties under International Law. Doctorial series n. 7. IBFD : Amsterdam, 2004, p. 41-43.  
155 Nesse sentido, vide: ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for 
international Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 7.  
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aparente contradição da tutela de uma arte pode ser justificada com a compreensão da 

oposição de arte e ciência em que parece ter se baseado a CVDT. 

 

Imerso na teoria jurídica da década de 60 em que a ILC-ONU se inseria, nos 

ensinou MIGUEL REALE156 que a interpretação do Direito seria dotada de peculiaridades, 

pois “enquanto que as leis físico-matemáticas têm um rigor e uma estrutura que não dão 

lugar a interpretações conflitantes, as leis jurídicas, ao contrário, (...) exigem um esforço de 

superamento de entendimento contrastantes”. Também RUY BARBOSA NOGUEIRA157 , em 

seu Curso de Direito Tributário, ensinava que “o Direito, como ciência social, não pode, 

quer por meio de leis ou da doutrina, equacionar e dar soluções a priori para todos os casos 

imprevisíveis, porque não é ciência matemática”.  

 

Ao consignar que a interpretação é mais uma arte do que uma ciência, a ILC-ONU 

aderiu à lição clássica da teoria jurídica, de que a aplicação de “regras” de interpretação 

não garante mecanicamente a construção de um único sentido correto158. Nessa conhecida 

assertiva histórica da ILC-ONU – observa o autor da passagem em epígrafe159 –  seus 

membros teriam partido da premissa de que uma ciência propriamente dita apresenta 

conjuntos de regras capazes de prever os precisos efeitos dos eventos sob sua tutela, em 

uma relação de causalidade. O conceito de “ciência”, sob tal perspectiva, não refletiria o 

processo de interpretação do Direito Internacional que, tal como em todas as outras searas 

do conhecimento, não seria determinista.  

 

Diante da relutância de alguns membros da ILC-ONU para tutelar a arte da 

interpretação, foi questionado se, ainda que arte fosse, alguma espécie de norma poderia 

existir para a sua regulação.  Como réplica a tal provocação, é possível indagar o próprio 

acerto da distinção entre arte e ciência em que se apoiavam alguns dos membros da ILC-

ONU. Para PANOS  MERKOURIS160, caso se considere que sequer a física ou a matemática 

                                                
156 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo : Saraiva, 1995 (22a ed.), p. 167-168. 
157 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. São Paulo, Saraiva, 1995, p. 96. 
158 Nesse sentido, vide: GARDINER, Richard K. International Law. Pearson : Harlaw, 2003, p. 158-159; 
MERKOURIS, Panos. Introduction: Interpretation is a Science, is an Art, is a Science, in Treaty 
Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden : Martinus Nijhoff, 2010, p. 10; 
ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação. São Paulo : Quartier Latin, 
2013, p. 133-135; 143. 
159 MERKOURIS, Panos. Introduction: Interpretation is a Science, is an Art, is a Science, in Treaty 
Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden : Martinus Nijhoff, 2010, p. 8 e seg. 
160 MERKOURIS, Panos. Introduction: Interpretation is a Science, is an Art, is a Science, in Treaty 
Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden : Martinus Nijhoff, 2010, p. 12-13. 
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possuem métodos capazes de determinar absolutamente em 100% das situações os efeitos 

de certos eventos, pode ser colocado em dúvida o próprio conceito de ciência exata, 

adotado pela ILC-ONU para excluir a interpretação e elevá-la ao estandarte de arte. Caso 

se considere, ainda, que há obras de artes – tal como A Monalisa, A Última Ceia e 

especialmente O Homem Vitruviano, de LEONARDO DA VINCI – que também podem ser 

analisadas como obras da ciência com os seus padrões de simetria, a separação hermética 

de tais conceitos se mostra menos absoluta.  

 

Nesse seguir, PANOS  MERKOURIS161 opõe, tal como também o faz EKKEHART 

REIMER 162 , que a interpretação do Direito Internacional é regulada por regras 

vocacionadas a lhe atribuir certo grau de certeza, o que constitui o principal objetivo das 

ciências jurídicas.  

 

De todo modo, a questão foi tratada pela ILC-ONU sem que necessariamente tenha 

sido concedida a vitória aos defensores de uma codificação detalhada ou, ainda, aos que 

rejeitavam qualquer dispositivo sobre a questão. Tanto a teoria textual quanto as teorias 

subjetiva e teleológica foram prestigiadas163, procurando-se por um meio termo, com a 

positivação de regras gerais em tese aplicáveis a todos os casos164.  

                                                
161 MERKOURIS, Panos. Introduction: Interpretation is a Science, is an Art, is a Science, in Treaty 
Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden : Martinus Nijhoff, 2010, p. 10-11. 
162  REIMER, Ekkehart. Interpretation of tax treaties – Germany. European Taxation. IBFD, 1999 
(December). 
163 Nesse sentido, vide: BROE, Luc De. International tax planning and prevention of abuse (doctoral series n. 
14). Amsterdã : IBFD, 2007, p. 239. 
164 Nesse sentido, vide: BECERRA, Andrés González. The interpretational approaches to the Vienna 
Convention – application to (tax) treaty analysis, in Bulletin for International taxation – setembro 2011. 
IBFD : Amsterdam, 2011, p. 4. 
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3.2.1. A única e combinada operação de interpretação prevista pela CVDT. 
“The Commission, by heading the article ‘General rule of interpretation’ in the singular  

and by underlining the connexion between paragraphs 1 and 2  
and again between paragraph 3 and the two previous paragraphs, intended to indicate that  

the application of the means of interpretation in the article would be a single combined operation.  
All the various elements, as they were present in any given case, would be thrown into the crucible,  
and their interaction would give the legally relevant interpretation. Thus, article 27 [sic] is entitled 

‘General rule of interpretation’ in the singular, not ‘General rules’ in the plural, because the Commission 
desired to emphasize that the process of interpretation is a unity and that the provisions of the article form a 

single, closely integrated rule. In the same way the word ‘context’ in the opening phrase of paragraph 2 is 
designed to link all the elements of interpretation mentioned in this paragraph to the word ‘context’ in the 

first paragraph and thereby incorporate them in the provision contained in that paragraph. Equally, the 
opening phrase of paragraph 3 ‘There shall be taken into account together with the context’ is designed to 

incorporate in paragraph 1 the elements of interpretation set out in paragraph 3.” 
 ILC-ONU (1966)165 

 

Ao acolher todas essas teorias existentes, a CVDT estabeleceu, em seus arts. 31 a 

33, uma única e combinada operação de interpretação (“a closely integrated single rule of 

interpretation”166): o texto do acordo deve influenciar a identificação de seu objetivo e 

propósito para evitar que a interpretação redunde em extremos da perspectiva teleológica, 

bem como deve o objetivo e propósito iluminar o acesso ao texto, a fim de evitar os 

excessos de uma rigidez equivocada167. RICHARD K. GARDINER168 leciona que, ao se 

deparar com as teorias (1) literal, (2) teleológica e (3) subjetiva, a ILC-ONU equacionou a 

norma de interpretação dos tratados da seguinte forma: “(1) + (2) = (3)”, o que significa 

que a intenção dos Estados contratantes “(3)” deverá ser construída pelo intérprete a partir 

dos métodos textuais “(1)” e teleológicos “(2)”.  

 

Nessa mesma linha, LUC DE BROE169 observa que a CVDT previu o recurso a sete 

elementos no processo de interpretação, além do texto do tratado: i) o princípio da boa-fé; 

ii) o objeto e o propósito do acordo; iii) o contexto do acordo, incluindo acordos e 
                                                

165 ONU. Yearbook of the International Law Commission. 1966. Records on the 866th meeting. ONU, 1966, 
vol. II, par. 9.  
166 ONU. Yearbook of the International Law Commission. 1966. Records on the 866th meeting. ONU, 1966, 
vol. II, par. 9. 
167 Nesse sentido, vide: BECERRA, Andrés González. The interpretational approaches to the Vienna 
Convention – application to (tax) treaty analysis, in Bulletin for International taxation – setembro 2011. 
IBFD : Amsterdam, 2011, p. 2-4. 
168 GARDINER, Richard K. International Law. Pearson : Harlaw, 2003, p. 80-81; BROEKHUIJSEN, Dirk 
M. A Modern Understanding of Article 31(3)(c) of the Vienna Convention (1969): A New Haunt for the 
Commentaries to the OECD Model?, in Bulletin for International Taxation, volume 67, n. 9. Amsterdã : 
IBFD, 2013. 
169 BROE, Luc De. International tax planning and prevention of abuse (doctoral series n. 14). Amsterdã : 
IBFD, 2007, 239, nota de rodapé n. 31. 



 

 

46 

instrumentos interpretativos contemporâneos, elaborados por uma parte e aceitos pela(s) 

outra(s); iv) acordos interpretativos subsequentes; v) práticas subsequentes que conduzam 

ao consentimento quanto à determinada interpretação; vi) regras relevantes de Direito 

internacional e; vii) meios suplementares de interpretação. O autor170 destaca que, ao exigir 

do intérprete a consideração dos objetivos e propósitos dos tratados na construção do 

sentido contextualizado de seus termos, a CVDT não justifica a adoção de uma 

interpretação teleológica pura, mas propõe que tal fator seja considerado em conjunto com 

os demais. Não estariam em conformidade com as mútuas expectativas dos Estados 

contratantes interpretações apoiadas em supostas intenções presentes na mente de seus 

negociadores, mas que não pudessem ser demonstradas por evidências presentes em seu 

contexto intrínseco ou extrínseco. 

 

Assim, essa única e combinada operação de interpretação vem sendo construída 

de forma bastante coerente por grande parte da doutrina do Direito Internacional.  Para IAN 

SINCLAIR171, espera-se que um intérprete acesse todos os materiais que se apresentem 

como “evidência” quanto aos termos utilizados no texto de um acordo internacional, o que 

incluiria, por exemplo, trabalhos preparatórios e circunstâncias em torno de sua 

conclusão. RICHARD GARDINER172, na mesma linha, adota como premissa fundamental que 

os acordos internacionais, embora participem na formação de significativa parcela do atual 

Direito Internacional, não constituem a sua única fonte, bem como não o cobrem por 

completo. Normas gerais de Direito Internacional (reconhecidas por costumes 

internacionais ou por princípios gerais), decisões de Tribunais e a doutrina seriam, para o 

professor inglês, evidências do Direito Internacional (“evidence of international law”). 

Sendo assim, seria imperativo que o operador do Direito Internacional empreendesse 

acurada pesquisa nos documentos do histórico das transações diplomáticas, práticas dos 

Estados, decisões de Cortes Internacionais e nacionais, trabalhos acadêmicos e publicações 

de organismos internacionais.  

 

A forma encontrada para organizar os enunciados dessa norma de interpretação foi 

a sua distribuição em três sucessivos dispositivos, que assumiram na última reunião da 

                                                
170 BROE, Luc De. International tax planning and prevention of abuse (doctoral series n. 14). Amsterdã : 
IBFD, 2007, 245-255. 
171 SINCLAIR, Ian M. The Viena Convention on the Law of Treaties. Manchester University Press : 
Manchester, 1973, p. 72-73. 
172 GARDINER, Richard K. International Law. Pearson : Harlaw, 2003, p. 8; 50-51. 
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ILC-ONU, em Viena, a posição dos artigos 31, 32 e 33. O art. 31 (1) aponta que os 

tratados devem ser interpretados de boa-fé e segundo o sentido contextualizado (sentido 

consentido, “sentido comum”, “ordinary meaning”) atribuível aos termos em seu contexto, 

à luz de seu objetivo e finalidade. Os demais enunciados indicam quais elementos podem 

ser acessados pelo intérprete para a construção do referido sentido contextualizado. No 

caso, o art. 31 (2) faz referência às evidências intrínsecas quanto ao sentido 

contextualizado dos termos adotados em acordos internacionais, enquanto que o art. 31 (3), 

32 e 33 trazem referências a evidências extrínsecas. 

 

As explicações da ILC-ONU173 para a redação final da CVDT, que indicam a 

adoção dessa única e combinada operação de interpretação (“a closely integrated single 

rule of interpretation”). Explicitam os embaixadores que a disposição dos enunciados da 

CVDT não conduzem a qualquer ordem de preferência ou importância no processo de 

interpretação: a ordem de apresentação adotada buscaria inspiração apenas por 

considerações lógicas, sem qualquer pretensão hierárquica174. Todos esses elementos 

devem ser levados em consideração na interpretação dos acordos internacionais, sem que 

qualquer superioridade seja estabelecida a priori. Nesse cenário, IAN BROWNLIE175 observa 

que a CVDT consagra o princípio da integração como forma de construção do sentido 

ordinário contextualizado dos termos dos tratados: tal sentido deve emergir do contexto do 

acordo como um todo, à luz dos objetos e propósitos deste.  

 

Note-se que foram propostas pelos embaixadores dos EUA alterações ao texto da 

CVDT, a fim de remover essa segregação tripartite e a aparência de hierarquia que daí 

pode decorrer, de forma que as evidências dos artigos 31 e 32 fossem combinadas em um 

único dispositivo. A proposta, contudo, obteve pouca simpatia, prevalecendo a opinião de 

que o texto final da CVDT não afastaria a ideia de que todos os seus elementos devem 

interagir, sem hierarquia a priori176. A posição prevalente considerou que a disposição 

explicitaria que, como a interpretação corresponde a atribuir sentido ao texto, este deveria 

ser o primeiro a ser referido. A “lógica”, em sua acepção vulgar, e não atributos de valor, 

justificaria a ordem em que os elementos se apresentam na CVDT. Também seria “apenas 
                                                

173 Vide: ONU. Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II, par. 9, Commentaries.  
174 Em sentido oposto, vide: STARKE, J.G.; SHEARER, I.A. Starke's international law. Butterworths : Canada, 
1994, p. 435. 
175 BROWNLIE, Ian. Principles of public international law. Clarendon : Oxford, 1998, p. 634. 
176 Tratando da proposta norte-americada e a hierarquia das evidências no processo de interpretação na 
CVDT, vide: BROWNLIE, Ian. Principles of public international law. Clarendon : Oxford, 1998, p. 633. 
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a lógica” a responsável pela separação dos elementos extrínsecos referidos no parágrafo 3, 

não havendo qualquer mensagem ou estipulação se estes seriam mais ou menos relevantes 

que os seus antecedentes.  

 

Caso a proposta dos EUA houvesse sido aceita pela ILC-ONU, é possível que a 

ideia de hierarquia entre os elementos dispostos nos artigos 31 e 32 da CVDT houvesse 

sido desbaratinada, o que não se pode, atualmente, afirmar por completo. Como será 

analisado adiante, é questão em debate se há hierarquia entre tais elementos177.  

 

 

3.2.2. As normas de interpretação da CVDT e o sentido contextualizado, o sentido 

consentido, o sentido comum e o sentido especial. 

 

O operador do Direito tributário internacional não está livre para atribuir aos 

termos de um acordo internacional o sentido que lhe aprouver. Sua missão é delinear um 

sentido contextualizado, consentido pelos Estados contratantes.  

 

Como ensina LUÍS EDUARDO SCHOUERI178, por “sentido normal” ou “especial” 

entende-se aquele que os Estados atribuiriam ao termo, tendo em vista os objetos e 

propósitos do acordo internacional. Para alcançá-los, contudo, caberia ao intérprete 

procurar por interpretações que expressassem o entendimento comum entre tais Estados, 

que conduzissem à finalidade do acordo de afastar a dupla tributação da renda. 

 

Tanto o “sentido ordinário” quanto o “sentido especial” devem ser contextualizados 

com a relação jurídica estabelecida pelos Estados e, portanto, consentidos por estes. 

  

Assim, o “sentido comum” ou o “sentido especial” somente podem ser construídos 

conectados ao “contexto”, razão pela qual SERGIO ANDRÉ ROCHA 179  suscita que 

“desconectado do contexto do tratado e do momento histórico em que foi promulgado é até 

                                                
177 Entre os autores que adotam critérios de hierarquia, ainda que diversos, vide: STARKE, Joseph Gabriel; 
SHEARER, I.A. Starke's international law.  Butterworths : Canada, 1994, p. 437-438. 
178 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 
2013, p. 411. 
179 Cf. ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação. São Paulo : Quartier 
Latin, 2013, p. 146-147. 
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mesmo difícil determinar o sentido comum ou o sentido especial dos termos ali 

empregados”. 

 

Também é corrente na doutrina180 a afirmação de que o consenso entre os Estados 

para a adoção de determinados sentidos pode ser manifestada de forma explícita ou 

implícita. Tal assunção traz consigo a questão da evidenciação da própria norma do acordo 

internacional, cujo sentido deverá ser construído a partir de dispositivos expressos em seu 

próprio texto (evidências intrínsecas) ou, quando implícitas no texto, por meio de 

evidências extrínsecas. IAN BROWNLIE181 aponta que a ILC partiu da presunção de que os 

Estados fariam prova dos sentidos especiais que desejassem atribuir a determinados termos 

insertos nos tratados que tenham celebrado. Existiriam ainda, para o professor de Oxford, 

outras presunções aceitas no Direito Internacional. A máxima ejusdem generis operaria a 

presunção de que termos gerais, que sigam ou que antecedam termos específicos em uma 

relação ou composição de um grupo, representam um gênero relacionado ao termo 

específico182. Outra presunção apontada pelo professor da Universidade de Oxford se 

refere à máxima expressio unius est exclusio alterius, pela qual quando determinados 

elementos de uma classe são expressamente citados, todos os demais omitidos não são 

abrangidos pela norma. 

 

 

3.2.2.1. Exemplo: Os tribunais canadenses e a busca pelo sentido contextualizado das 

convenções fiscais. 
“That being so, the illustrations must be taken in the context of the ordinary usage of t 

he language at the time of the Agreement, in which case one can find no justification 
 in any of the four words for excluding a fee in the nature of a guaranty fee  

from the previously exempted industrial and commercial profits”. 
Juiz ESTEY. Suprema Corte do Canadá Caso Melford (1982) 

 

No Caso Melford (Canadá, 1982), para a aplicação do acordo de bitributação 

Canadá-Alemanha, o tribunal canadense precisou decidir se os pagamentos anuais para a 

contratação de uma fiança bancária (“garantee fee”) estariam compreendidos no conceito 

                                                
180 Vide, por exemplo: SILVEIRA, Rodrigo Maitto da. Aplicação de Tratados Internacionais Contra a 
Bitributação – Qualificação de Partnership Joint Ventures. IBDT/Quartier Latin : São Paulo, 2006, p.120. 
181 BROWNLIE, Ian. Principles of public international law. Clarendon : Oxford, 1998. 
182 Como ilustração, seriam a questão de saber se uma relação constante em uma norma incluindo 
automóveis, tratores, motocicletas e outros veículos automotores abrangeria, neste gênero, aeronaves e 
embarcações marítimas motorizidas. 
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de juros (“interest”) ou lucros de atividades comerciais ou industriais (“industrial or 

commercial profits of”). 

 

O caso chama a atenção para dois fatores relevantes ao tópico em análise: (i) o 

sentido dos termos em questão deveria ser harmônico a ambos os Estados contratantes, não 

sendo permida a alteração unilateral de seu conteúdo e; (ii) tais sentidos seriam aqueles 

ordinários à época em que a convenção fiscal foi celebrada, pois não haveria evidências de 

que sentidos extraordinários, especiais, teriam sido convencionados pelas partes. 

 

A Suprema Corte canadense recusou o reenvio ao Direito doméstico canadense e a 

consequente alteração unilateral do sentido contextualizado que se harmonizaria com as 

expectativas de ambos os Estados contratantes com a celebração da convenção fiscal. Para 

delinear qual seria o sentido contextualizado dos termos da convenção fiscal, o tribunal 

recorreu à evidência dos contextos intrínseco e extrínseco, como será oportunamente 

exposto no decorrer deste estudo.  

 

 

3.2.3. O contexto interpretativo dos acordos de dupla tributação almejado pelas 

normas de interpretação da CVDT. 

 

O processo interpretativo exigido pela CVDT, como bem observa MICHAEL 

EDWARDES-KER183, nos remete ao contexto interpretativo amplo (“tax treaty’s general 

context”). 

 

Ainda que integradas, há nas normas da CVDT três diferentes fontes para as quais 

o intérprete pode recorrer para a construção do sentido contextualizado dos tratados em 

geral, que podem ser consideradas separadamente para investigações analíticas. 

Argutamente, CARLO GARBARINO 184  as nomeia como “co-testo”, “contesto in senso 

stretto” e “contesto in senso lato”. Ensina o professor italiano que, enquanto o “co-testo” 

(CVDT, art. 31, parágrafo 2) relaciona elementos textuais (acordo e outros instrumentos 

conectados à sua conclusão), o “contesto in senso stretto” (CVDT, art. 31, parágrafo 3) 

                                                
183 EDWARDES-KER, Michael. Tax Treaty Interpretation – The International Tax Treaties Service. In-
Depth Publishing : Athlone, 1995, Capítulo 7, p. 6-8. 
184 GARBARINO, Carlo. Manuale di tassazione Internazionale. Milão : Kluwer, 2005, p. 175-185. 
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iria além, compreendendo os seus procedimentos de aplicação, práticas subsequentes e o 

Direito internacional. Já a interpretação conforme o “contesto in senso lato” (CVDT, art. 

32) somente seria possível quando a interpretação com base no “contesto” e no “contesto 

em senso stretto” conduzissem a sentidos ambíguos ou obscuros, bem como a resultados 

manifestamente absurdos ou desarrazoados. 

 

A organização dos capítulos da presente tese considera a disposição dos contextos 

apreendida por CARLO GARBARINO, ainda que se adote nomenclatura diversa, adequada ao 

idioma em que a monografia é redigida, bem como se questione, no decorrer deste 

trabalho, as hipóteses progressivas de acesso a tais fontes sugeridas pelo professor italiano. 

Assim, serão adotados como rótulos para tais categorias, respectivamente, as expressões 

“contexto intrínseco” (Capítulos II), “contexto extrínseco primário” (Capítulos III) e 

“contexto extrínseco secundário” (Capítulos IV).  

 

Note-se que a organização das evidências em intrínsecas e extrínsecas não é 

necessariamente uma novidade trazida por esta tese. IAN SINCLAIR185, seguindo o trabalho 

de VISSCHER dos idos de 1970, distinguia elementos intrínsecos, os quais estariam contidos 

no próprio tratado, dos elementos extrínsecos, que seriam externos ao referido texto.  

 

 

3.3. A interpretação e aplicação do Direito tributário internacional 
“International law is a ‘universe of inter-connected islands’, a house with many rooms. Each 

room/island is a different area of international law, and depending on its area of focus, be it environmental 
law, trade law etc. it might have developed a terminology that could differ from the generally acceped one.” 

PANOS  MERKOURIS (2010)186 
 

Em matéria tributária, o debate quanto à necessidade de normas especiais de 

interpretação, bem como à sua efetiva adoção, é uma constante187. Embora muitos 

considerem superadas as teorias que sustentam métodos especiais de interpretação, 

aplicáveis exclusivamente ao Direito tributário188, ao menos é certo que o operador do 

                                                
185 SINCLAIR, Ian M. The Viena Convention on the Law of Treaties. Manchester University Press : 
Manchester, 1973, p. 70. 
186 MERKOURIS, Panos. Introduction: Interpretation is a Science, is an Art, is a Science, in Treaty 
Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden : Martinus Nijhoff, 2010, p. 7. 
187 Vide: VANONI, Ezio. Natureza e interpretação das leis tributarias. Trad. Rubens Gomes de Souza. Rio de 
Janeiro : Edições Financeiras, 1932, p. 11-13. 
188 Vide: RIBEIRO, Ricardo Lodi. Justiça, Interpretação e Elisão Tributária. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2003, p. 91. 
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Direito tributário doméstico já está prevenido quanto aos dilemas que enfrentará ao 

expandir o seu objeto de análise para o Direito tributário internacional.  

 

Os acordos de bitributação possuem peculiaridades em relação às normas 

domésticas de incidência tributária que não podem ser ignoradas em seu processo de 

interpretação. Tratam-se as convenções fiscais de “normas sobre a aplicação de 

normas”189, pois delimitam as situações em que as legislações domésticas serão ou não 

aplicáveis para a tributação de determinados rendimentos conectados a ambos os Estados 

contratantes. Dai porque LUÍS EDUARDO SCHOUERI190 leciona que, “se a descrição da 

hipótese de incidência, pela legislação interna, já é um processo de abstração, então o 

emprego das mesmas expressões pelos acordos de bitributação constitui abstração de 

segundo grau”. Quanto maior o grau de abstração de determinado conceito, mais 

realidades fáticas podem estar sob o seu escopo, o que pode explicar o sucesso da adoção 

de um único modelo de convenção fiscal pelos mais variados sistemas jurídicos. 

 

As peculiaridades e semelhanças das convenções fiscais em relação ao Direito 

mantêm acesas diversas questões na doutrina do Direito tributário internacional, com 

reflexos sobre pontos importantes abordados nos Capítulos I, II, III e IV desta tese. Em 

especial, permanece em disputa na literatura especializada: (i) se as regras de interpretação 

veiculadas pela CVDT seriam suficientes para solucionar todas as questões relacionadas 

aos acordos de dupla tributação ou se, por outro lado, sua generalidade as tornariam 

supérfluas; (ii) se acordos de dupla tributação requerem métodos de interpretação diversos 

daqueles aplicáveis aos tratados em geral, ainda que não houvesse qualquer cláusula 

especial em seu texto nesse sentido ; (iii) qual a norma de interpretação veiculada pelo art. 

3 da CM-OCDE, especialmente em relação à sua cláusula do “contexto”; (iv) se a cláusula 

do art. 3 da CM-OCDE estabelece norma especial em relação àquelas previstas na CVDT, 

capaz de estabelecer distinção entre a forma pela qual deve ser aplicado um acordo de 

dupla tributação e tratados em geral; (v) se há normas especiais de interpretação distintas 

do art. 3 (2) da CM-OCDE em outras convenções modelo para acordos de dupla 

tributação, como a CM-ONU ou a CM-EUA; (vi) se os métodos de interpretação prescritos 

pelo sistema jurídico doméstico em relação às suas normas tributárias internas, ainda que 
                                                

189 VOGEL. Problemas na interpretação de acordos de bitributação, in  Direito Tributário - Homenagem a 
Alcides Jorge Costa (Coord. Luis Eduardo Schoueri). São Paulo: Quartier Latin, 2003. v. 2, p. 964 e seg. 
190 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tratados e Convenções Internacionais sobre Tributação, in  Revista de 
Direito Tributário Atual n. 17. São Paulo : IBDT/Dialética, 2003, p. 36. 
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diversos daqueles previstos pela CVDT, devem ser adotados para a interpretação dos 

acordos de dupla tributação. 

 

Há intenso debate acadêmico quanto à norma do art. 3 da CM-OCDE, referido nos 

itens “(iii)”, “(iv)” e “(v)” do parágrafo anterior, o qual traz consigo o tema central da 

presente tese: (a) qual o sentido e amplitude do “contexto” referido naquele dispositivo; (b) 

se há ordem de precedência entre o aludido “contexto” e o Direito doméstico dos Estados 

contratantes e, em caso positivo, qual seria essa ordem. Tais questões, introduzidas nos 

subtópicos seguintes, serão analisadas em todo o decorrer desta tese. 

 

 
3.3.1. A CVDT tutela a interpretação dos acordos de dupla tributação? 

“Accordingly, in my opinion, Art 31 of the Vienna Convention requires the courts of this country 
when faced with a question of treaty interpretation to examine both the  

‘ordinary meaning’ and the ‘context ... object and purpose’ of a treaty”. 
Juiz BURCHETT. Caso Lamesa (1997). 

 

É preciso saber se a interpretação e aplicação dos acordos de dupla tributação 

devem ou não considerar as regras da CVDT. Caso a resposta a essa indagação seja a 

priori negativa, seriam injustificáveis maiores esforços para a consideração daquela 

convenção multilateral nesta tese. 

 

Sob uma primeira perspectiva, alguns consideram que a CVDT não teria eficácia 

para tutelar a interpretação de acordos de dupla tributação ou mesmo de quaisquer outros. 

Após quase 50 anos de sua elaboração, os enunciados da CVDT sobre a interpretação dos 

tratados não enfrentam apenas críticas teóricas, mas aferições pragmáticas, sobre a eficácia 

técnica e social de tais dispositivos, isto é, quanto ao seu acatamento pela comunidade 

jurídica191. 

 

Na “Klaus Vogel Lecture” de 2009, BRIAN J. ARNOLD 192  defendeu que a 

interpretação, como atividade humana intuitiva, seria desempenhada da mesma forma em 

relação aos tratados internacionais, ao Direito doméstico ou a quaisquer outros textos, não 

podendo ser reduzida a regras formais. Seria um mito a ideia de que a interpretação de 
                                                

191 Sobre o conceito de eficácia social, vide: CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São 
Paulo : Saraiva, 2000, p. 81-82. 
192 ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for international 
Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 2-9. 
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acordos internacionais, especialmente os tributários, deveria ser conduzida com alguma 

especialidade em relação à interpretação da legislação doméstica ou mesmo de situações 

da vida: a interpretação de discursos ou textos escritos ocorreria sem o auxílio de quaisquer 

regras, não sendo diferente com o Direito tributário internacional. A interpretação, na 

verdade, seria uma fundamental, universal e intuitiva ação humana que não pode e não 

precisa ser controlada por regras ou fórmulas: o sentido de qualquer termo deve sempre ser 

determinado com referência ao seu contexto, o que inclui o propósito para o qual a palavra 

é utilizada. 

 

Nesse seguir, para BRIAN J. ARNOLD193, seria necessário considerar que, na prática, 

autoridades fiscais, advogados e juízes interpretam os textos (por exemplo, os Comentários 

da OCDE) de forma natural, sem sofrimentos em relação a como fazer isso e sem a 

necessidade de qualquer regra de interpretação positivada. Observa o autor, ainda, que o 

art. 31 (1) da CVDT deixa sem resposta questões relevantes, como o peso a ser atribuído 

ao propósito de um tratado (ou seja, se este é ou não sempre subsidiário ao sentido 

ordinário e ao contexto), se deve ser analisado o propósito de um dispositivo especial do 

acordo ou do tratado como um todo e, ainda, como o propósito deve ser determinado. 

 

Por sua vez, aceitando a potencial eficácia técnica de tais normas, RICHARD K. 

GARDINER194 sustenta que, embora os arts. 31 e 32 da CVDT requeiram a aplicação 

sucessiva de seus dispositivos, com uma sistemática progressão por meio  de seus diversos 

elementos, tal ritual não seria usual: geralmente, identificado o problema interpretativo a 

ser enfrentado, evidências julgadas úteis são apresentadas de forma esparsa, sem qualquer 

ordem. Para esse professor, a consideração e aplicação da CVDT pelas Cortes nacionais 

não seriam sistemáticas, mas incidentais e ocasionais: em geral, os juízes não teriam o 

costume de fundamentar os passos seguidos em sua interpretação, ou mesmo indicariam 

qual norma da CVDT estaria sendo aplicada no caso concreto, restando apenas referências 

específicas a evidências admitidas para a interpretação. As mesmas conclusões são obtidas 

por BRIAN J. ARNOLD195, quando suscita que a abordagem da CVDT seria tão artificial que 

não seria de se estranhar que os juízes não a utilizassem. Também pondera esse autor que a 

                                                
193 ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for international 
Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 2-9. 
194 GARDINER, Richard K. International Law. Pearson : Harlaw, 2003, p. 79-83. 
195 ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for international 
Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 8. 
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CVDT não teria estabelecido nenhuma novidade: a interpretação de quaisquer materiais 

escritos, sejam eles jornais, livros, memorandos ou instrumentos legais, requer que as 

palavras sejam lidas com cuidado, considerando-se que qualquer sentido é dependente do 

“contexto”. 

 

A ausência de novidade, contudo, é referida como qualidade da CVDT por PANOS  

MERKOURIS196. Após a análise de decisões de organismos internacionais de julgamento, 

como a World Trade Organization (“WTO”), produzidas no decorrer dos trinta anos da 

celebração dessa convenção multilateral, esse autor conclui que suas regras se mostram 

flexíveis o suficiente para se adaptar à generalidade dos casos, mas rígidas o bastante para 

que não se tornassem inúteis, bem como aptas a evoluir para se conformar às mudanças da 

sociedade. 

 

Assim, sob uma segunda perspectiva, mais difundida, as normas da CVDT são 

consideradas aplicáveis e eficazes em relação aos tratados em geral. Em relação aos 

acordos de dupla tributação197, tais normas assumiriam o papel de norma geral de 

interpretação.198  

 

Não é incomum que Cortes nacionais199 não diferenciem os acordos tributários dos 

demais para eleger os recursos necessários à sua interpretação. Em tais jurisdições, as 

mesmas regras de interpretação aplicáveis aos tratados em geral devem ser aplicadas para a 

interpretação de acordos de dupla tributação. Os Tribunais australianos geralmente 

observam como precedente para a interpretação de acordos de dupla tributação o Caso 

Applicant A,  no qual a Suprema Corte daquele país interpretou e aplicou um acordo 

internacional relacionado a refugiados.  

                                                
196 MERKOURIS, Panos. Introduction: Interpretation is a Science, is an Art, is a Science, in Treaty 
Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden : Martinus Nijhoff, 2010, p. 12-13. 
197 Nesse sentido, vide: BAKER, Philip. Double taxation conventions and international tax law. Londres : 
Sweet & Maxwell, 1994, par. C-02 e C-04; GARBARINO, Carlo. Manuale di tassazione Internazionale. 
Milão : Kluwer, 2005, p. 172 e seg.; WIJNEN, Wim. Some Thoughts on Convergence and Tax Treaty 
Interpretation, in Tax Treaty Monitor – Bulletin for International Taxation (November 2013). IBFD: 
Amsterdã, 2013, p. 575; VANN, Richard J. International Aspects od Income Tax, in Tax Law Design and 
Drafting (Ed. THURONYI, Victor). Londres : Kluwer, 1998, p. 722 e seg.; ROHATGI, Roy. Basic 
International taxation. Volume 1: principles. Nova Deli : Taxmann, 2005, p. 2-3;  XAVIER, Alberto. Direito 
tributário internacional do Brasil. Forense : Rio de Janeiro, 2010, p. 134-135. 
198 Nesse sentido, vide ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a 
bitributação. Tese de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 
1978, p. 145-146;  
199 Vide, por exemplo: Case Lamesa, e Case Thiell, 
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Por fim, é amplamente aceito o entendimento de que os elementos contidos nos 

arts. 31 a 33 da CVDT apenas declaram costumes internacionais pré-existentes a essa 

convenção multilateral. Tal posição é especialmente adotada por organismos internacionais 

de julgamento, como a CIJ200. No entanto, há também aqueles que se recusam a afastar de 

plano a discussão quanto à aplicação das normas interpretativas da CVDT em relação aos 

países que não ratificaram tal convenção internacional, cujos exemplo mais eloquente 

provavelmente seja dos EUA. Ocorre que autores como IAN BROWNLIE201 suscitam que a 

CVDT não possui como vocação exclusivamente declarar normas já existentes no Direito 

Internacional consuetudinário, com dispositivos capazes de inovar o Direito Internacional 

anterior a 1980.  

 

Sob essa perspectiva, como relator dos EUA para o Congresso da IFA de 1993, 

STANLEY I. KATZ202 sustentou que ao limitar o acesso a evidências da intenção dos Estados 

contratantes, a CVDT teria estabelecido norma não pré-existente no Direito Internacional 

consuetudinário. Assim, como tal convenção multilateral não foi ratificada pelos EUA, 

ainda que a interpretação dos acordos de dupla tributação naquele país em muito se alinhe 

com as regras da CVDT, tais questões poderiam justificar distinções. 

 

Desde que a CVDT foi finalmente ratificada pelo Brasil, em 2009, a questão 

colocada no sistema jurídico brasileiro deixou de ser se tais normas seriam aplicáveis ou 

não aos acordos de dupla tributação e passou a ser como essas devem ser aplicadas. É 

importante, assim, ter claro que esta tese adota como premissa a aplicabilidade da CVDT 

sobre os acordos de dupla tributação, sendo necessária a aplicação consistente de tal 

premissa do início ao fim da análise ora proposta. 

 

 

                                                
200  Vide, por exemplo: Kasikili/Sedudu Island.  Disponível em: http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=bona&case=98&k=b7, último acesso em 10.04.2014. 
201 BROWNLIE, Ian. Principles of public international law. Clarendon : Oxford, 1998, p. 508. 
202 KATZ, Stanley I. United States National Report. Cahiers de Droit Fiscal International by the International 
Fiscal Association (studies on international tax law), volume LXXVIIIa – Subject I. Interpretation of double 
taxation conventions. Kluwer Law and Taxation Publishers / IFA : Rotterdam, 1993, p. 624. 
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3.3.2. As regras de interpretação veiculadas pela CVDT seriam suficientes para 

solucionar todas as questões relacionadas aos acordos de dupla tributação? 
“Va subito precisato che i metodi per l'interpretazione dei trattati internazionali non sono norme 

direttamente precettive, bensì principi e criteri regolativi. Nella trattazione che segue ci si riferisce, dunque, 
a linee di tendenza piuttosto che a norme vincolanti relative alla interpretazione (e peraltro anche le norme 

sull'interpretazione sono oggetto di interpretazione). I canoni interpretativi nel diritto tributario 
internazionale sono quindi tanto importanti quanto non definibili a priori: ogni fattispecie concreta implica 

un problema interpretativo che può essere variamente risolto in base a criteri anche diversi” 
CARLO GARBARINO (2005)203 

 

Ao considerar-se que as normas de interpretação da CVDT são aplicáveis aos 

acordos de bitributação, surge uma questão subsequente: elas seriam suficientes? 

 

Embora WIM WIJNEN204 assuma que os juízes nacionais estejam compelidos a 

observar a CVDT, considera que esta não seja capaz de prover elementos suficientes para 

uma interpretação harmônica, de tal forma que os Estados contratantes compreendessem 

com clareza a forma como devem interpretar os acordos de dupla tributação.  

 

A generalidade da CVDT e a sua incapacidade para tratar de nuances inerentes a 

searas específicas, a exemplo do Direito tributário internacional, como observou KLAUS 

VOGEL205, não afasta o seu valor para a solução de uma série de questões relacionadas à 

interpretação de acordos de dupla tributação, inclusive por Estados que não são seus 

signatários ou que a ratificaram. 

 

 

3.3.3. As normas gerais da CVDT podem ser excepcionadas como decorrência da 

fragmentação do Direito Internacional? 

 

Nos idos de 1932, EZIO VANONI206 dava por pacificada a discussão quanto à 

necessidade de normas especiais de interpretação para ramos específicos do Direito. Para o 

professor italiano, embora diferentes disciplinas pudessem apresentar regras de 

interpretação aplicáveis a todas as searas jurídicas, seria essencial que o intérprete 

                                                
203 GARBARINO, Carlo. Manuale di tassazione Internazionale. Milão : Kluwer, 2005, p. 173. 
204 WIJNEN, Wim. Some Thoughts on Convergence and Tax Treaty Interpretation, in Tax Treaty Monitor – 
Bulletin for International Taxation (November 2013). IBFD: Amsterdã, 2013, p. 575. 
205 VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Kluwer : London, 1999, p. 35. 
206 VANONI, Ezio. Natureza e interpretação das leis tributarias. Trad. Rubens Gomes de Souza. Rio de 
Janeiro : Edições Financeiras, 1932, p. 11-13. 
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observasse a natureza particular das relações reguladas. No caso de normas de Direito 

tributário, sua natureza exigiria métodos próprios, o que ensejaria o debate a respeito de 

quais seriam os mais apropriados. 

 

A discussão quanto à pertinência de normas especiais de interpretação, contudo, 

não terminaria por ali. Ainda hoje se discute se o Direito tributário exigiria métodos de 

interpretação específicos e, em especial, se a interpretação e aplicação do Direito tributário 

internacional estariam sujeitas a regramentos especiais. Tal como é tema em debate se a 

CVDT seria suficiente para tutelar a interpretação e aplicação dos acordos de dupla 

tributação, é possível perquirir se seria necessário ou mesmo legítimo que normas 

especiais, celebradas entre os Estados, excepcionassem aquelas normas gerais da CVDT. 

Para que qualquer esforço investigativo quanto à existência de normas especiais de 

interpretação aplicáveis aos acordos de bitributação se justifique, é necessário antes saber 

quão livres são os Estados para se afastarem das normas da CVDT por meio de cláusulas 

especiais. Afinal, se não houver possibilidade de qualquer desvio da CVDT, então apenas a 

análise dessa convenção multilateral já seria suficiente, sendo despiciendo investigar a 

cláusula do art. 3 (2) da CM-OCDE. 

 

O tema da fragmentação do Direito Internacional traz consigo a discussão quanto à 

necessidade de normas especiais de interpretação diante das peculiaridades dos segmentos 

especializados (‘self-contained regime’). O Direito Internacional, fundado ele próprio na 

soberania dos Estados, não rejeita que estes contratem cláusulas que divirjam da CVDT ou 

de outras normas gerais, desde que não contrariem normas peremptórias (jus cogens), o 

que não é o caso. É possível compreender que os Estados soberanos possuem autonomia 

para estabelecer cláusulas especiais de interpretação em seus tratados. No Direito 

tributário internacional, por sua vez, os acordos de dupla tributação celebrados pelos 

Estados podem prever cláusulas especiais de interpretação, desde que não violem normas 

peremptórias (“jus cogens”) ou, ainda, o Direito interno de importância fundamental e 

manifesta de cada um dos Estados contratantes (CVDT, art. 27 e 46). 

 

Na elaboração da CVDT, a ILC-ONU adotou normas gerais capazes de se adequar 

às peculiaridades de cada um dos segmentos do Direito internacional. O Fragmentation 
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Report publicado pela ILC-ONU em 2006207, 40 anos após a celebração da CVDT, observa 

que aquele acordo multilateral não impede que os Estados estabeleçam regras especiais de 

interpretação para satisfazer possíveis exigências dos variados segmentos do Direito 

Internacional, de forma a estabelecer critérios diversos ou mesmo atribuir maior peso a 

alguns dos elementos referidos pela norma geral. A ILC-ONU suscitou, ainda, que os 

recursos que devem ser adotados diante de conflitos de interpretação não poderiam ser 

solucionados, a priori, a favor da CVDT ou de regras especiais existentes em self-

contained regimes (ou vice-versa), sendo necessária a análise de cada caso concreto.  

 

Como marca de sua fragmentação, o Direito tributário internacional desenvolveu 

cláusulas especiais de interpretação, que podem ser segregadas em três categorias: (i) 

normas de interpretação autêntica de termos e dispositivos específicos; (ii) normas de 

interpretação de termos específicos, com remissão ao Direito doméstico e; (iii) normas de 

interpretação de termos em geral, nomeadamente o art. 3 (2) da CM-OCDE.  

 

A função das normas relacionadas à interpretação e aplicação do tratado de dupla 

tributação é estabelecer acordo entre os Estados quanto às fontes formais e materiais de 

sentido a que os operadores destes podem recorrer (cláusulas especiais de interpretação de 

termos em geral ou específicos) ou, ainda, veicular interpretações autênticas. Interessa à 

presente tese a última categoria citada: a norma de interpretação de termos em geral não 

definidos no acordo, nos moldes do art. 3 (2) da CM-OCDE, pela qual o sentido destes 

deverá ser colhido do Direito doméstico dos Estados contratantes (reenvio), a não ser que o 

“contexto” requeira interpretação diversa. A cláusula é de importância ímpar, não apenas 

porque os termos não definidos nos textos dos acordos de dupla tributação são a maioria, 

mas também porque muitos desses termos são de grande relevância. 

 

A discussão quanto às cláusulas especiais de interpretação dos acordos 

internacionais não é um caso isolado da seara tributária; pelo contrário, o relatório da ILC-

ONU sobre a fragmentação do Direito Internacional sequer faz referência à questão 

tributária. Muitos outros segmentos do Direito Internacional têm procurado por métodos 

alternativos para garantir a interpretação harmônica e o efeito útil de seus acordos 

                                                
207 ONU. International Law Commission Fifty-Eighth Session. Geneva, 2006. Fragmentation Of International 
Law: Difficulties Arising From The Diversification and Expansion of International Law - Report of the 
Study Group of the International Law Commission, p. 9-11. 
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internacionais. Alguns desses, inclusive, têm verificado que o reenvio ao Direito doméstico 

pode se mostrar meio eficaz para a interpretação dos tratados celebrados. Em acordos 

internacionais de Direito Comercial, por exemplo, em geral há referências ao Direito 

doméstico dos Estados contratantes para definição de termos como “loan”, “interest” e 

“assets”.  

 

No entanto, não há notícia de segmentos do Direito Internacional que adotem o 

Direito doméstico dos Estados contratantes como fonte material de sentido, por meio de 

cláusula geral de interpretação inserida em seus acordos internacionais. Cláusulas gerais de 

reenvio ao Direito doméstico são, na verdade, muito excepcionais no Direito Internacional 

público. 

 

Por outro lado, são numerosos os exemplos de interpretação autônoma nos acordos 

internacionais em matérias não tributárias. EDWIN VAN DER BRUGGEN208 cita o caso dos 

tratados de pesca, de promoção de investimentos e de livre comércio. Os tratados de pesca 

limitariam as leis e regulamentos das partes contratantes,  mas ainda assim não seria usual 

o recurso às suas leis internas para a definição de expressões como exercício da pesca, 

recursos naturais, processamento do peixe ou qualquer outro termo encontrado em tais 

acordos internacionais. Convenções para a promoção e proteção dos investimentos teriam, 

por sua vez, claramente impacto restritivo sobre muitas leis e regulamentos do país de 

acolhimento e poderiam afetar a propriedade de estrangeiros; ainda assim, expressões 

como "know-how”, “semiconductor mask works” e “spot transactions” seriam 

interpretadas sem o reenvio para qualquer sistema jurídico doméstico em particular. Por 

fim, também acordos de livre comércio poderiam impor grande impacto sobre barreiras 

tarifárias e não-tarifárias previstas em leis e regulamentos dos Estados contratantes, mas os 

termos utilizados em tais acordos também seriam interpretados sem o recurso à lei interna 

dos Estados que os aplicam. 

 

 

                                                
208 BRUGGEN, Edwin van der. Unless the Vienna Convention Otherwise Requires: notes on the relationship 
between Art. 3 (2) of the OECD Model Tax Convention and art. 31 and 32 of the Vienna Convention on the 
Law of Treaties, in European Taxation of May 2003. IBFD : Amsterdam, 2003, p. 152. 
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3.3.4. A autonomia dos conceitos, categorias e métodos de interpretação do Direito 

tributário internacional e do Direito doméstico. 
“Illustratively expressed: the treaty acts like a stencil  

that is placed over the pattern of domestic law and covers over certain parts”.  
KLAUS VOGEL (1999)209 

 

A conhecida lição de KLAUS VOGEL, em epígrafe, explica de forma bastante clara o 

funcionamento da relação entre o Direito tributário internacional e o Direito doméstico.  

 

Os acordos de dupla tributação são vocacionados a cobrir o sistema jurídico de dois 

diferentes Estados. No entanto, há independência entre o Direito tributário internacional e 

o Direito tributário doméstico de tais Estados, bastando que os conceitos e categorias do 

primeiro sejam capazes de se sobrepor total ou parcialmente aos conceitos e categorias do 

segundo, levando-os, nessa parcela de contato, à sombra (ou melhor, à não aplicação). As 

normas domésticas de incidência tributária que permanecerem iluminadas serão aplicadas 

normalmente, tal como acordado entre ambos os Estados contratantes por meio do tratado 

de bitributação. 

 

No entanto, a ideia de que as convenções fiscais compõem tanto o Direito 

Internacional quanto o sistema jurídico doméstico dos Estados contratantes210 divide a 

doutrina em questões relevantes para o tema em análise, em especial: (i) se os conceitos e 

categorias do Direito doméstico seriam aplicáveis para a interpretação do Direito tributário 

internacional e; (ii) se a interpretação dos termos dos acordos de bitributação deve ser 

governada por normas do Direito doméstico dos Estados contratantes211 ou por normas do 

Direito Internacional212.  

                                                
209 VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Kluwer : London, 1999, p. 31-32. 
210 Nesse sentido, vide: EDWARDES-KER, Michael. Tax Treaty Interpretation – The International Tax 
Treaties Service. In-Depth Publishing : Athlone, 1995, Capítulo 1, p. 1-2; ROTHMANN, Gerd W. 
Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. Tese de doutorado. São Paulo : 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p.  32-33; UCKMAR, Victor. Double 
Taxation Conventions, in  International Tax Law (Ed. Andrea Amatucci). Klumer : Netherlands, 2006, p. 
149; ROHATGI, Roy. Basic International taxation. Volume 1: principles. Nova Deli : Taxmann, 2005, p. 17-
18. 
211 Cf. LENZ, Raoul. General Report. Cahiers de Droit Fiscal International by the International Fiscal 
Association (studies on international tax law), volume XLII – Subject II: The interpretation of the Double 
Taxation Convention/IFA : Rotterdam, 1960, p. 296; UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; 
VIMERCATE, Paolo de’Capitani; OLIVA, Caterina Corrado (aspectos gerais); GRECO, Marco Aurélio; 
ROCHA, Sérgio André (sistema brasileiro). Manual de Direito Tributário Internacional. Dialética : São 
Paulo, 2012, p. 45. 
212 Nesse sentido, vide: SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Fiscal Através de Acordos de Bitributação 
(Treaty Shopping). São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 37. 
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3.3.4.1. A influência de concepções monistas e dualistas para a solução das questões. 

 

Concepções monistas213 podem levar à conclusão de que apenas as normas do 

Direito tributário internacional seriam relevantes na escolha dos métodos de interpretação 

dos acordos de dupla tributação: como o operador aplicaria diretamente o acordo de dupla 

tributação, sem considerar normas domésticas como intermediárias, então apenas o recurso 

aos métodos de interpretação típicos de acordos internacionais seriam justificáveis. Nessa 

ordem de ideias, LUC DE BROE214 sustenta que a aprovação dos acordos de dupla tributação 

pelo Poder Legislativo belga seria apenas formal e não normativo, de forma que, ao 

qualificar-se como um sistema monista, a Bélgica deve interpretar tais convenções 

conforme as regras do Direito Internacional e não de seu Direito doméstico. 

 

Concepções dualistas 215 , por sua vez, poderiam conduzir à ideia de que a 

interpretação dos acordos de dupla tributação seria governada exclusivamente por normas 

do Direito doméstico dos Estados contratantes: como o operador aplicaria uma norma 

jurídica emanada por fontes internas e não o acordo internacional que serviu de base para a 

sua produção, os métodos de interpretação comuns a todas as demais normas domésticas 

seriam pertinentes.  

 

Assim, pela teoria da “transformação”, típica das concepções dualistas, o tratado 

internacional celebrado entre os Estados não poderia ser diretamente aplicado pelos 

Tribunais nacionais, sendo necessária a sua incorporação à ordem interna pelos meios 

adequados. Concluída a “transformação”, aquele tratado internacional passaria a ter a 

natureza de Direito doméstico e, assim, sujeito aos mesmos critérios de interpretação 

aplicável às demais normas internas. Em contraposição à teoria da “transformação”, a 

                                                
213 Sobre o tema, vide: SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Fiscal Através de Acordos de Bitributação 
(Treaty Shopping). São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 37. 
214 BROE, Luc De. International tax planning and prevention of abuse (doctoral series n. 14). Amsterdã : 
IBFD, 2007, 244-260-262. 
215 Sobre tema do dualismo, vide: SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Fiscal Através de Acordos de 
Bitributação (Treaty Shopping). São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 37 
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teoria da “adoção” sustenta que a aplicação do acordo internacional no sistema jurídico 

doméstico dos Estados contratantes não lhe retiraria a natureza internacional.216 

 

A discussão está presente na literatura do Direito Internacional público e não 

apenas no  Direito tributário internacional: com a incorporação de um acordo internacional 

à legislação doméstica de determinado Estado, cujo texto utiliza termos que possuem um 

sentido único e peculiar, devem ser desconsiderados os sentidos que tais termos assumem 

no Direito Internacional e acolhidas as definições do sistema interno? Ou, ainda: poderia o 

intérprete abandonar os conceitos, categorias e métodos de interpretação do Direito 

Internacional com a incorporação do tratado ao Direito doméstico? RICHARD K. 

GARDINER217 aponta que os Tribunais do Reino Unido, em geral, ainda não teriam 

solucionado a questão do relacionamento entre o Direito Internacional e o Direito 

doméstico, especialmente quanto aos métodos de interpretação a serem adotados, tendo em 

vista que muitas vezes não resta claro aos julgadores se o objeto sob interpretação pertence 

ao Direito Internacional ou ao Direito doméstico.  

 

Na doutrina brasileira, atualmente prevalece o entendimento de um sistema monista 

moderado218. LUÍS EDUARDO SCHOUERI219 identificou na “teoria da execução” a melhor 

descrição para o sistema brasileiro, rejeitando a teoria da transformação. O ato do 

Presidente da República seria mera ordem de execução do acordo de dupla tributação, não 

o desconectando da ordem internacional de que é originário, mas apenas o adotando na 

ordem interna. Como argumento mais contundente para se refutar a teoria da 

transformação diante do sistema jurídico brasileiro, o professor220 suscita que a denúncia 

do tratado por um dos Estados contratantes faz com que este cesse os seus efeitos. Como se 

poderia explicar que tal revogação, concretizada no âmbito do Direito Internacional, 

retiraria uma regra do Direito doméstico? 

 

                                                
216 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo : 
Dialética, 2013, p. 409. 
217 GARDINER, Richard K. International Law. Pearson : Harlaw, 2003, p. 153-154; 161. 
218 Nesse sentido, vide: ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação. São 
Paulo : Quartier Latin, 2013, p. 53; SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário 
brasileiro. São Paulo : Dialética, 2013, p. 419-420. 
219 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Fiscal Através de Acordos de Bitributação (Treaty Shopping). 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 70, 111; Preços de transferência no direito tributário 
brasileiro. São Paulo: Dialética, 2013, p. 409 e seg. 
220 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 
2013, p. 409-410. 
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Nos subtópicos seguintes, tais questões serão analisadas sob a perspectiva da  

autonomia dos conceitos, categorias e métodos de interpretação do Direito tributário 

internacional.  

 

 

3.3.4.2. A autonomia dos conceitos e categorias do Direito tributário internacional e o 

Direito doméstico. 
“Da autonomia dos momentos de exame do direito interno e do acordo de bitributação decorre, de 

um lado, a possibilidade de se examinarem um acordo ou o outro, sem qualquer ordem de preferência e, 
como corolário, a independência na aplicação de conceitos e categorias de direito tributário.”  

LUÍS EDUARDO SCHOUERI (2013)221 
 

Há independência a priori dos conceitos e categorias componentes do Direito 

doméstico e dos acordos de bitributação. Nessa mesma linha, ensina MICHAEL LANG222 que 

a adequada aplicação dos acordos de bitributação exige que os seus termos sejam 

interpretados sem a consideração do Direito doméstico dos Estados contratantes, de forma 

autônoma.  

 

Evidentemente, quando a convenção fiscal consignar expressamente que os Estados 

devem interpretar determinado termo conforme os seus sistemas jurídicos domésticos, esse 

deverá ser o caminho trilhado pelo operador do Direito tributário internacional. No 

entanto, é especialmente importante neste estudo compreender que essa dependência entre 

o Direito doméstico e o Direito tributário internacional não é a regra, mas uma opção dos 

Estados contratantes. Em regra, o sentido dos termos adotados nos acordos de bitributação 

é definido por seu texto (contexto intrínseco) ou por seu contexto extrínseco. 

 

Tal independência decorre de uma questão bastante pragmática. As legislações 

nacionais que os acordos de dupla tributação são vocacionados a cobrir muitas vezes são 

diversas entre si, bem como extensas e detalhadas. Por tal razão, as convenções fiscais 

devem ser elaboradas a partir de fórmulas com maior grau de generalidade e abstração, 

capazes de servir a ambos os Estados contratantes. Assim, as normas de Direito tributário 

internacional nem sempre refletem perfeitamente as legislações nacionais, com a 

                                                
221 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 
2013, p. 414. 
222 LANG, Michael. Introduction to the law of double taxation conventions.  Vienna : Linde, 2013, p. 42. 
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autonomia dos conceitos e categorias do Direito tributário internacional em relação ao 

Direito doméstico.  

 

Algumas considerações são importantes a respeito. 

 

Primeiro, é fora de dúvida que, quando um acordo de dupla tributação consignar 

expressamente a definição de um termo nele utilizado, esse sentido acordado por ambos os 

Estados contratantes deverá – para fins de aplicação da referida convenção – ser adotado 

independentemente dos conceitos e categorias do Direito interno de seus respectivos 

sistemas jurídicos domésticos. 

 

Segundo, quando o acordo de bitributação não definir expressamente um termo 

utilizado em seu texto, deverá ser verificado se há evidências em seu contexto (intrínseco e 

extrínseco) quanto aos sentidos consentidos pelos Estados. Com o delineamento destes, 

mantém-se a independência dos conceitos e categorias do Direito doméstico e da 

convenção fiscal. 

 

Terceiro, os sentidos mutuamente atribuídos pelos Estados contratantes aos termos 

de um acordo de bitributação não podem ser desvirtuados ou alterados unilateralmente 

pelas partes. Alterações na legislação doméstica dos Estados contratantes não interferem a 

priori na aplicação dos acordos de bitributação celebrados. 

 

Alguns exemplos, expostos nos subtópicos seguintes, ilustram bem essas questões. 

 

 

3.3.4.2.1. Exemplo: o conceito de “residente” para o Direito doméstico e para o 

Direito tributário internacional. 

 

Ser “residente” pode significar coisas diferentes perante o sistema jurídico interno 

de um Estado e os acordos de dupla tributação celebrados por este. De um lado, 

exclusivamente com a finalidade de reconhecer os sujeitos aos quais as regras de um 

acordo de dupla tributação são aplicáveis, o sentido de “residente” deve ser construído a 

partir desse instrumento internacional. Por sua vez, para a aplicação das normas de 
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incidência tributária de um Estados contratates, devem ser observados as normas 

domésticas de tal sistema jurídico relativas à residência fiscal.  

 

Geralmente, cada sistema jurídico doméstico possui os seus próprios critérios de 

reconhecimento de residência fiscal, para a finalidade específica da aplicação de suas 

regras internas de tributação.  Tal conceito é usualmente determinado pelas legislações 

nacionais por critérios exclusivamente objetivos, especialmente com base no parâmetro da 

simples presença física em território nacional por um período mínimo de tempo, 

normalmente 183 dias. Alguns sistemas jurídicos, por sua vez, possuem testes de domicílio 

fiscal com fatores mais subjetivos, como o “local principal de repouso”, “laços 

familiares”, “ânimo definitivo”, “centro vital de interesses”, “laços duráveis”. Podem os 

Estados adotar, ainda, critérios mistos, que levem em consideração tanto fatores objetivos 

quanto subjetivos.223 

 

O que importa notar é que, como leciona LUÍS EDUARDO SCHOUERI 224 , há 

autonomia entre o momento de exame do Direito doméstico e do acordo de dupla 

tributação, bem como há independência entre os conceitos e categorias de ambos. Para 

aplicar uma convenção internacional em matéria tributária (“A-B”), o intérprete deveria 

verificar se um determinado sujeito (“β”) deve ser considerado “residente” de um dos 

Estados contraentes (“A”) conforme os critérios estabelecidos exclusivamente para a 

aplicação da norma desse acordo “e, nesse momento, ‘esquecer-se-á’ de que o contribuinte 

é, internamente, residente” desse Estado (“A”). Não há objeções, então, que tal indivíduo 

(“β”) seja residente de um certo Estado (“A”) para fins de sua legislação doméstica, mas 

seja considerado residente não deste, mas de outro Estado (“B”), para fins de aplicação de 

um acordo de dupla tributação (“A-B”). 

 

Se dois Estados desejam que um tratado de bitributação adote o sentido de 

“residente” colhido de seus respectivos sistemas jurídicos domésticos, depende 

exclusivamente de cláusula expressa ou implícita de reenvio acordada por eles. 

 

 
                                                

223 Nesse sentido, vide: SCHOUERI, Luís Eduardo. Residência fiscal da pessoa física, in  Revista de Direito 
Tributário Atual n. 28. São Paulo : IBDT/Dialética, 2012. 
224 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 
2013, p. 414-415. 
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3.3.4.2.2. Exemplo: a autonomia do conceito de “dividendos” no Direito doméstico 

brasileiro e no Direito tributário internacional. 

 

Da análise de todos os acordos de bitributação brasileiros, PAULO BORBA 

CASELLA 225  e ALBERTO XAVIER 226  observam que o conceito de dividendos, juros e 

royalties nas convenções fiscais seria mais amplo que no Direito doméstico brasileiro. 

 

O sentido de dividendos estabelecido nos acordos de bitributação brasileiros 

celebrados geralmente é amplo o suficiente para abarcar rendimentos provenientes de 

ações, ações ou direitos de fruição, ações de empresas mineradoras, partes de fundador ou 

outros direitos de participação nos lucros, excluídos os créditos contra a empresa e ainda os 

rendimentos de outras participações no capital, que, para efeitos tributários, sejam tratadas, 

pela legislação do país onde reside a empresa que efetua a distribuição, como rendimentos 

de ações.  

 

Tal conceito seria bastante amplo para abranger não apenas aquilo que se classifica 

como “dividendos” no Direito brasileiro. Conforme a definição estabelecida para fins de 

aplicação das convenções fiscais brasileiras, seriam abrangidas pelo conceito de 

“dividendos” aquilo que na legislação brasileira possui sentidos diversos, como 

rendimentos de “partes beneficiárias” (Lei 6.404/76, arts. 46 a 51) e a distribuíção lucros 

em razão de debêntures (Lei 6.404/76, arts. 52 a 74) 

 

Para a aplicação dos acordos de bitributação, CASELLA e XAVIER ponderam que 

devem ser adotados esses conceitos mais amplos colhidos das convenções fiscais.  

 

 

 

                                                
225 CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional tributário brasileiro. São Paulo : LTR, 1995, p. 36-40. 
226 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 588 e seg. 
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3.3.4.2.3 Exemplo: A autonomia do Direito tributário internacional nos tribunais 

ingleses. 

 

No Caso Banco do Brasil (Reino Unido, 1990), o tribunal inglês reafirmou a 

autonomia dos termos adotados nos acordos internacionais em relação ao Direito 

doméstico. 

 

O tribunal britânico consignou que a linguagem adotada em convenções 

internacionais não seriam escolhidas unilateralmente pelo parlamento daquele país: não se 

tratariam de textos redigidos no convencional idioma inglês e nem seriam aplicados 

exclusivamente por juízes do Reino Unido. Os acordos de dupla tributação deveriam ser 

considerados de forma mais ampla e com variações que não seriam encontradas no Direito 

doméstico, concluíram os juízes.  

 

 

3.3.4.3. A autonomia dos métodos de interpretação do Direito tributário internacional 

e do Direito doméstico. 

 

É bastante difundida a ideia de que as convenções de bitributação possuem 

natureza dupla: são celebradas em meio ao Direito Internacional (tributário) e operam 

perante o Direito doméstico dos Estados contratantes227. Surge daí a pergunta se seriam ou 

não relevantes aos acordos de dupla tributação as normas de interpretação do Direito 

doméstico: Se um Estado privilegia em seu sistema jurídico doméstico a interpretação 

literal, deverá adotar o mesmo método na interpretação de seus acordos de dupla 

tributação? Ou, justamente por adotar em seu Direito doméstico a interpretação literal, 

deve tal Estado interpretar os acordos de dupla tributação de forma distinta?  

 

Suscita CARLO GARBARINO228 que, no Direito tributário internacional, a adoção do 

método literal de interpretação pode indicar a adesão à corrente formalística, que equipara 

os acordos de dupla tributação à lei doméstica e, tal como se daria em relação a esta, o 

                                                
227 Nesse sentido, vide: BAKER, Philip. Double taxation conventions and international tax law. Londres : 
Sweet & Maxwell, 1994, par. C-02. 
228 GARBARINO, Carlo. Manuale di tassazione Internazionale. Milão : Kluwer, 2005, p. 173-174. 
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recurso a elementos extrínsecos apenas seria permitido quando aqueles intrínsecos ao texto 

se mostrassem insuficientes.   

 

Para ROY ROHATGI229, a interpretação das normas tributárias domésticas e daquelas 

contidas nos acordos de dupla tributação devem obedecer a roteiros distintos, pois: (i) aos 

acordos internacionais aplicam-se as regras de interpretação da CVDT, que se baseiam no 

Direito Internacional consuetudinário; (ii) o Direito doméstico adota linguagem altamente 

técnica, moldada às necessidades de uma específica jurisdição, enquanto que acordos de 

dupla tributação devem ser mais gerais para comportar entendimentos de ao menos dois 

Estados contratantes, em mais do que um idioma; (iii) os acordos de dupla tributação se 

prestam a afastar ou aliviar a tributação, enquanto que a legislação doméstica é 

vocacionada à imposição tributária em situações específicas, além do que, diante da longa 

duração dos acordos de dupla tributação, devem ser flexíveis o suficiente para que 

suportem as mudanças de ambos os sistemas jurídicos contratantes; (iv) acordos de dupla 

tributação tendem a ser menos precisos, requerendo a adoção de métodos mais liberais, 

interpretações mais amplas com vistas à substância sobre a forma e; (v) a interpretação dos 

acordos de dupla tributação deve ser compreendida por si só, mantendo-a o mais afastada 

possível das regras de interpretação do Direito doméstico. 
 

Como se pode observar, na defesa da tese de que a interpretação dos acordos de 

dupla tributação não deve coincidir com tal método literal aplicável às normas tributárias 

domésticas, vêm sendo utilizados argumentos relacionados às diferenças entre essas duas 

espécies normativas, como o processo de formação, sujeitos, objeto, caráter contratual e 

estilo de redação.  

 

Argumentos que atribuem a tais fatores a causa para a distinção dos métodos de 

interpretação de dispositivos do Direito doméstico e de acordos de dupla tributação vêm 

sendo bastante criticados por BRIAN J. ARNOLD230. Para o autor, haveria um mito de que 

tratados de dupla tributação devam ser interpretados de forma mais ampla ou liberal que a 

legislação tributária doméstica, cuja interpretação seria mais literal. Para esse autor, ainda 

que geralmente os tratados sejam elaborados de forma mais aberta, em diversos casos a 
                                                

229 ROHATGI, Roy. Basic International taxation. Volume 1: principles. Nova Deli : Taxmann, 2005, p. 38-
39. 
230 ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for international 
Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 5-14.  
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situação se inverte e o Direito doméstico prescreve regras mais genéricas e o acordo de 

dupla tributação veicula normas com considerável nível de detalhamento. Além disso, 

sustenta o autor que também a legislação doméstica, por mais detalhada que seja, estaria 

sujeita a ambiguidades e obscuridades que conduzem a disputas entre fisco e contribuintes, 

o que vem reclamando, em diversas jurisdições, por uma interpretação teleológica, similar 

à proposta pela CVDT. Assim, para ARNOLD231, ainda que se aceite que a linguagem 

adotada nos acordos de dupla tributação seja distinta daquela utilizada pela legislação 

doméstica, tal fator não conduz necessariamente à conclusão quanto ao específico método 

de interpretação que deveria ser aplicado a cada qual.  

 

Assim, não seria suficiente identificar diferenças entre as regras do Direito 

doméstico e aquelas que compõem os acordos de dupla tributação: seria necessário 

perquirir se tais distinções geram reflexos na escolha dos métodos de interpretação e nos 

sentidos construídos a partir dos textos dos acordos de dupla tributação.232 A questão 

seguinte à constatação de divergências seria, então, saber se os juízes de tais jurisdições 

devem alterar os métodos de interpretação geralmente adotados para questões domésticas, 

a fim de adequá-los a uma postura internacionalmente aceitável (“internationally 

acceptable approach”)233.  

 

A questão, então, não deve ser colocada em termos absolutos, de tal forma que a 

interpretação dos acordos de dupla tributação sempre seja conduzida de forma idêntica ao 

Direito doméstico ou, ainda, que sempre seja conduzida de forma diversa deste. Tal 

afirmação também decorre do fato que os métodos adotados na interpretação das normas 

domésticas de um determinado Estado sejam coincidentes com aqueles adotados pelo 

Direito Internacional, de modo que não haveria maiores problemas, como se daria 

geralmente na opinião de KLAUS VOGEL.234 As discussões surgem quando há divergência 

de métodos. 

 

                                                
231 ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for international 
Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 13-14. 
232 ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for international 
Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 9-10.  
233 Nesse sentido e, ainda, favorável à alterações dos métodos de interpretação por Cortes nacionais, vide: 
EDWARDES-KER, Michael. Tax Treaty Interpretation – The International Tax Treaties Service. In-Depth 
Publishing : Athlone, 1995, p. 3-4, Capítulo 1. 
234 VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Kluwer : London, 1999, p. 34 e seg. 
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O dilema entre acompanhar ou divergir dos métodos adotados para a interpretação 

de normas tributárias domésticas pode ser comum em sistemas do common law, como 

Reino Unido, Austrália e Canadá.235 Nesses, tradicionalmente os julgadores assumiriam 

uma postura voltada à interpretação literal, em que o acesso a elementos extrínsecos 

(como trabalhos preparatórios) não seria permitido. No entanto, a questão também pode 

surgir em países com tradição no civil law. LUC DE BROE236 aponta que a interpretação 

literal de isenções tributárias no sistema jurídico belga, notadamente de tradição no civil 

law, atrairia diversos autores a sustentar que igual método deveria ser aplicado também em 

relação aos acordos de dupla tributação. No Brasil, cujo sistema jurídico também está 

fundado no civil law, a discussão também está presente, como se poderá observar a seguir. 

 

Em países como Japão e Coreia, a discussão parece não haver pertinência em 

absoluto, pois há disposições constitucionais que dão prioridade aos tratados sobre as leis 

internas, o que serve como argumento para que os métodos de interpretação do Direito 

Internacional sejam considerados prioritários em relação aos métodos domésticos237.  

 

 

3.3.4.3.1. Exemplo: o caso espanhol da construção de sentido de “royalty” do art. 12 

da CM-OCDE conforme os métodos de interpretação do Direito doméstico.  

 

No Caso Televisió de Catalunya (Espanha, 2011), o Tribunal Supremo considerou 

que o sentido do termo “cánones” (“royalties”), presente no art. 12 do acordo de dupla 

tributação Espanha-Países Baixos, deveria ser construído em conformidade com as normas 

interpretativas da Ley General Tributária, que proibe o recurso à analogia em seu art. 23 

(3). 

 

Para os juízes espanhóis, apenas com o recurso à analogia seria possível incluir no 

sentido do termo “cánones” (“royalties”) o uso ou a cessão de uso de direitos de imagem. 

                                                
235 Nesse sentido, vide: KATZ, Stanley I. United States National Report. Cahiers de Droit Fiscal International 
by the International Fiscal Association (studies on international tax law), volume LXXVIIIa – Subject I. 
Interpretation of double taxation conventions. Kluwer Law and Taxation Publishers / IFA : Rotterdam, 1993, 
p. 616-628, 632, nota de rodapé n. 65; EDWARDES-KER, Michael. Tax Treaty Interpretation – The 
International Tax Treaties Service. In-Depth Publishing : Athlone, 1995, p. 2-3; 7 e seg., Capítulo 3.  
236 BROE, Luc De. International tax planning and prevention of abuse (doctoral series n. 14). Amsterdã : 
IBFD, 2007, 260-262. 
237 Cf. ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for international 
Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 9.  
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A Ley Orgánica espanhola, de 1982, tutelaria o Direito à imagem como um Direito 

fundamental e irrenuncíavel inerente à pessoa, embora o seu titular pudesse cedê-lo a 

terceiros para fins publicitários, comerciais ou semelhantres, como se um bem material 

fosse. Ocorre que, ao ser cedido como um bem, perderia a sua natureza de “Direito de 

imagem” e, assim, apenas analogicamente a contraprestação por seu uso assumiria a 

acepção de royalties. 

 

Não se pode deixar de registrar as críticas que vêm sendo suscitadas em face de 

decisões dos tribunais espanhóis. ANDRÉS BÁEZ MORENO238 suscita que tais decisões se 

tornaram exemplo corrente na doutrina de como os acordos de bitributação não devem ser 

aplicados. 

 

 

3.3.4.4. Os conceitos, categorias e normas de interpretação do sistema jurídico 

brasileiro em face de seus acordos de dupla tributação. 

 

No Brasil, o tema é relevante. O Código Tributário Nacional (“CTN”), elaborado 

coincidentemente à mesma época da CVDT, tutelou a forma de interpretação das normas 

tributárias. Há enunciados no CTN especialmente dedicados à interpretação da “legislação 

tributária” 239, o que compreende “as leis, os tratados e as convenções internacionais, os 

decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 

relações jurídicas a eles pertinentes”240. Ocorre que as regras previstas no CTN – 

supostamente aplicáveis aos “tratados” – não coincidem com as normas gerais veiculadas 

pela CVDT.  

 

O CTN dispõe sobre a interpretação das normas tributárias em seu Capítulo IV 

(“Interpretação e Integração da Legislação Tributária”). O art. 108 do CTN, entre outras 

coisas, autoriza o recurso à analogia para situações específicas, proibindo-a expressamente 

para a exigência de tributo não previsto em lei. O art. 109 do CTN prevê que os “princípios 

gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance 

                                                
238 MORENO, Andrés Báez. Contract Splitting and Article 17 of the OECD Model: Is Source Taxation of 
Artistes and Sportsmen a New Dummensteuer?, in Bulletin for International Taxation vol. 68, n. 3. Amsterdã 
: 2014, p. 1. 
239 BRASIL. CTN, art. 107. 
240 BRASIL. CTN, art. 96. 
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dos institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 

tributários”. O art. 111, ainda, prevê a interpretação literal da legislação tributária que trate 

da “suspensão ou exclusão do crédito tributário”, “outorga de isenção” ou “dispensa do 

cumprimento de obrigações tributárias acessórias”. 241  Diversos conceitos do Direito 

tributário brasileiro, vale então frisar, devem ser investigados a partir de seu Direito 

privado doméstico. 

 

Esse seria o roteiro para a interpretação dos acordos de dupla tributação celebrados 

pelo Brasil? Não obstante o debate na doutrina brasileira242, a resposta parece ser negativa. 

 

Embora inicialmente tenha compreendido que os acordos de dupla tributação, 

assim que incorporados ao sistema jurídico brasileiro, deveriam ser interpretados conforme 

os arts. 107 a 112 do CTN, GERD W. ROTHMANN243 reviu sua posição. Em seus últimos 

trabalhos, assume o professor que a ausência de transformação do acordo em Direito 

doméstico – que permanece como parte do Direito Internacional Público, tal como em sua 

origem – faz com que sejam aplicáveis exclusivamente os métodos de interpretação 

previstos neste, salvo exceção expressa no texto do acordo. É importante analisar os 

fundamentos para tal mudança de posição, a fim de que se compreendam as duas correntes 

doutrinárias existentes sobre o tema. 

 

Ambas as conclusões de GERD W. ROTHMANN parecem partir da premissa de que 

os acordos de dupla tributação pertencem a duas ordens: (i) internacional, na qual há um 

acordo firmado entre dois ou mais Estados soberanos e; (ii) nacional, na qual o referido 

acordo é “adotado”, “aprovado”, “incorporado” pelo respectivo Poder Legislativo interno. 

No Brasil, a incorporação do acordo internacional decorrente de sua promulgação por 

decreto presidencial o transformaria em lei e, ainda, “superior às demais leis” devido ao 

seu caráter de lex specialis.  

 

                                                
241 Sobre a questão da interpretação no CTN, vide: NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 
São Paulo, Saraiva, 1995, p. 100 e seg. 
242 Adotam o entendimento da aplicação das regras de interpretação do CTN sobre as convenções fiscais, por 
exemplo: CASELLA, Paulo Borba. Direito internacional tributário brasileiro. São Paulo : LTR, 1995, p. 25. 
243 ROTHMANN, Gerd W. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação. Tese 
de doutorado. São Paulo : Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), 1978, p. 31 e seg; 
ROTHMANN, Gerd W. Prefácio, in  Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação (Autor: 
ROCHA, Sergio André). São Paulo : Quartier Latin,  2013, p. 14-15. 
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Ocorre que, em uma primeira fase, representada pela conclusão de sua tese de 

doutorado nos idos 1978, compreendia GERD W. ROTHMANN que  as convenções fiscais 

deveriam ser interpretadas conforme os métodos próprios ao Direito internacional, “tendo 

em vista sua natureza de tratado no plano internacional”, bem como “conforme as regras 

de interpretação das leis, considerando sua natureza de lei especial interna”. Nessa ordem 

doméstica, seria “de competência dos tribunais nacionais interpretar os tratados assim 

incorporados, podendo os contribuintes invocá-los diretamente”. As regras interpretativas 

de Direito Internacional público, por sua vez,  só teriam aplicação subsidiária. 

 

Ainda hoje, tal posição encontra acolhida doutrinária. Em 2010, BRIAN J. 

ARNOLD244 publicou trabalho no qual sustenta que, em países nos quais os acordos de 

dupla tributação devem ser incorporados ao sistema jurídico interno, as normas domésticas 

de interpretação aplicáveis a todas as demais normas internas pertencentes a esse sistema 

seriam aplicáveis para a interpretação do referido acordo. ARNOLD ainda opõe que, mesmo 

na ausência do argumento da transformação, o fato de os acordos de dupla tributação 

serem celebrados com vistas aos sistemas jurídicos domésticos dos dois Estados 

contratantes seria decisivo: acordos de dupla tributação seriam apenas pontes entre os tais 

sistemas internos e, assim, acessórios desses, de modo que não poderiam assumir métodos 

de interpretação independentes e diversos daqueles aplicáveis nos regimes domésticos. 

Nesse seguir, divergindo de outros autores245, ARNOLD 246 conclui que não seria realístico 

imaginar que um juiz alteraria seu método de interpretação quando lidasse com termos 

inseridos no contexto de acordos de dupla tributação.  

 

A mudança de posição de GERD W. ROTHMANN, por sua vez, permite identificar a 

outra corrente doutrinária sobre o tema: os acordos de dupla tributação são celebrados em 

meio ao Direito Internacional e devem ser interpretados considerando esse seu contexto, 

ainda após a sua incorporação ao ambiente jurídico interno.  

 

                                                
244 ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for international 
Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 9-12.  
245 Em sentido contrario, vide: EDWARDES-KER, Michael. Tax Treaty Interpretation – The International 
Tax Treaties Service. In-Depth Publishing : Athlone, 1995, p. 3-4, Capítulo 1. 
246 ARNOLD, J. Brian. The interpretation of tax treaties: myth or reality, in Bulletin for international 
Taxation (tax treaty monitor) – january of 2010. IBFD : Amsterdã, 2010, p. 14.  
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Nessa mesma direção, para LUÍS EDUARDO SCHOUERI247, os acordos de dupla 

tributação devem ser interpretados conforme as regras do Direito Internacional, veiculadas 

pela CVDT. Como exemplo, por tratar-se o treaty shopping de assunto atinente à 

interpretação de acordos de bitributação, tal questão apenas poderia ser analisada a partir 

das normas dos tratados internacionais e não daquelas colhidas da legislação doméstica. 

 
 
 

3.3.4.4.1. Exemplo: a (não) aplicação das normas do CTN para a interpretação dos 

acordos fiscais brasileiros. 

 

A questão da aplicação das normas do CTN para a interpretação dos acordos de 

bitributação apenas recentemente entrou na pauta dos tribunais brasileiros. 

 

No Caso Falcão (Brasil, 2009), ao considerar que o sentido dos termos 

“participantes em diversões públicas” referidos no art. 15 do acordo Brasil-Japão 

comportariam técnicos de futebol, consignou a Min. ELIANA CALMON, do Superior 

Tribunal de Justiça (“STJ”) que com isso estaria cumprida a interpretação restritiva 

requerida pelo art. 111 do CTN. 

 

No Caso Air France (Brasil, 2008), o Tribunal Regional Federal da 2a Região 

(“TRF-2”) precisou delinear se a COFINS estaria compreendida no escopo de “impostos 

futuros de natureza idêntica ou análoga”, presente no art. 2 (2) do acordo Brasil-França. 

 

O tribunal julgou que, como o acordo Brasil-França estabeleceria hipóteses de 

exclusão do crédito tributário (CTN art. 175, I), deveria ser interpretado literalmente 

(CTN, art. 111) e não de forma extensiva.  

 

É interessante notar que ambos os casos poderiam ser igualmente solucionado com 

o recurso a meios de interpretação fornecidos pelo Direito tributário internacional, sem a 

necessidade da aplicação de normas do CTN. 

 

                                                
247 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Fiscal Através de Acordos de Bitributação (Treaty Shopping). 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 70, 111; Preços de transferência no direito tributário 
brasileiro. São Paulo: Dialética, 2013, p. 409 e seg. 
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3.3.5. A norma especial de interpretação do art. 3 da CM-OCDE 

 

Qual a norma de interpretação veiculada pelo art. 3 da CM-OCDE, especialmente 

em relação à sua cláusula do “contexto”? O art. 3 da CM-OCDE veicula norma especial 

em relação àquelas previstas na CVDT, capaz de estabelecer distinção entre a forma pela 

qual deve ser aplicado um acordo de dupla tributação e tratados em geral? 

 

O art. 3 (2) da CM-OCDE é um excelente exemplo de quão peculiar é o Direito 

tributário internacional: diante das normas gerais de interpretação da CVDT aplicáveis a 

todos os tratados, o dispositivo tras uma cláusula especial de interpretação de termos não 

definidos no texto dos acordos de dupla tributação, que não encontra similar em outros 

seguimentos do Direito Internacional. A questão, então, é saber se o art. 3 (2) da CM-

OCDE, restringe, amplia ou de alguma forma altera as normas gerais da CVDT, ainda que 

seja para atribuir hierarquia diversa aos meios de interpretação já previstos nessa 

convenção multilateral.  

 

O dispositivo pode ser considerado cláusula especial de interpretação em relação 

às normas gerais de interpretação veiculadas pela CVDT248. Tal caráter, contudo, não 

poderá ser utilizado como coringa para justificar inobservâncias àquelas normas gerais. 

Normas especiais, por definição, prevalecem sobre normas gerais nas situações específicas 

de que tratam, mantendo intactos os demais pontos não abordados. Dessa forma, deve-se 

verificar em quais pontos a norma especial do art. 3 (2) da CM-OCDE se sobrepõe à única 

e combinada operação de interpretação da CVDT e, em caso de divergências, quais os 

novos esquemas interpretativos seriam estabelecidos.  

 

O dispositivo também pode ser considerado cláusula geral de interpretação, por se 

prestar à interpretação de termos em geral da CM-OCDE249, em contraposição ao art. 3 (1) 

da CM-OCDE, que cuida da interpretação de termos específicos. Pelo critério da 

especialidade, teriam precedência sobre o art. 3 (2) da CM-OCDE, geralmente afastando a 

sua aplicabilidade: (i) cláusulas de interpretação autêntica de termos utilizados no texto da 

                                                
248 VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Kluwer : London, 1999, p. 209. 
249 Nesse sentido, vide: VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Kluwer : London, 
1999, p. 209-210. 



 

 

77 

convenção, a exemplo do art. 11 (3), em que se define o sentido a ser atribuído ao termo 

juros (“interest”), ou do art. 12 (2), que veicula a definição de “royalties”; (ii) claúsulas 

com remissão expressa ao Direito doméstico de um dos Estados contratantes, a exemplo 

do art. 4 (1), que define a expressão “residente de um Estado Contratante”, do art. 6 (2), 

que trata dos termos “bens imóveis” e do art. 10 (3), que cuida do termo “dividendos”, aos 

quais deve ser aplicado o sentido conforme a legislação do Estado contratante; (iii) 

cláusulas que não tratam do tema da interpretação, mas que requerem a aplicação do 

próprio Direito doméstico dos Estados contratantes, como por exemplo o art. 23 (A e B), 

que remete ao Direito doméstico a questão de como o crédito em relação ao imposto pago 

no outro Estado contratante será concedido. 

 

É curioso e importante sublinhar que o próprio exercício de interpretação do art. 3 

(2) da CM-OCDE deve ser realizado necessariamente com base nas normas gerais da 

CVDT: sem isso, nega-se de início a ideia de qualquer ordem no Direito Internacional, 

vende-se fácil o que não teria preço e, no caso do Brasil, nega-se cogência à decisão do 

Congresso Nacional250, promulgada pelo Presidente da República251, de reconhecer à 

CVDT o caráter de “lei” do sistema jurídico brasileiro.  

 

 

3.3.5.1. O reenvio ao Direito doméstico dos Estados contratantes. 
“The operation of Article 3 (2) raises several difficulties.  

The paragraph provides that domestic tax law definition can be used.  
Apart from the exceptional situation where domestic definitions are identical,  

this would seem to imply an acceptance that the Convention will mean diferente things  
in the two Contracting States”. 

PHILIP BAKER (1994)252 

 

Em todas as suas versões – de 1963, 1977 e 1995 – o art. 3 (2) da CM-OCDE prevê 

duas diferentes fontes para as quais o operador do Direito tributário internacional deve 

recorrer para a construção de sentido dos termos não definidos nos acordos de dupla 

tributação: (i) o reenvio ao Direito doméstico do Estado que aplica o acordo ou; (ii) o 

“contexto”. Ainda que a doutrina naturalmente se ocupe de ambas as fontes, suas atenções 

                                                
250 BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Decreto Legislativo no 496, de 17 de julho de 2009. 
251 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. 
252 BAKER, Philip. Double taxation conventions and international tax law. Londres : Sweet & Maxwell, 
1994, par. C-19.  
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geralmente se voltam à primeira delas, ou seja, ao reenvio ao Direito doméstico dos 

Estados contratantes.  

 

A previsão de reenvio ao Direito doméstico já se encontrava presente no antigo 

acordo de dupla tributação EUA-Reino Unido, que inaugurou a sua utilização em 1945. No 

entanto, essa claúsula considerada inusitada no Direito Internacional público parece ter 

sido adotada pela primeira vez em regulamentos do imposto de renda norte-amerinado253. 

Em 1940, logo após celebrar um acordo de bitributação com a Suécia (1939), o Governo 

dos EUA o regulamentou internamente. De acordo com esse regulamento, os termos 

definidos naquela convenção deveriam ser interpretados conforme tais definições; contudo, 

termos adotados no texto da convenção, mas não definidos neste, deveriam ser 

interpretados conforme as definições do regulamento do imposto de renda norte-americano 

(“Internal Revenue Code”). 

 

Se alguma aproximação teórica é necessária, essa alternativa ao “contexto” referida 

pelo art. 3 (2) da CM-OCDE assemelha-se – mas não se confunde – com o que ocorre no 

Direito Internacional privado, em que o juiz deve aplicar a legislação estrangeira para a 

solução de um determinado caso sob a sua jurisdição. O chamado reenvio ao Direito 

doméstico (“renvoi”) do Direito Internacional privado têm semelhanças, mas é distinto do 

previsto na cláusula do art. 3 (2) da CM-OCDE. 

 

Para compreender como se dá o “reenvio” no Direito Internacional privado, 

suponha-se, por exemplo, que a legislação doméstica de um Estado (“A”) preveja que o 

Direito de herança sobre determinada propriedade seria regido pela legislação atinente ao 

local do último domicílio do de cujus, no caso, um outro Estado (“B”). Seria necessário 

àquele Estado (“A”), então, analisar a legislação desse outro Estado (“B”) para encontrar a 

solução. Se esse sistema jurídico estrangeiro (“B”) possuísse a previsão de que o Direito de 

regência fosse daquele primeiro Estado (“A”), então esta seria aplicada.254  

 

                                                
253 Cf. BAKER, Philip. Double taxation conventions and international tax law. Londres : Sweet & Maxwell, 
1994, par. C-18. 
254 GOTHENBURG, K. Ahlm. National Report of Sweden. Cahiers de Droit Fiscal International by the 
International Fiscal Association (studies on international tax law), volume XLII – Subject II: The 
interpretation of the Double Taxation Convention. / IFA : Rotterdam, 1960, p. 257. 
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Não se pode dizer, contudo, que ocorreria o mesmo fenômeno tanto no Direito 

Internacional privado quanto no Direito tributário internacional. ALBERTO XAVIER255 

suscita que, naquele primeiro, entram em contato normas de conflito internas e normas 

materiais estrangeiras, enquanto que no Direito tributário internacional estão envolvidas 

“regras de colisão convencional” e normas domésticas de um dos Estados contratantes. 

 

Na qualidade de relator geral do Congresso IFA de 1960, RAOUL LENZ256 relatava 

que a crescente adoção da general renvoi clause, especialmente nos acordos de dupla 

tributação entre países Anglo-saxões e, celebrados por Estados como Países Baixos e 

Suécia. Em sua essência, tais cláusulas continham a fórmula hoje presente no art. 3 (2) da 

CM-OCDE. Embora se tornasse cada vez mais comum, a cláusula já não era isenta de 

discussões. Enquanto SPITALER, relator nacional da Alemanha, relacionava à referida 

cláusula de reenvio a suposta vantagem de prover aos contribuintes segurança jurídica com 

o prévio conhecimento quanto à aplicação de suas leis domésticas em relação aos termos 

não definidos no teto do acordo de dupla tributação, AHLM (Suécia), REUVERS (Holanda) e 

WIDMER (Suíça) opunham que uma cláusula geral de reenvio ao Direito doméstico 

restringiria de forma injustificada a discricionariedade na aplicação do acordo e conduziria 

à dupla tributação. 
 

Para EDWIN VAN DER BRUGGEN257, ao se referir apenas ao Direito doméstico de um 

dos Estados, enquanto a interpretação harmônica claramente envolve o engajamento de 

ambos, tal possibilidade se mostra tão irregular e fora de sintonia com vários princípios 

gerais e regras de interpretação do Direito Internacional que o art. 3 (2) da CM-OCDE 

enseja consideráveis dúvidas quanto à sua aptidão para servir de cláusula geral 

interpretativa. 

 

Entre as inúmeras discussões que a cláusula de reenvio suscita, algumas podem ser 

destacadas. Apenas normas relacionadas ao imposto sobre a renda seriam relevantes? Ou 

normas relacionadas a outros tributos ou mesmo do Direito civil poderiam ser acessadas? 

                                                
255 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 145. 
256  LENZ, Raoul. General Report. Cahiers de Droit Fiscal International by the International Fiscal 
Association (studies on international tax law), volume XLII – Subject II: The interpretation of the Double 
Taxation Convention. / IFA : Rotterdam, 1960, p. 296-297. 
257 BRUGGEN, Edwin van der. Unless the Vienna Convention Otherwise Requires: notes on the relationship 
between Art. 3 (2) of the OECD Model Tax Convention and art. 31 and 32 of the Vienna Convention on the 
Law of Treaties, in European Taxation of May 2003. IBFD : Amsterdam, 2003, p. 144. 
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Devem ser consideradas as normas existentes no momento da celebração do acordo de 

dupla tributação? Ou aquelas vigentes no momento de aplicação do acordo? 

 

Foram questões como essas que motivaram a alteração da CM-OCDE em 1995, 

que passou a expressar que, caso o “contexto” não requeira outro sentido, termos não 

definidos no acordo de dupla tributação devem ter o sentido construído a partir da 

legislação dos Estados contratantes vigente no momento de sua aplicação – e não de sua 

celebração. O CAF-OCDE também inseriu no dispositivo cláusula que expressamente 

autoriza que se considerem normas domésticas não tributárias, embora os sentidos 

providos pelas normas domésticas de regência dos tributos abrangidos pelo acordo tenham 

prevalência258. A revisão do art. 3 (2) da CM-OCDE foi observada pelos negociadores dos 

acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil, conforme exposto no subtópico “3.3.7” 

desta introdução. 

 

Outras questões relacionadas às fontes domésticas poderiam ser ainda suscitadas, 

mas provavelmente o conflito de qualificação seja a mais relevante. Tais questões, 

relacionadas à clausula do reenvio, já vêm sendo sobejamente analisada por abalizada 

doutrina pelo próprio CAF-OCDE. As soluções propostas para problemas e indagações da 

cláusula de reenvio, como os conflitos de qualificação, geralmente dão ensejo a uma série 

de novos questionamentos. Tema bastante representativo desta assertiva envolve a 

qualificação de partnerships sob o escopo dos acordos de dupla tributação, para o qual o 

CAF-OCDE dedicou um estudo259 sugerindo fórmulas bastante questionáveis260 para a 

solução de problemas de interpretação criados pelo reenvio.  

 

A presente tese, contudo, não se ocupa necessariamente do problema dos conflitos 

de qualificação ou de minúcias da cláusula de reenvio ao Direito doméstico previstas no 

art. 3 (2) da CM-OCDE.261 Este estudo investiga a outra fonte provedora de sentidos aos 

termos não definidos no texto do acordo de dupla tributação: o “contexto”.  

                                                
258 Vide: OCDE, Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing, 
2014, Comentários à CM-OCDE, art. 3 (2), par. 13.1, incluído na revisão de 1995. 
259 Vide: OCDE, The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, in Issues in 
International Taxation n. 6. Paris : OECD Publishing, 1999.  
260 Vide, em especial: LANG, Michael. The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships 
– A critical Analysis of the Report Prepared by the OECD Committee on Fiscal Affairs. Viena : Linde, 2000. 
261 Para diversos autores o art. 3 (2), da CM-OCDE tutelaria a questão da interpretação, mas não da 
qualificação. Nesse sentido, vide: XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Forense : Rio 
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3.3.5.2. A cláusula da interpretação conforme o “contexto”. 
“Prof. Ellis brought it up, but the subject has been on my mind for decades.  

What is the meaning of the art. 3 (2) of the OECD Model, which provides that a term has the 
meaning it has in the domestic law of a state ‘unless the context otherwise requires’?”  

FRANK VAN BRUNSCHOT (2005) 262 
 

Embora as normas veiculadas no art. 3 da CM-OCDE sejam vocacionadas a prover 

soluções à interpretação no Direito tributário internacional, elas próprias ensejam severas e 

inconclusivas divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Com quase 70 anos de 

utilização e presente hoje em aproximadamente 5.000 acordos de dupla tributação, a 

cláusula do “contexto”, vocacionada a conduzir a interpretação de termos dos acordos de 

dupla tributação, tem canalizado os esforços interpretativos para a sua própria 

compreensão, de tal modo que vem sendo questionada a sua aptidão para promover a 

interpretação harmônica entre os seus Estados contratantes263 ou, ainda, para veicular uma 

norma geral de interpretação dos acordos de dupla tributação. 

 

O art. 3 da CM-OCDE requer o recurso ao “contexto” ou, ainda, do Direito 

doméstico dos Estados contratantes. Contudo, experientes operadores do Direito tributário 

internacional , como o juiz da Suprema Corte holandesa citado na passagem em epígrafe, 

ou o barister e professor inglês PHILIP BAKER264, não escondem suas dificuldades em 

compreender claramente qual o sentido do “contexto” referido no art. 3 (2) da CM-OCDE 

e a que deveriam recorrer antes do reenvio ao Direito doméstico.  

 

Para EDUARDO BAISTROCCHI265 , o art. 3 (2) da CM-OCDE seria o misto de regra 

(“rule”), com a previsão de resultados ex ante, e padrão jurídico (“standard”), cujos 

resultados apenas poderiam ser aferidos ex post. Sob tal concepção, a norma que prevê o 

                                                                                                                                              
de Janeiro, 2010, p. 129; BELLAN, Daniel Vitor. Direito tributário internacional. Rendimentos de pessoas 
físicas nos tratados internacionais contra a dupla tributação. Saraiva : São Paulo, 2010, p. 67. 
262 BRUNSCHOT, Frank van. The Judiciary and the OECD Model Tax Convention and its Commentaries, in  
Bulletin – Tax Treaty Monitor of January 2005. IBFD, 2005, p. 8.  
263 Nesse sentido, WIM WIJNEN observa que quase todos os tratados fiscais contêm uma regra geral nos 
moldes do artigo 3 (2) da CM-OCDE, que não conduziria, contudo, à interpretação harmônica dos acordos de 
dupla tributação. (WIJNEN, Wim. Some Thoughts on Convergence and Tax Treaty Interpretation, in Tax 
Treaty Monitor – Bulletin for International Taxation (November 2013). IBFD: Amsterdã, 2013, p. 575). 
264 BAKER, Philip. Double taxation conventions and international tax law. Londres : Sweet & Maxwell, 
1994, par. C-20.  
265 BAISTROCCHI, Eduardo A., The Use and Interpretation of Tax Treaties in the Emerging World: Theory 
and Implications. British Tax Review n. 4. Londres : Thomson, 2008, p. 387-389. 
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reenvio ao Direito doméstico seria uma regra, pois já seria possível saber previamente que 

a consequência seria o recurso a determinadas espécies de normas internas. Por sua vez, 

não seria possível antever as consequências da cláusula do “contexto”, sendo necessário 

aguardar a aplicação da norma por um juiz. Muitos termos da CM-OCDE teriam esta 

última natureza, restando à rede descentralizada de julgadores domésticos construir o seu 

sentido. 

 

O desafio da presente tese é atribuir traços mais claros ao “contexto” referido no 

art. 3 (2) da CM-OCDE, a fim de que possa ser utilizado de forma mais transparente pelos 

operadores do Direito tributário internacional. 

 

Conforme exposto no Capítulo I, há ao menos cinco teorias quanto ao sentido e 

extensão do “contexto” referido no art. 3 (2) da CM-OCDE: (i) teoria do contexto 

exclusivamente intrínseco; (ii) teoria oficial do CAF-OCDE; (iii) teoria da correlação do 

“contexto” com os Comentários à CM-OCDE; (iv) teoria do contexto internacional 

amplo; (v) teoria da cumulação do “contexto” internacional e interno. Além do 

significado do “contexto”, também será analisado no Capítulo I desta tese o 

relacionamento deste com a cláusula de reenvio do art. 3 (2) da CM-OCDE, o que é tão 

relevante quanto polêmico: será examinado se há ordem de precedência entre o “contexto” 

e o Direito doméstico dos Estados contratantes e, em caso positivo, qual seria esta.  

 

Ao assumir-se por hipótese que se deve atribuir aos termos dos acordos de dupla 

tributação o sentido consentido pelos Estados signatários, então a interpretação de suas 

normas para a aplicação em casos concretos deve se basear em evidências de tal 

consentimento, levantadas a partir do “contexto”. Assim, o Capítulo I desta tese se dedica, 

ainda, à análise de critérios de seleção das evidências que compõem o acervo sob o escopo 

do “contexto” referido no art. 3 (2) da CM-OCDE, às quais, como já se antecipou, são 

organizadas nesta tese em três segmentos, correspondentes aos Capítulos II, III e IV: 

evidências intrínsecas, evidências extrínsecas primárias e evidências extrínsecas 

secundárias, respectivamente. 
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3.3.5.3. Outros termos polêmicos do art. 3 (2) da CM-OCDE. 

 

Não apenas o “contexto”, mas também outros termos referidos no art. 3 (2) da CM-

OCDE têm demandado a análise da doutrina do Direito tributário internacional. Como 

exemplo, podem ser citados os signos termo (“term”), requer, exige (“requires”) e 

aplicação (“application”). 

 

O “termo” (“term”) sob interpretação para a aplicação do acordo de bitributação, 

referido no art. 3 (2) da CM-OCDE, compreende não apenas palavras unitárias de um 

acordo de dupla tributação, mas também palavras compostas e justapostas, expressões, 

orações ou mesmo períodos completos.  

 

Note-se que a CM-OCDE é editada em dois idiomas oficiais: inglês e francês. 

Embora a sua versão na língua inglesa utilize o signo “term”, a versão na língua francesa 

adota “terme ou expression”. Além disso, LUC DE BROE266 observa que atribuir ao signo 

“term” o alcance apenas de palavras isoladas restringiria desnecessariamente o escopo do 

art. 3 (2) da CM-OCDE, em afronta ao princípio da promoção do efeito útil e da boa-fé 

com base nos quais os acordos internacionais devem ser interpretados. Estariam sob o 

escopo desse dispositivo, então, palavras como “alienation” e “paid”, bem como 

expressões mais longas, a exemplo de “an enterprise of a Contracting State participates 

directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other 

Contracting State”. 

  

Da mesma forma que não há uniformidade quanto ao sentido do termo “contexto”, 

também não há em relação ao sentido ou a intensidade do termo “requires”, referidos no 

art. 3 (1) e (2) da CM-OCDE, mas não definidos em seu texto. Para autores como KEES 

VAN RAAD267, tal termo seria determinante ao debate quanto à ordem de precedência entre 

o “contexto” e o Direito doméstico dos Estados contratantes, o que será exposto com mais 

detalhes no Capítulo I desta tese. 

 
                                                

266 BROE, Luc De. International tax planning and prevention of abuse (doctoral series n. 14). Amsterdã : 
IBFD, 2007, 264-265. 
267 Cf. RAAD, Kees van. The term ‘Enterprise’ in the Model Double Taxation Conventions – Seventy Years 
of Confusion, in  Intertax 1994/11, Intertax, 1994, p. 493. 
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Por sua vez, EDWIN VAN DER BRUGGEN 268  suscita que o uso da palavra 

“application” e não (ou também) “interpretation” é bastante incomum em cláusulas gerais 

de interpretação de acordos internacionais. Chama a atenção daquele autor, ainda, que o 

art. 3 (2) da CM-OCDE se refere a “application of the convention by a contracting state” e 

não “by both contracting states”. Vale ressaltar que algumas discussões relacionadas a esse 

termo interessam mais ao estudo dos conflitos de qualificação, que não é objeto da 

presente tese. 

 

  

3.3.5.4. A cláusula de interpretação conforme o “contexto” do art. 3 (1) da CM-

OCDE. 

 

Não apenas o art. 3 (2) da CM-OCDE traz a ressalva do “contexto”. O art. 3 (1) da 

CM-OCDE tutela a definição de termos específicos, como “person” “company”, 

“enterprise”, “enterprise of a Contracting State”, “enterprise of the other Contracting 

State”, “international traffic”, “competent authority”, “national”, “business”, 

ressalvando a possibilidade do “contexto” exigir um sentido diverso do delimitado naquele 

dispositivo.  

 

Como será analisado com mais detalhes no Capítulo II desta tese, parece ser 

correto compreender que o que diferencia o art. 3 (1) do art. 3 (2) da CM-OCDE é que, em 

relação àquele primeiro, o intérprete parte de uma evidência intrínseca contundente: o 

sentido indicado para cada termo específico daquele dispositivo. Em relação ao art. 3 (2) 

da CM-OCDE, contudo, o termo sob interpretação se caracteriza precisamente por não 

possuir tal evidência intrínseca tão clara. 

 

                                                
268 BRUGGEN, Edwin van der. Unless the Vienna Convention Otherwise Requires: notes on the relationship 
between Art. 3 (2) of the OECD Model Tax Convention and art. 31 and 32 of the Vienna Convention on the 
Law of Treaties, in European Taxation of May 2003. IBFD : Amsterdam, 2003, p. 144-145. 
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3.3.6. Dispositivos similares ao art. 3 (2) da CM-OCDE em outros modelos de acordos 

de bitributação. 

 

Os outros modelos de acordos de dupla tributação analisados anteriormente, 

sugeridos por instituições ou países, veiculam dispositivos semelhalhantes ao art. 3 (2) da 

CM-OCDE. No entanto, alguns desses modelos possuem particularidades.  

 

 

3.3.6.1. O art. 3 (2) da CM-ONU e os seus respectivos Comentários. 

 

A CM-ONU, desde sua versão de 1980, acompanha as evoluções propostas pelo 

CAF-OCDE para o art. 3 (2). O CAF-ONU deixa isso claro ao reproduzir os Comentários 

à CM-OCDE relacionados a esse dispositivo. Assim, enquanto aquela primeira versão da 

CM-ONU copiou a redação do art. 3 (2) da CM-OCDE em sua versão de 1977, a versão 

revisada da CM-ONU, de 1996, replicou as mudanças propostas pelo CAF-ONU em 1995, 

bem como os respectivos Comentários. Desde então, acompanhando a posição do CAF-

OCDE, o art. 3 (2) da CM-ONU não sofreu mais qualquer modificação. 

 

 

3.3.6.2. O art. 3 (2) da CM-EUA e os seus Comentários. 

 

Desde a sua primeira versão, a CM-EUA propõe a inclusão, no dispositivo sugerido 

no art. 3 (2) da CM-OCDE, da previsão para que as autoridades promovam acordos quanto 

ao sentido dos termos não definidos no tratado de dupla tributação, por meio do 

procedimento amigável previsto em seu art. 25. Note-se que o CAF-OCDE acompanha o 

entendimento do Tesouro norte-americano, quanto à possibilidade da instauração de 

procedimento amigável nesse caso, mas o explicita por meio de seus Comentários à CM-

OCDE.  

 

A “Technical Explanation” que acompanha a CM-EUA269 sugere que, se o sentido 

de um termo não puder ser prontamente determinado a partir do sistema jurídico doméstico 

                                                
269  EUA. Technical Explanation to the 2006 EUA Model Income Tax Convention. (Disponível em 
www.ibfd.org). 
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dos Estados contratantes, ou se conflitos de qualificação criarem dificuldades na aplicação 

da Convenção, as autoridades competentes devem instaurar um procedimento amigável 

para a interpretação autônoma de tal termo. É importante dar destaque a esse ponto: os 

Comentários à CM-EUA consignam que o objetivo de tal procedimento amigável é 

estabelecer um sentido contextualizado (“common meaning”) capaz de prevenir a dupla 

tributação ou, ainda, concretizar quaisquer outros objetivos e propósitos da convenção. Tal 

sentido contextualizado, por decorrer de interpretação autônoma, não precisaria ser 

coincidente com o sentido colhido do sistema jurídico doméstico de quaisquer dos Estados 

contratantes (“This common meaning need not conform to the meaning of the term under 

the laws of either Contracting State”). Sob tal perspectiva, a meta final do art. 3 (2) da 

CM-EUA seria promover a interpretação harmônica e o efeito útil do acordo de 

bitributação.  

 

Em 1996, a fim de acompanhar a revisão proposta pelo CAF-OCDE em 1995, o art. 

3 (2) da CM-EUA também foi revisto, acolhendo expressamente a cláusula de reenvio 

dinâmico (“ambulatory’ definitions”)270 ao Direito doméstico dos Estados contratantes. A 

CM-EUA foi revisada pela última vez em 2006 e, acompanhando também a posição do 

CAF-OCDE, não propôs mais qualquer alteração ao art. 3 (2). 
   

 

3.3.6.3. O art. 3 (2) em outros modelos de acordos de dupla tributação. 

 

A última versão da CM-Alemanha (2013) e da CM-Bélgica (2010) também 

replicam o enunciado do art. 3 (2) da CM-OCDE, na versão mantida desde a revisão em 

1995. 

 

A CM-Asiática adota a redação da CM-OCDE de 1963/77 para o seu art. 3 (2), 

enquanto que o CM-SADC replica a redação da CM-OCDE de 1995 para esse dispositivo. 

A CM-Comunidade Andina, de 1971, sem razão aparente, contudo, destoou dos demais 

modelos, prevendo o reenvio imediato ao Direito doméstico dos Estados contratantes para 

a interpretação dos termos não definidos, sem a previsão expressa para o recurso ao 

“contexto”.  

                                                
270  EUA. Technical Explanation to the 2006 EUA Model Income Tax Convention. (Disponível em 
www.ibfd.org). 
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A CM-ILADT, por sua vez, propõe que, após uma longa relação de definições de 

termos específicos, os Estados adotem as seguintes cláusulas: 

 
“2. Cualquier término contenido en el Convenio deberá ser interpretado, 
a menos que del contexto se infiera una interpretación diferente, a la luz 
de las definiciones establecidas en el Convenio, así como de su objeto y 
propósito, de conformidad con las disposiciones de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados. La interpretación de acuerdo 
con la ley interna sólo será posible como un mecanismo suplementario 
de interpretación.  
3. Todo término o expresión no definido en el Convenio, o cuyo 
significado no pueda ser reconstruido a la luz del mismo, tendrá, a 
menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el 
significado que en ese momento le atribuya la legislación del Estado de 
la fuente relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, 
prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el 
que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado”.  

 

Conforme expressam os Comentários à CM-ILADT, o art. 4o – equivalente ao art. 

3 da CM-OCDE – está dividido em três parágrafos que conteriam, respectivamente: (i) 

uma lista de definições de termos utilizados em seu texto, bastante ampla; (ii) os critérios 

para a interpretação autônoma dos termos, de forma direta e indireta, e (iii) os limites para 

o recurso do reenvio ao Direito doméstico dos Estados contratantes. Essa fórmula estaria 

vocacionada a conduzir à interpretação autônoma dos termos utilizados na convenção 

baseada nos objetivos e propósitos desta, seja em relação aos diversos termos definidos ou 

aos não definidos, relegando-se a legislação tributária doméstica dos Estados contratantes 

ao posto de fonte sedundária271.  

 

Não hesitam os Comentários à CM-ILADT que o reenvio ao Direito doméstico dos 

Estados contratantes deve ser sempre evitado, privilegiando-se a interpretação autônoma, 

de tal modo que mesmo os termos definidos expressamente no texto do acordo poderiam 

ter o seu sentido reconstruído pelo intérprete à luz de seus objetivos e propósitos. A 

referência expressa à CVDT evidenciaria a forma como a interpretação deve ser 

                                                
271 Cf. Comentário à CM-ILADT. Comentário n. 1 e 2 ao art. 4. (Modelo ILADT de Convenio Multilateral de 
Doble Imposición para América Latina, in Cuaderno Tributario ICDT, Agosto. Santiago de Compostela : 
ILADT, 2012. Último acesso em 31/10/2014, por meio do endereço eletrônico 
http://www.iladt.org/frontend/DocumentPage.aspx.) 
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conduzida, bem como o reenvio ao Direito doméstico seria um elemento componente do 

contexto extrínseco secundário, isto é, sob o escopo do art. 32 da CVDT272. 

 

Os Comentários à CM-ILADT indicam a preferência a “reconstrucción indirecta”, 

com referência à construção do sentido dos termos do acordo a partir de seu “contexto”. 

Tal posição seria expressa por seu art. 4 (3), equivalente ao art. 3 (2) da CM-OCDE em sua 

versão de 1995, com a significativa peculiaridade de expressamente consignar que, na 

hipótese de reenvio, então a solução dos conflitos de qualificação se daria em favor do 

Estado da fonte, “puesto que este criterio corresponde a los objetivos del Modelo ILADT, 

es más fácil en su aplicación y permite evitar conflictos hermenéuticos”. A CM-ILADT 

não seguiu a CM-EUA, com a previsão da solução de conflitos de interpretação por meio 

de procedimentos amigáveis, preferindo a forma adotada pelo CAF-OCDE, que omitiu tal 

remissão no texto do art. 3 (2), trazendo a recomendação em seus Comentários273. 

 

 

3.3.7. As versões do “art. 3 (2)” adotadas nos acordos de dupla tributação celebrados 

pelo Brasil. 

 

No momento em que esta tese foi elaborada, o Brasil possuía 31 (trinta e uma) 

convenções fiscais celebradas e vigentes, abrangendo 32 (trinta e dois) parceiros 

internacionais. Note-se que, destas, o acordo que hoje rege tanto as relações com a 

República Tcheca quanto com a República Eslovaca foi celebrado entre o Brasil e a então 

República Federativa Tcheca e Eslovaca. Por sua vez, o acordo de dupla tributação Brasil-

Alemanha foi denunciado por aquele país.  

 

Destes, vinte e um acordos de bitributação, celebrados com Alemanha (sem efeito), 

Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coreia, Dinamarca, Espanha, Filipinas, Finlândia, França, 

Hungria, Índia, Itália, Japão, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, República Eslovaca, 

República Tcheca e Suécia adotaram o padrão do art. 3 (2) da CM-OCDE de 1963/77. 
                                                

272 Cf. Comentário à CM-ILADT. Comentários ao art. 4 n. 29 a 31. (Modelo ILADT de Convenio 
Multilateral de Doble Imposición para América Latina, in Cuaderno Tributario ICDT, Agosto. Santiago de 
Compostela : ILADT, 2012. Último acesso em 31/10/2014, por meio do endereço eletrônico 
http://www.iladt.org/frontend/DocumentPage.aspx.) 
273 Cf. Comentário à CM-ILADT. Comentários ao art. 4 n. 33 a 36. (Modelo ILADT de Convenio 
Multilateral de Doble Imposición para América Latina, in Cuaderno Tributario ICDT, Agosto. Santiago de 
Compostela : ILADT, 2012. Último acesso em 31/10/2014, por meio do endereço eletrônico 
http://www.iladt.org/frontend/DocumentPage.aspx.) 
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Todos esses acordos, com exceção do acordo Brasil-Finlândia (1996), foram celebrados 

antes da revisão da CM-OCDE, em 1995. Neste último acordo, celebrado com a Finlândia, 

por exemplo, o dispositivo assumiu a seguinte redação: 

 
“3 (2). Para a aplicação do presente Acordo por um dos Estados 
Contratantes, qualquer expressão que não se encontre nele definida terá 
o sentido que lhe é atribuído pela legislação desse Estado Contratante 
relativa aos impostos que são objeto do Acordo, a não ser que o contexto 
imponha uma interpretação diferente” 274.  

 

Nove acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil, com África do Sul, Chile, 

Israel, México, Peru, Portugal, Trinidad e Tobago, Turquia e Ucrânia, adotaram o padrão 

do art. 3 (2) da CM-OCDE de 1995. Note-se que o antigo acordo Brasil-Portugal, de 

1971275, havia sido redigido conforme a CM-OCDE de 1963/77. Contudo, o novo acordo 

Brasil-Portugal, de 2001, passou a adotar o padrão mantido pela CM-OCDE desde 1995, 

como segue: 

 
“3 (2). No que se refere à aplicação da Convenção, num dado momento, 
por um Estado Contratante, qualquer termo ou expressão que nela não 
se encontre definido terá, a não ser que o contexto exija interpretação 
diferente, o significado que lhe for atribuído nesse momento pela 
legislação desse Estado que regula os impostos a que a Convenção se 
aplica, prevalecendo a interpretação resultante desta legislação fiscal, 
na definição dos respectivos efeitos tributários, sobre a que decorra de 
outra legislação deste Estado”. 

 

A convenção fiscal celebrada com a Venezuela (2005), por sua vez, adotou 

cláusula semelhate à CM-OCDE de 1963/77, com a adição de parte do modelo de 1995 

atinente à possibilidade expressa de reenvio à legislação privada.   

 

Por fim, dois acordos celebrados pelo Brasil, com Argentina (1980) e Equador 

(1983), adotaram cláusula semelhante ao art. 3 (2) da CM-EUA, com a previsão para que a 

interpretação harmônica de seus termos seja construída a partir de procedimento amigável 

celebrado entre as autoridades administrativas. Neste último, por exemplo, o dispositivo 

assumiu a seguinte redação: 

 

                                                
274 BRASIL. Decreto nº 4.012, de 13 de novembro de 2001. Acordo de dupla tributação Brasil-Portugal.  
275 BRASIL. Decreto no 69.393, de 21 de outubro de 1971. Acordo de dupla tributação Brasil-Portugal. 
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“3 (2). Para a aplicação da presente Convenção por um Estado 
Contratante, qualquer expressão ou termo que se encontre de outro 
modo definido terá o significado que lhe é atribuído pela legislação 
desse Estado Contratante no que respeita aos impostos que são objeto da 
presente Convenção, a não ser que o contexto imponha uma 
interpretação diferente. Caso os sentidos resultantes sejam opostos ou 
antagônicos, as autoridades competentes dos Estados Contratantes 
estabelecerão, de comum acordo, a interpretação a ser dada”. 

 

Como se pode observar, as peculiaridades das três versões do art. 3 (2) dos acordos 

de dupla tributação se referem especialmente à hipótese de reenvio e não influenciam na 

claúsula do “contexto”, que se encontra indistintamente presente em todas as convenções 

fiscais brasileiras. Dessa forma, para os propósitos desta tese, serão feitas referências ao 

“contexto” aplicáveis a todos os acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil, 

independentemente do modelo adotado. 

 

O tópico “2” do “Apêndice 1”, ao final do presente estudo, apresenta a relação 

comparativa de todos as versões do “art. 3 (2)” adotadas nos acordos de bitributação 

celebrados pelo Brasil. 
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CONCLUSÕES 
 

O presente estudo se ocupou do “contexto” referido no art. 3 da CM-OCDE, 

especialmente em seu 2o parágrafo, com o objetivo de compreender essa norma de 

interpretação e aplicação de termos não definidos nas convenções fiscais.  

 

A pesquisa demonstrou a existência de uma quantidade considerável de materiais 

produzidos pela doutrina e por tribunais de diferentes nações a respeito do tema, embora 

frequentemente esparsos, contraditórios e omissos. Não obstante, há elementos suficientes 

para confirmar a hipótese assumida na introdução da presente tese: o “contexto” referido 

no art. 3 (2) da CM-OCDE corresponde a um repertório, acervo, conjunto, coleção de 

evidências (formulação constitutiva) capazes de servir de argumento quanto ao sentido 

contextualizado dos termos dos acordos de dupla tributação, de modo a promover o efeito 

útil e a interpretação harmônica deste, com a observância das normas de fundamental 

importância de ambos os Estados contratantes (formulação funcional). 

 

Por uma formulação diferencial, também é possível distinguir o “contexto” 

referido no art. 3 (2) da CM-OCDE: (i) do “contexto” inserto no art. 31 (2) da CVDT, o 

que afasta a teoria do contexto exclusivamente intrínseco; (ii) do Direito doméstico dos 

Estados contratantes, cujo acesso depende exatamente do fracasso do contexto para prover 

um sentido contextualizado razoável e (iii) de posturas liberais ou extensivas. 

 

No Capítulo I, foi possível concluir que a corrente do contexto amplo parece ser a 

que melhor explica o sentido e a extensão do “contexto” referido no art. 3 (2) da CM-

OCDE, bem como a sua precedência em relação à cláusula de reenvio ao Direito 

doméstico presente no mesmo dispositivo. O art. 3 (2) da CM-OCDE adota uma fórmula 

condicional: se o “contexto” não prover um sentido plausível ao termo do acordo, o 

“Direito doméstico” deverá provê-lo. O “contexto” impõe a condição, que pode ou não 

ocorrer: cabe ao “contexto” e não ao “Direito doméstico” a preferência para requerer 
qual interpretação será aplicada.  

 

Os termos não definidos nos acordos de dupla tributação apenas devem ser 

interpretados conforme o Direito doméstico dos Estados contratantes quando o “contexto” 
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conduzir para tal conclusão ou, ainda, em face do fracasso do “contexto” em fornecer uma 

solução interpretativa adequada à questão. Por isso, concluiu-se que o gatilho para o 

reenvio ao Direito doméstico dos Estados contratantes é, portanto, a precedente análise do 

“contexto”. 

 

Verificou-se no Capítulo I, ainda, critérios para o reconhecimento de evidências 

componentes do “contexto”: (i) critérios formais, capazes de identificar elementos 

provenientes de fontes legitimadas pelo Direito Internacional e em consonância com as 

normas do Direito interno de importância fundamental e manifesta; (ii) critérios 

funcionais, relacionados à promoção do efeito útil e da interpretação harmônica das 

convenções fiscais, bem como; (iii) critérios materiais, relacionados à plausividade das 

evidências. 

 

Os Capítulos II, III e IV se dedicaram à análise de evidências em espécies, 

organizadas, respectivamente, no “contexto intrínseco”, “contexto extrínseco primário” e 

“contexto extrínseco secundário”. 

 

No Capítulo II, verificou-se que o contexto intrínseco é apenas um dos estágios da 

investigação do operador do Direito tributário internacional: embora possa ser o ponto de 

partida, está longe de ser o ponto final. A única e combinada operação de interpretação 

(“a closely integrated single rule of interpretation”) requerida pela CVDT exige que se 

considere tanto o contexto intrínseco quanto o extrínseco, não havendo necessária relação 

de hierarquia entre eles. Por isso, o intérprete não deve se dar por satisfeito diante de 

evidências do contexto intrínseco que se mostrem à primeira vista convincentes quanto ao 

sentido dos termos dos acordos de bitributação, mas prosseguir com a sua investigação e 

questionar a existência de outras evidências no contexto extrínseco primário e secundário. 

Tais evidências extrínsecas podem conduzir a outros sentidos mais adequados para os 

propósitos e objetivos da convenção fiscal, bem como servir de contraprova àquele sentido 

inicialmente construído a partir do contexto intrínseco. 

 

Entre as evidências intrínsecas analisadas no Capítulo II, destacam-se o texto do 

acordo de bitributação, seu preâmbulo e anexos, documentos elaborados em conexão com 

o tratado, protocolos e acordos posteriores celebrados pelos Estados contratantes.  
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Tão importante quanto identificar as evidências intrínsecas é saber como manejá-

las. Assim, também foram analisadas técnicas úteis à exploração do contexto intrínseco, 

como métodos sintáticos e semânticos de interpretação do texto, testes comparativos da 

função e do sentido dos termos no acordo de dupla tributação como um todo, a 

identificação dos objetivos e propósitos do acordo a partir de detalhes de cada uma de suas 

partes.  

 

Concluiu-se, ainda, que o art. 3 (1) pode ser diferenciado do art. 3 (2) da CM-

OCDE devido às evidências intrínsecas disponíveis ao intérprete. Em relação ao art. 3 (1) 

da CM-OCDE, o texto do acordo indica sentido de uma série de termos, enquanto que os 

termos sob o escopo do art. 3 (2) da CM-OCDE são identificados justamente por não 

possuir evidências intrínseca tão claras. Tanto para um quanto para o outro, no entanto, o 

“contexto” é relevante.  

 

A análise do contexto extrínseco primário, no Capítulo III, teve início com os 

procedimentos amigáveis. Após o delineamento de seu perfil na CM-OCDE, CM-ONU, 

CM-EUA e nos acordos de bitributação em geral celebrados pelo Brasil, foram verificados 

argumentos especialmente baseados na questão da “legalidade”, que vêm sendo suscitados 

pela doutrina para a sua impugnação perante diversos ordenamentos constitucionais.  

 
No Brasil, o argumento da legalidade tributária não parece ser o mais adequado 

para solucionar a questão da validade dos procedimentos amigáveis perante o sistema 

jurídico pátrio. Ocorre que, conforme o art. 150. I, da CF, o princípio da legalidade em 

matéria tributária veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. 

Exige-se, portanto, que uma lei estabeleça a cobrança de impostos, o que não é o objeto de 

acordos de dupla tributação.  

 

Há, por sua vez, exigência de legalidade da decisão de vinculação do Brasil por 

meio de acordos internacionais, com a necessária parceria entre o Poder Executivo e o 

Poder Judiciário. O art. 84, VIII da Constituição atribui ao Presidente da República 

competência privativa para “celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional”. Ocorre que é de competência exclusiva do Congresso 

Nacional “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que 
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acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”, conforme o art. 

49, I da Constituição. 

 

O princípio da legalidade para a decisão de vinculação do Brasil por meio de 

acordos internacionais não conduz, contudo, à necessária invalidade dos procedimentos 

amigáveis, conduzidos, como se viu, por autoridades administrativas de dois Estados 

contratantes. É necessário distinguir algumas situações. 

 

Tratando-se de procedimentos amigáveis interpretativos ou individuais, parece não 

haver ofensa à legalidade quando as autoridades administrativas acordam que, entre 

diversas interpretações igualmente possíveis e plausíveis, uma delas será adotada de forma 

harmônica, a fim de evitar a dupla tributação da renda. Nada afastaria do Poder Judiciário 

brasileiro a função de decidir se a interpretação conduzida pelas autoridades 

administrativas seria ou não “correta”. Quando o juiz verificar que as administrações 

fiscais de fato alcançaram uma interpretação plausível para a convenção fiscal, embora 

outras também fossem igualmente possíveis, parece prudente privilegiar a versão da norma 

compreendida bilateralmente pelas autoridades fiscais, para a promoção da interpretação 

harmônica e do efeito útil da convenção fiscal. 

 

Por sua vez, ao menos no sistema jurídico brasileiro, os procedimentos amigáveis 

integrativos estão sujeitos a maiores questionamentos, pois exigem a aceitação da tese da 

delegação de competência atribuída ao Poder Legislativo às autoridades administrativas. 

Entende-se que a celebração de um acordo de bitributação, contendo cláusula equivalente à 

segunda parte do art. 25 (3) da CM-OCDE, não atribui às autoridades administrativas um 

cheque em branco para comprometerem o País em situações diversas daquelas que 

contaram com a aprovação do Congresso Nacional. 

 

Ao menos no Brasil, a questão dos procedimentos amigáveis ainda é apenas 

teórica. Há no máximo rumores sobre procedimentos amigáveis conduzidos, mas 

definitivamente não se trata de uma prática corrente com os seus parceiros internacionais. 

O sigilo que os Estados geralmente guardam em relação aos procedimentos amigáveis, no 

entanto, poderia ser ultrapassado no Brasil, tendo em vista a Lei de Acesso à Informação, 

de 2011. 
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A segunda evidência apresentada no Capítulo II sob o escopo do contexto 

extrínseco primário consiste em práticas seguidas posteriormente na aplicação do tratado. 

Embora não tenha sido reconhecida pela CVDT a função modificadora de tais práticas 

subsequentes, lhes foi atribuída a função interpretativa, de forma que podem prover uma 

clara evidência do que os Estados reconhecem ter acordado, como têm construído e 

desenvolvido o sentido do acordo internacional e, por consequência, qual a expectativa que 

nutrem em relação ao comportamento do outro Estado contratante.  

 
Foram analisadas práticas subsequentes conduzidas por autoridades fiscais, 

judiciárias e legislativas em relação à aplicação de acordos de dupla tributação. O 

monopólio da última palavra, geralmente atribuído constitucionalmente ao Poder 

Judiciário, contribui para a confirmação de que tais práticas do Estado na aplicação de um 

acordo de dupla tributação observam as suas normas de fundamental relevância (art. 27 e 

46 da CVDT) e melhor se prestam à promoção do efeito útil e a interpretação harmônica 

dos Estados contratantes. A questão da definitividade com que o acordo é aplicado torna 

necessária a consideração da hierarquia ou competência do Tribunal para julgar questões 

tributárias em última instância.  

 

É possível compreender que os Estados são obrigados a considerar decisões do 

outro Estado contratante como evidência do sentido de termos dos acordos de dupla 

tributação, mas não estão compelidos a concordar e segui-las, caso não as considere 

plausíveis. No entanto, não se pode ignorar que ainda hoje persistem as dificuldades para o 

acesso às decisões de Cortes estrangeiras quanto à aplicação de convenções fiscais. 

Iniciativas como a promovida pelo IBFD, para a composição de um banco de decisões de 

tribunais de variadas jurisdições, embora absolutamente festejáveis, ainda não se mostram 

como uma ferramenta sempre eficiente para fornecer evidências quanto ao sentido dos 

termos dos acordos de dupla tributação. A gradual evolução de bancos de dados como 

esses deve ser acompanhada da adoção de outras medidas, como a criação de canais de 

diálogo entre os julgadores de diferentes nações (a exemplo da IATJ) e a ampliação das 

hipóteses do artigo 2 (2) dos acordos de bitributação, de forma que, além de mudanças 

significativas nas respectivas legislações fiscais, os Estados contratantes também 

notifiquem-se mutuamente quanto a qualquer publicação oficial relacionada à aplicação do 

acordo, incluindo atos declaratórios, regulamentos e decisões judiciais.  
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Outras iniciativas também parecem ser possíveis e necessárias, como o 

estabelecimento de convênios entre os tribunais dos Estados contratantes de convenções 

fiscais para que se comuniquem diretamente. Seria auspicioso se a adequada interpretação 

e aplicação de convenções fiscais também entrasse em pauta das Cortes Superiores 

brasileiras, com o estabelecimento de convênios de troca de informações com todos os 

países com os quais o Brasil possui acordos de bitributação. 

 

Além das práticas subsequentes conduzidas pelo Poder Judiciário para a aplicação 

das convenções fiscais, práticas da administração fiscal e do Poder Legislativo também 

podem ser úteis para a interpretação dos termos dos acordos de bitributação. Cautelas 

redobradas, no entanto, são indispensáveis. 

 

Não se pode ignorar ser bastante sutil a diferença entre a adoção de medidas 

legislativas tendentes a alterar o conteúdo de uma convenção fiscal celebrada (treaty 

override) de outras, que apenas aclarariam o quanto foi acordado internacionalmente. Por 

hipótese, a produção, em 2015, de uma lei brasileira quanto ao sentido dos termos dos 

acordos de bitributação celebrados pode não ser reconhecida pelo Japão como a 

compreensão de seu Estado nos idos de 1967. Em vez de evidência útil aos operadores 

japoneses para a interpretação do acordo Brasil-Japão a partir de seu “contexto”, tal lei 

brasileira poderia dar causa à renúncia ou ao pedido de renegociação por parte do Japão. 

 

Por sua vez, a consideração de práticas administrativas de um Estado (“A”) por 

outro Estado contratante (“B”) como evidência para interpretação de uma convenção fiscal 

(“A-B”) depende do status de tais elementos em sua própria jurisdição, o que pode 

demandar a análise do Direito interno de importância fundamental e manifesta de cada um 

dos Estados contratantes (CVDT, art. 27 e 46) e, em especial, da precariedade de tal 

interpretação naquele sistema (“A”). 

 

Para que se tornem evidências que realmente contribuem para a interpretação de 

uma convenção fiscal pelos operadores de um Estado (“A”), quaisquer das práticas 

subsequentes de outros Estados (“B”), sejam elas judiciais, legislativas ou administrativas, 

devem passar pelo crivo do exame da plausividade. Tal exercício dialético parece ser 

bastante saudável ao desenvolvimento do Direito tributário internacional, pois ainda que o 

juiz de um Estado (“A”) não concorde com as razões aduzidas por agentes administrativos, 



 

 

97 

legislativos ou mesmo juízes de um outro Estado contratante (“B”), certamente poderá 

aprender muito com a análise de questões complexas, que já terá tomado tempo desses 

intérpretes estrangeiros. 

 

O parallel treaty foi a terceira evidência apresentada no Capítulo II sob o escopo 

do contexto extrínseco primário. A adoção de outros acordos internacionais como pares de 

comparação pode ser meio hábil para fornecer evidências quanto ao sentido de termos de 

uma específica convenção fiscal. 

 

Com vistas à diversidade de possibilidades que o tema enseja, este estudo 

distinguiu os parallel treaties próprios de outros, chamados impróprios, por não 

envolverem outros acordos internacionais efetivamente celebrados por um dos Estados 

contratantes, mas modelos de convenções, a exemplo da CM-OCDE, CM-ONU e CM-

EUA. Os parallel treaties próprios englobariam outros tratados celebrados por um ou por 

ambos os Estados contratantes, sejam eles acordos de bitributação ou relacionados a outras 

matérias tributárias ou mesmo não tributárias. 

 

Foram analisados exemplos do efetivo recurso a parallel treaties para a 

interpretação de acordos de bitributação. No entanto, não se pôde deixar de observar o 

extremo cuidado que tal recurso exige. Diferenças na redação de um acordo não 

necessariamente significam que substantivas alterações em seu sentido foram pretendidas 

por seus negociadores, bem como é razoável que os Estados contratantes de um acordo 

tenham desejado esclarecimentos que não foram reclamados pelas partes de outro tratado, 

sem que, com isso, tenham sido celebradas normas diversas. 

 

O Capítulo IV, que antecedeu as presentes conclusões, abordou o chamado 
contexto extrínseco secundário. As evidências analisadas nesse capítulo possuem a função 

de confirmar ou infirmar determinado sentido construído a partir de evidências intrínsecas 

ou evidências extrínsecas secundárias, como contraprovas que podem ser lançadas por 

advogados do fisco ou do contribuinte. A única e combinada operação de interpretação 

(“a closely integrated single rule of interpretation”) requerida pela CVDT não exclui o 

acesso a evidências do contexto extrínseco, mas regulamenta a sua utilização. Caso 

evidências sob o escopo do art. 31 (3) “c” da CVDT cumulado com o art. 38 (1) “c” do 

ECIJ ou, ainda, do art. 32 da CVDT, apresentem mensagens plausíveis e úteis, poderiam 
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ser utilizadas para confirmar ou mesmo infirmar o sentido construído a partir de evidências 

intrínsecas ou de evidências extrínsecas primárias. Considerado em conjunto com o 

contexto intrínseco, extrínseco primário e extrínseco secundário, a questão se resolveria 

em favor da evidência dotada de argumento mais plausível.  

 

Suscitou-se, contudo, que evidências do contexto intrínseco ou do contexto 

extrínseco primário podem se mostrar tão plausíveis quanto aquelas fornecidas pelo 

contexto extrínseco secundário. Em tais casos, então, deveriam ser adotados os critérios de 

desempate de evidências disciplinados pela CVDT: os sentidos fornecidos por evidências 

intrínsecas e extrínsecas primárias teriam preferência em relação àqueles construídos a 

partir do contexto extrínseco secundário. 

 

As primeiras evidências analisadas no Capítulo IV foram as decisões de Cortes 

nacionais de terceiros Estados. Foi possível concluir que, no caso de coincidência de 

resultados obtidos por Tribunais de terceiros Estados, o sentido construído a partir de 

evidências intrínsecas ou evidências extrínsecas secundárias pode ganhar força 

argumentativa e mais aparência de credibilidade. A plausividade da decisão de um terceiro 

Estado pode abrir os olhos do intérprete para sentidos que já lhe seriam possíveis ainda que 

não as tivesse acessado, podendo, inclusive, infirmar interpretações construídas a partir de 

outras evidências ou, ainda, suprir a ausência de quaisquer outras evidências no contexto 

internacional, evitando, assim, o reenvio ao Direito doméstico.  

 

A segunda evidência analisada no Capítulo IV foi a doutrina dos publicistas mais 

qualificados das diferentes Nações. Produzida por indivíduos ou por instituições, trata-se 

de evidência que se adequa perfeitamente na função desempenhada pelo contexto 

extrínseco secundário, com potencial para preencher os critérios formais, funcionais e 

materiais adotados nesta tese.  

 

Em especial, a plausividade de suas posições e a coerência com as suas premissas 

parecem ser fundamentais para o reconhecimento de doutrina como evidência do contexto 

extrínseco secundário. A reputação de um acadêmico sem dúvida é relevante, inclusive por 

alçá-lo entre os publicistas mais qualificados das diferentes Nações, mas o argumento de 

autoridade é suficiente.  
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Como terceira evidência no âmbito do contexto extrínseco secundário analisado no 

Capítulo IV, foram analisadas a CM-OCDE os seus respectivos Comentários. Foram 

analisados, ainda, outros modelos de acordos de bitributação, especialmente a CM-ONU e 

a CM-EUA. 

 

Nesse seguir, investigou-se o recurso ao parallel treaty impróprio, adotando-se 

como par de comparação a CM-OCDE ou outros modelos de acordos de bitributação ou, 

ainda, modelos de outras espécies de convenções internacionais em matéria tributária, 

como “Estate and Inheritance Draft Model Convention” e “Estate, Inheritance and Gift 

Model Convention”. 

 

O recurso à CM-OCDE como par de comparação é cada vez mais comum nos 

tribunais de variadas jurisdições. No entanto, como se pôde observar, é necessário 

distinguir situações em que: (a) ambos os Estados contratantes são membros da OCDE; (b) 

ao menos um dos Estados contratantes não é membro da OCDE, mas observador 

convidado (como se dá com o Brasil em relação à OCDE) ou; (c) se ao menos um dos 

Estados contratantes não é membro e nem observador convidado. 

 

Em relação aos Comentários à CM-OCDE, não menos do que onze teorias foram 

identificadas quanto ao seu status perante o Direito Internacional. Tais materiais, concluiu-

se, parecem assumir o status de doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes 

nações.  

 

Os Comentários à CM-OCDE, tal como a doutrina: (i) não criam o sentido dos 

termos dos acordos de dupla tributação, mas apenas descrevem interpretações que o CAF-

OCDE compreende possíveis; (ii) são atemporais, pois as interpretações descritas em tais 

materiais poderiam ser consideradas plausíveis ou refutadas por Cortes nacionais, 

independentemente do momento de sua produção; (iii) requerem o recurso à analogia (iv) 

trata-se de uma instituição que congrega especialistas; (v) promovem o critério funcional 

como meio auxiliar para a determinação de sentido; e (vi) requerem critérios materiais de 

reconhecimento, como perícia, reputação e plausibilidade.  
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Como se pôde observar, em relação aos Estados membros da OCDE, por força do 

18 do regulamento daquela organização, os Comentários funcionam como doutrina de 

consideração obrigatória e de observação dependente de sua plausividade. 

 

Infelizmente, os Comentários à CM-OCDE têm pecado justamente em relação à 

sua plausividade. A política de revisões constantes, com frequente alteração ou mesmo 

flutuação de posições, desacompanhadas da justificativas claras, enfraquece o seu 

potencial para colaborar na interpretação dos acordos de bitributação. 

 

Também foi suscitado o fenômeno da mutação da natureza jurídica dos 

Comentários à CM-OCDE. Tal mutação, contudo, não soluciona por si a questão da 

admissibilidade de tais evidências para a solução de um caso concreto. Ocorre que se torna 

necessário o enfrentamento de todas as questões suscitadas em relação ao seu novo status 

(critério formal) e, qualquer um que este seja, está sujeito ao questionamento de sua 

aptidão para a promoção do efeito útil e da interpretação harmônica do acordo (critério 

funcional), bem como dependente de sua plausividade (critério material). 

 

A quarta evidência analisada no Capítulo IV foram os trabalhos preparatórios. 

Compreende-se que estes sempre podem ser acessados pelo operador, não apenas quando 

as evidências intrínsecas ou extrínsecas primárias conduzirem à ambiguidade, 

obscuridade, manifesto absurdo ou ausência de razoabilidade. Os trabalhos preparatórios 

podem dar ensejo a argumentos plausíveis, capazes de iluminar, inclusive, a compreensão 

de outras evidências componentes do contexto. Por se tratar de meio suplementar, contudo, 

jamais prevalecerá no embate com outros argumentos igualmente plausíveis.  

 

Trata-se, no entanto, de evidência marginalizada e de pouca utilidade prática. 

Ocorre que a ausência de publicidade em geral impossibilita que os operadores do Direito 

tributário internacional os acessem. No Brasil, contudo, tal situação foi alterada com a Lei 

de Acesso à Informação, o que foi demonstrado pelo projeto “História das políticas e das 

negociações das convenções internacionais em matéria tributária celebradas pelo Brasil”, 

promovido pelo IBDT. Quaisquer interessados podem ter acesso aos trabalhos 

preparatórios dos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil, provavelmente sob a 

guarda da CORIN. 
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A quinta evidência analisada no Capítulo IV foram os atos unilaterais quanto à 

intenção dos Estados contratantes. Embora não vinculantes, tais elementos do contexto 

extrínseco secundário podem ser úteis como guia para a interpretação harmônica entre os 

Estados. A transposição da teoria consensualista das fontes ao Direito tributário 

internacional legitima que um Estado, por ato unilateral, se comprometa a determinada 

forma de interpretar os seus acordos de bitributação. No entanto, tais atos unilaterais têm 

eficácia para vincular parceiros internacionais, de tal forma que não teriam o condão de 

suprimir ou reduzir a porção assegurada a outros Estados por meio de tratado 

internacional. 

 

Sob essa perspectiva, embora seja correto distinguir atos unilaterais dos trabalhos 

preparatórios, que pressupõem bilateralidade, não se pode recusar a priori que aqueles 

também possam configurar evidências quanto ao sentido dos termos dos acordos de dupla 

tributação, sob o escopo do contexto extrínseco secundário, e com a eficácia limitada para 

vincular apenas o Estado do qual tais atos unilaterais tenham sido emanados.  

 

Por fim, também sob o escopo do contexto extrínseco secundário, o Capítulo IV 

tratou das circunstâncias relacionadas à conclusão da convenção fiscal, em especial: (i) 

Circunstâncias fáticas ocorridas no período das negociações e da celebração do acordo 

de dupla tributação; (ii) acordos de dupla tributação anteriormente celebrados entre os 

mesmos Estados; (iii) o Direito doméstico dos Estados contratantes no momento da 

celebração da convenção fiscal; (iv) a origem histórica do termo utilizado no acordo de 

dupla tributação; (v) a participação de um ou de ambos os Estados contratantes em 

grupos econômicos; (vi) a celebração de acordos entre países industrializados e países em 

desenvolvimento; (vi) a política adotada por parte dos Estados contratantes em relação 

aos acordos de dupla tributação e; (vii) o idioma no qual as negociações foram 

conduzidas. 

 
Como última conclusão, é possível afirmar que a interpretação do Direito 

tributário internacional não é ofício para leigos. Análises superficiais não são 

suficientes para cumprir a função dos acordos de bitributação. Investigações 
aprofundadas conduzidas por especialistas em Direito tributário internacional, 

habituados com a variedade de evidências que podem ser úteis para cada caso 
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concreto, são essenciais para o adequado cumprimentos das obrigações mutuamente 

estabelecidas pelos Estados contratantes. 

 
Bem compreendidas, as decisões de tribunais nacionais e estrangeiros analisadas 

nesta tese apresentam o esforço de advogados (dos contribuintes e do fisco) para o 

convencimento de juízes quanto ao sentido dos termos de convenções fiscais. O passo 

antecedente consiste na investigação de evidências que lhes possam servir de argumento 

nessa disputa: quanto mais evidências do contexto intrínseco e extrínseco sejam levantadas 

por uma das partes em litígio, maior o seu potencial argumentativo. 

 
Decisões de tribunais estrangeiros, produzidas décadas atrás, já apresentavam a 

preocupação em interpretar convenções fiscais a partir de seu “contexto”, com a 

consideração de evidências que lhe foram apresentadas ou mesmo pela investigação 

proativa de outras mais, com a seleção dos argumentos que melhor se harmonizassem com 

as normas do Direito Internacional, especialmente à CVDT. 

 

Os tribunais brasileiros apenas nos últimos anos passaram a dar os seus primeiros 

passos para a aplicação de acordos de bitributação. Duas das mais importantes decisões 

enunciadas pelo STJ sobre o tema – casos Falcão e Copesul – sequer fazem referência à 

CVDT ou à cláusula do “contexto” do art. 3 (2) da CM-OCDE.  

 

Há, assim, um inevitável reclamo: se a experiência jurisprudencial brasileira nesse 

campo é tardia, é preciso que seja rápida a compreensão por parte dos tribunais das 

peculiaridades que o Direito tributário internacional assume diante da legislação puramente 

doméstica e das consequências interpretatidas decorrentes. 

 

Os advogados brasileiros assumem um papel essencial nesse processo: embora os 

juízes não estejam de mãos atadas para conhecer o Direito, é função do advogado 

investigar exaustivamente evidências legitimadas pelo Direito tributário internacional para 

a construção de sentido dos termos dos acordos de bitributação, bem como adotar 

estratégias argumentativas hábeis para explorá-las perante os tribunais.  

 

Nesse cenário, a presente tese pode auxiliar os operadores do Direito tributário 

internacional na seleção de argumentos qualitativamente mais apurados, aptos a satisfazer 
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critérios formais, funcionais e materiais para a construção de sentido dos termos das 

convenções fiscais. Um salto quantitativo nas evidências manejadas por tais profissionais 

também seria auspicioso quando se constata que, embora não hajam fórmulas, quanto mais 

elementos apontarem para um mesmo sentido, mais convincente pode se tornar a 

argumentação e a decisão adotada. 

 

Aos julgadores cabe um apelo final, para que assumam a vocação de guardiões do 

Direito tributário internacional e do cumprimento com boa-fé dos compromissos 

assumidos por seu país perante outros Estados. Em última análise, depende deles que 

convenções fiscais não se tornem letra morta, aplicadas ao gosto de seus intérpretes e à 

revelia de seu real sentido contextualizado e consentido por ambos os Estados contratantes 

sob promessas de cooperação, coordenação e reciprocidade. 
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