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RESUMO 

 

A tese que apresento perante a Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo tem por foco a análise dos mecanismos de controle da dupla-tributação apurados 

pelas Convenções Fiscais Bilaterais e os princípios decorrentes dos Tratados Comerciais, 

especialmente o de não-concessão de subsídios e o tratamento da nação mais favorecida. 

Tomando como pano de fundo a relação entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, demonstro  que a resistência dos Estados exportadores de capital na 

implementação das cláusulas de crédito fictício nas Convenções Fiscais Bilaterais é 

injustificada, prestando-se unicamente para dar prevalência à tributação com base na 

residência, em detrimento da neutralidade fiscal em face dos Estados de fonte dos 

rendimentos.  

Ainda, colocada a relação entre os fundamentos da celebração de Convenções 

Fiscais Bilaterais, afasto a possibilidade de o regime delas decorrente ser estendido a 

terceiros por força da cláusula do tratamento da nação mais favorecida constante do GATT 

e de outros Tratados Comerciais.  

 

Palavras-chave: Direito tributário internacional 2. Convenções fiscais bilaterais 3. 

Convenções fiscais sobre renda e capital 4. Subsídios 5. Cláusula da 

nação mais favorecida 

 



ABSTRACT 

 

This thesis makes an analysis of the mechanisms of control of the double-taxation 

thickened by the Bilateral Fiscal Conventions and the principles of the Commercial 

Agreements, especially the one of no-concession of subsidies and the treatment of the 

most-favored-nation.  

Taking as backdrop the relationship among the developed countries and in-

development countries, I demonstrate that the resistance of Capital Exporters States in the 

negotiating fictitious credit in the Bilateral Fiscal Conventions is unjustified, being only 

rendered to maintain to the taxation based in the residence, avoiding the fiscal neutrality in 

face of States of source of the revenues.  

Still, placed the relationship among the foundations of the Bilateral Fiscal 

Conventions, I move away the possibility of the regime of them to be extended in favor of 

Third Countries using the GATT’s most favored nation clause.  

 

Key words: International Tax Law. 1. International Tax Law. 2. Tax conventions on 

income and on capital. 3. Subsidies. 4. Most-Favoured-Nation Clause 



RÉSUMÉ 

 

La thèse présente devant la Faculté de Droit de l'Université de São Paulo foyer 

l'analyse des mécanismes de contrôle de la doublé-imposicion recherchés par les 

Conventions Fiscales Bilatérales et les principes liés aux Traités Commerciaux, 

spécialement du traitement de subventions et traitement de la nation plus favorisée.  

En prenant de la relation entre les pays développés et lês pays dans 

développement, je démontre que la résistance des États exportateurs dans la mise en oeuvre 

des clauses de crédit fictif dans les Conventions Fiscales Bilatérales est injustifiée, en se 

prêtant seulement pour donner de la prévalence à l'imposition sur base de la résidence, au 

détriment de la neutralité fiscale en raison des États de source des revenus.  

Encore, placée la relation entre les fondements de la célébration de Conventions 

Fiscales Bilatérales, je m'éloigne à possibilité du régime d'elles lié d'être élargie à des 

troisièmes en vertu de la clause de la nation plus favorisée constante du GATT et d'autres 

Traités Commerciaux. 

 

Mots Clé: 1. Droit Fiscal International. 2. Conventions Fiscales Internationales. 3. 

Subventionne. 4. Clause de La Nation Plus Favorise 
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INTRODUÇÃO 

 

Após sete anos de negociações frustradas, em 29 de novembro de 2008, os 

Ministros dos países Membros da Organização Mundial do Comércio reuniram-se em 

Doha, para dar continuidade às negociações da Rodada que leva o nome da mesma Cidade. 

Em seu discurso de abertura dos trabalhos, o francês Pascal Lamy, Diretor-Geral da OMC, 

deu um recado direto: a Rodada Doha deve passar uma mensagem clara, de que a 

liberalização do comércio deverá vir acompanhada de ajuda, pelos países ricos, aos países 

em desenvolvimento, com a assunção da responsabilidade que os países desenvolvidos 

possuem perante o Mundo1. A reunião ministerial em Doha, diante dessa perspectiva e do 

impasse entre os interesses dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, e antes que a 

própria Rodada sofresse o revés, acabou sendo interrompida e remarcada para o dia 17 de 

dezembro do mesmo ano. 

Essa tem sido a tônica dos debates sobre o futuro do comércio mundial: os 

discursos tendem à liberalização como mote de crescimento dos países pobres, mas os 

países desenvolvidos se negam a assumir qualquer responsabilidade pelo crescimento do 

sistema que eles mesmos criaram, enquanto os países em desenvolvimento buscam um 

maior equilíbrio nas relações bilaterais e multilaterais. 

Com esta inspiração, a tese que apresento a essa Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo tem como tema a relação entre os princípios decorrentes dos 

Tratados comerciais e os que regem a formação das Convenções Fiscais Sobre Renda e 

Capital, principalmente quando celebradas entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento.  

A novidade do tema se deve ao fato de que, no plano das negociações tuteladas 

pelas Organizações Internacionais, os Estados têm, ao menos aparentemente, buscado a 

concretização de um ambiente de livre comércio, norteados pelo tratamento não 

discriminatório das relações comerciais. Por outro lado, como decorrência da adoção, pelos 

Estados, da tributação em bases mundiais, surgiu a preocupação acerca da possibilidade da 

                                                           
1WORLD TRADE ORGANIZATION. Follow-up International Conference on Financing for Development 

to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, Doha, Qatar. Pascal Lamy. Doha, 29 Nov. 
2008. 
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dupla-tributação2, ocasionando a formação de uma rede de Convenções bilaterais em 

matéria fiscal, vocacionada a controlar os efeitos nefastos da dupla-incidência. Cada uma 

dessas Convenções Fiscais acaba por formar um regime específico de tributação para os 

residentes nos países signatários, fator relevante na condução dos investimentos a serem 

realizados no exterior.  

A convivência entre o princípio da não-discriminação decorrente dos Tratados 

comerciais e o regime específico das Convenções Fiscais Bilaterais sobre renda e capital 

tem causado acaloradas discussões entre os especialistas. Isso porque, ao se permitir a 

manutenção de um regime bilateral de tributação, com a vigência de uma Convenção 

Fiscal, o fundamento de não-discriminação, decorrente dos Tratados comerciais, é, 

algumas vezes, posto em xeque.  

Esse conflitante relacionamento se estreita em dois pontos: a aplicação, às 

Convenções Fiscais Bilaterais, do sistema de controle de subsídios estabelecido por meio 

dos Tratados comerciais e a possibilidade do tratamento da nação mais favorecida ser 

postulado por um terceiro Estado, não-signatário das Convenções Fiscais Bilaterais, mas 

interessado pelo regime nelas estabelecido.  

Acerca da aplicação do controle de subsídios às Convenções, ressalto sua defesa 

pelos países desenvolvidos, que costumam impor restrições a certas cláusulas das 

Convenções Bilaterais, enquadrando tais previsões como se fossem subsídios, contra o que 

a presente tese vem se opor diametralmente.  

Uma dessas cláusulas, rejeitada pela doutrina e pelas Organizações 

primeiromundistas, trata da concessão de créditos fictícios, invocando, contra elas, o 

princípio da não-concessão de subsídios, decorrente dos Tratados comerciais. Defendo, no 

entanto, que os Estados têm soberania para definir sua política de tributação dos negócios e 

investimentos internacionais relacionados aos seus residentes, adotando medidas voltadas a 

este fim. 

Da mesma forma, defendo a soberania dos Estados ao escolher os mecanismos anti 

dupla-tributação, celebrando Convenções Fiscais Bilaterais, em que as partes contratantes 

                                                           
2Heleno Tôrres apresentou o conceito de pluritributação, fenômeno que decorre da pretensão de tributação de 

um mesmo rendimento por mais de um Estado. No entanto, como meu enfoque será sobre as Convenções 
Fiscais Bilaterais, adotarei o termo dupla-tributação. Sobre a pluritributação internacional, ver melhor em: 
TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas. 2. ed. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 2001. 
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procuram balizar a competência na imposição dos rendimentos. Os Estados utilizam, 

basicamente, dois mecanismos com tal propósito, a saber, a imputação de crédito ou a 

isenção3. Pelo mecanismo de imputação do crédito, o tributo pago perante o Estado de 

fonte do rendimento é reconhecido como crédito para dedução do tributo devido perante o 

Estado de residência do seu beneficiário. Assim, ambos os Estados mantém a sua soberania 

tributária, elidindo-se o efeito da dupla-tributação pela composição dos créditos dos 

tributos pagos na fonte e devidos na residência. Por sua vez, pelo mecanismo da isenção, a 

Convenção, diante de determinada espécie de rendimento, reserva a sua tributação 

exclusivamente ao Estado da fonte, ou exclusivamente ao Estado da residência do seu 

beneficiário.  

Contudo, via de regra, quando se trava a negociação bilateral entre um país 

desenvolvido, que costuma tributar pela residência, pois é eminentemente exportador de 

capital, e um país em desenvolvimento, que costuma tributar pela fonte, pois é 

majoritariamente importador de capital, a diferença nos seus patamares de tributação 

inviabiliza o alcance da neutralidade com a simples adoção dos métodos de crédito ou 

isenção. Assim, se existir uma isenção no país em desenvolvimento, rotineiramente fonte 

do rendimento, mas for mantida a tributação pela residência, no país desenvolvido, sempre 

irá ser anulada a isenção concedida ao sul da linha do Equador, só existindo neutralidade 

fiscal em relação aos Estados nortistas. A simples imputação de crédito não resolveria o 

desequilíbrio, pois, na grande maioria das vezes, a nação em desenvolvimento costuma 

tributar a menor e não a maior. O residente no Estado desenvolvido permaneceria, 

portanto, sempre em desarmonia com os demais empresários de onde escolheu produzir 

riquezas.  

Como solução dessa imperfeição, as Convenções Fiscais passaram a adotar, solução 

já não aceita pelos países desenvolvidos, cláusulas de crédito fictício, denominadas 

matching credit e tax sparing, pelas quais os Estados de residência reconhecem créditos de 

tributos não-pagos, fazendo com que prevaleçam as isenções concedidas nos Estados 

responsáveis por tributar pela fonte, aceitando-nos na liquidação do tributo devido aos 

países de residência, geralmente, como já foi dito, nações desenvolvidas. Assim, apesar de 

o contribuinte não ter efetivamente pago o tributo, total ou parcialmente, o produtor de 

riquezas no Estado da fonte, em desenvolvimento, mantém um crédito para dedução do 

imposto devido ao Estado de residência. Com isso, permite-se, no plano mundial, a 
                                                           
3TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit. 
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neutralidade em relação ao país fonte, geralmente em desenvolvimento, e não somente 

perante os exportadores de capital. A permissão, naturalmente, é medida 

desenvolvimentista, devendo ser defendida pelas nações necessitadas de, apesar de suas 

adversas contingências históricas, atraírem investimentos.  

Ocorre, no entanto, que, como decorrência do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio – GATT4, em vigor desde 1947, os Estados desenvolvidos, ditos de economia de 

mercado, comprometeram-se a não conceder, entre eles ou a seus parceiros comerciais, 

benefícios que pudessem influenciar os negócios comerciais no plano mundial. Com tal 

objetivo, os membros do GATT celebraram, em 1994, em plena Era da Globalização, o 

Acordo Sobre Subsídios e Medidas Compensatórias – ASMC, regulamentando o disposto 

no citado art. XVI do GATT e criando sanções específicas aos Estados que não acatassem 

as normas de vedação à concessão de subsídios.  

Para tanto, o ASMC, em seu artigo 1º, define as situações de subsídios sancionáveis 

quando: haja contribuição financeira por um governo ou órgão público, no interior do 

território de um Membro; ou receitas públicas devidas sejam perdoadas ou deixam de ser 

recolhidas, conferindo-se, com isso, uma vantagem5. Por sua vez, a “lista ilustrativa de 

subsídios à exportação”, constante do Anexo I do ASMC, expressamente consigna, como 

subsídios, “isenção, remissão ou diferimento, total ou parcial, concedidos especificamente 

em função das exportações, de impostos diretos ou impostos sociais pagáveis por 

empresas industriais ou comerciais”6.  

                                                           
4Artigo XVI: “Se uma Parte Contratante concede ou mantém uma subvenção qualquer, inclusive qualquer 

forma de proteção das rendas ou sustentação dos preços que tenha diretamente ou indiretamente por efeito 
elevar as exportações de um produto qualquer do território da referida Parte Contratante ou de reduzir as 
importações do mesmo no seu território, dará conhecimento, por escrito, às Partes Contratantes, não 
somente da importância e da natureza dessa subvenção, como dos resultados que possam ser esperados 
sobre as quantidades do ou dos produtos em questão por ele importados ou exportados e as circunstâncias 
que tornam a subvenção necessária. Em todos os casos em que fique estabelecido que uma tal subvenção 
causa ou ameaça causar um prejuízo sério aos interesses de outra Parte Contratante, a Parte Contratante que 
a concedeu examinará, quando solicitada, com a ou com as Partes Contratantes interessadas ou com as 
Partes Contratantes, a possibilidade de limitar a subvenção”. 

5Anexo 1A – Acordo Sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, da ata final que incorpora os resultados 
das negociações comerciais multilaterais da rodada do Uruguai, aprovada pelo ratificada pelo decreto 
legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994 e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 
1994. 

6Item ‘e’ do Anexo I – Lista Ilustrativa de Subsídios à Exportação do anexo 1A. 
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Com isso, regimes preferenciais em tributação direta, a par de serem medidas de 

controle da dupla-tributação, passaram a ser, muitas vezes, enquadrados como subsídios 

para fins de aplicação do ASMC7, contra o que esta tese vem a se opor. 

Proponho, em face dessas considerações, um giro hermenêutico no sentido de 

pensar que as isenções ou créditos deferidos por um Estado contratante, em favor das 

pessoas tributadas perante o outro Estado contratante, na aplicação de Convenções Fiscal 

Bilaterais, não constituem, em momento algum, benefício fiscal que possa ser 

caracterizado como subsídio8. São, em verdade, mecanismos utilizados para afastar a 

dupla-tributação, privilegiando um dos regimes tributários, do Estado de fonte dos 

rendimentos ou do Estado de residência de quem os aufere. 

Neste diapasão, as cláusulas de crédito fictício, matching credit e tax sparing, são 

instrumentos de técnica fiscal para aproximar a tributação ao regime adotado pelo Estado 

de fonte dos rendimentos, independentemente deste regime ser o da isenção ou da 

                                                           
7A nota 59 da lista ilustrativa de subsídios do ASMC reconhece que as Convenções Fiscais em matéria fiscal 

são fontes potenciais de subsídios, afastando, no entanto, essa condição apenas no tratamento dos preços de 
transferência, desde que atendido o princípio do arm’s lenth. Diz a nota 59: “Os membros reconhecem que 
o diferimento poderá não constituir subsídio à exportação quando, por exemplo, são percebidos os juros 
adequados. Os membros reafirmam o princípio segundo o qual os preços de bens praticados em transações 
entre empresas exportadoras e compradores estrangeiros controlados pelas primeiras, ou ambos sob o 
mesmo controle, devem, para fins tributários, ser os mesmos que se praticariam entre empresas 
independentes umas das outras em condições de livre concorrência. Qualquer membro pode chamar a 
atenção de outro para práticas administrativas ou outras que contradigam esse princípio e que resultem em 
expressiva economia em impostos diretos aplicáveis a transações de exportação. Em tais circunstâncias, os 
Membros tentarão normalmente resolver suas diferenças pelas vias previstas em tratados bilaterais 
existentes em matéria fiscal ou por meio de outros mecanismos internacionais específicos, sem prejuízo dos 
direitos e das obrigações que para os Membros derivam do GATT 1994, entre os quais o direito de consulta 
criado no período precedente”.  

8Sobre a aplicação do ASMC às Convenções Fiscais Bilaterais, ver melhor em: MCDANIEL, Paul R. The 
U.S. tax treatment of foreign source income earned in developing countries: a policy analysis. The George 

Washington International Law Review, v. 35, p. 265-295, 2003. MELOT, Nicolas. Territorial and 
worldwide tax systems: should France adopt the U.S. system? Tax Management International Journal, 
Washington, v. 33, n. 2, p. 84-102, 2003. STATHIS, Dionisios. Compatibility of anti-treaty shopping 
policies with basic international trade imperatives: relevance of fiscal equity and neutrality in the 
international trade regime and lessons for international tax lawyers. Manchester International Economy 
Journal, v. 1, n. 2, 2004. Heinonline. Disponível em: <http://heinonline.org/>. POZEN, David. Tax 
expenditures as foreign aid. The Yale Law Journal, v. 116, p. 869-880, 2004. ROSENBLUM, Janet. The 
GATT qualifier: its validity as a tax standard and its effect on DISC and DISC alternatives. Cornell 

International Law Journal, v. 16, n. 2, p. 469-501, 1983. SHEPPARD, Hale. Rethinking tax-based 
incentives: converting repeated defeats before the WTO into positive tax policy. University of Texas 

International Law Journal. v. 39, n. 1, p. 111-142, 2003. FELLER, Peter Buck. Mutiny Against the bounty: 
an examination of subsidies, border tax adjustments, and the resurgence of the countervailing duty law. 
Law and Policy in International Business. v. 1, p. 17-76, 1969. ENGEL, Keith. Tax neutrality to the left, 
international competitiveness to the right, stuck in the middle with subpart F. Texas Law Review, v 79, n. 6, 
p. 1525-1607, 2001. LANG, Michael et al. WTO and direct taxation. The Hague: Kluwer Law 
International, 2005. BRAUNER, Yariv. International trade and tax agreements may be coordinated, but not 
reconciled. Virginia Tax Review, v. 25, n. 1, p. 251-311, 2005. FISCHER-ZERNIN, Justus. Gatt versus tax 
treaties? the basic conflicts between international taxation methods and the rules of GATT. Journal of 

World Trade Law, Haia, v. 21, n. 3. p. 39-62, 1987. 
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tributação reduzida. Assim, as cláusulas de crédito fictício apenas prorrogam os efeitos da 

exoneração concedida pelo Estado de fonte dos rendimentos9, quando da tributação pela 

residência, favorecendo àqueles que venham, de outras localidades, trazer riquezas e 

empregos para dentro das fronteiras dos países em desenvolvimento.  

Muito se tem discutido, também, se o tratamento da nação mais favorecida, seja ela 

decorrente do GATT, seja ela disposta em Tratados de formação de blocos econômicos, 

tem aplicação no caso dos regimes decorrentes das Convenções Fiscais Bilaterais10. Isso 

porque, afastada a possibilidade de as disposições de referidas Convenções serem tratadas 

como subsídio em tributação direta, ainda assim, os regimes delas decorrentes podem ser 

objetos de demanda por terceiros não-residentes, nos Estados signatários, invocando a 

aplicação do princípio da não-discriminação.  

Defendo o entendimento de que o tratamento da nação mais favorecida constante 

do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT e de outros Acordos comerciais não 

deve ser aplicado às Convenções Fiscais Bilaterais, pensando, mais uma vez, acerca da 

situação dos países em desenvolvimento, mormente o Brasil, que eventualmente poderiam, 

por tal raciocínio, ser forçados à aceitação de um regime de tributação inibidor do 

crescimento sustentado.  

Particularmente quanto ao Brasil, os tratados ratificados pelo Estado brasileiro, 

como é sabido, são normas de direito interno, adquirindo aplicabilidade imediata, as 

                                                           
9O Brasil, por exemplo, não tributa dividendos de pessoas jurídicas – quaisquer que sejam elas. Referida 

sistemática não constitui, nos termos do ASMC, subsídios em tributação direta, por ausência da 
especificidade constante do seu artigo 2º. Diante de uma cláusula de tax sparing que atribua crédito de 
imposto à empresa exportadora sujeita à tributação pelo princípio da residência, não vejo como enquadrar 
esta situação como benefício fiscal, nem como eventualmente argüir referido regime como se fosse 
subsídio.  

10Sobre a aplicação da cláusula da nação mais favorecida às convenções fiscais sobre renda e capital, ver 
melhor em LANG, Michael et al. op. cit. AVI-YONAH, Rueven, SLEMROD, Joel. (How) should trade 

agreements deal with Income tax issues? Michigan: University of Michigan, 2001. BRAUNER, Yariv. op. 
cit., p. 251-311. KOFLER, George W. Most favoured-nation treatment in direct taxation: does EC law 
provide for community MFN in bilateral double taxation treaties? Houston Business and Tax Law Journal, 
2005. HILL, Robert. A. United States tax policy and GATT: the legality of FSC. The American Journal of 
Tax Policy, 1986. Heinonline. Disponível em: <http://heinonline.org/>. DE CEULAER, Stefaan. 
Community most-favoured-nation treatment: one step closer to the multilateralization of income tax 

treaties in the European Union? Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2003. 
HABERS, Frederik. The D-Case: rejection of the most-favoured-nation principle in E.U. tax law. Tax 

Planning International Review, Londres, 2005. LEHNER, Moris M. The influence of EU law on tax 

treaties from a German perspective. Amsterdam: International Bureau of Documentation, 2000. ZESTER, 
Anitza. Most-favoured-nation treatment in an EC tax law perspective. A special focus on the principle’s 

effect on the limitation on benefits clause in double taxation conventions. Lund: University of Lund, 2005. 
QURESHI, Asif H. Trade-related aspects of international taxation: a new Code of Conduct? Journal of 

World Trade, Geneva, v. 30, n. 2, p. 161-194, Apr. 1996. 
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hipóteses neles previstas11. Da mesma forma, as Convenções Fiscais Bilaterais sofrem 

processo de ratificação pelo Poder Legislativo, possuindo auto-aplicabilidade quanto aos 

regimes que estabelecem.  

Assim, tanto o GATT quanto o Tratado de Assunção, que constituiu o Mercosul, 

por exemplo, foram internalizados por meio do devido procedimento de ratificação, 

implementando, na ordem jurídica interna, as deliberações do país perante os demais 

signatários.  

Portanto, existiria a hipótese de um membro do GATT ou do Mercosul, tomando 

por base a aplicação da cláusula da nação mais favorecida, pleitear a extensão do regime 

fixado bilateralmente pelo Brasil com outro Estado, em Convenção Fiscal Bilateral12. 

A situação imaginada não é mera suposição13, pois, por exemplo, na Convenção 

Brasil-Hungria para evitar a dupla tributação, a incidência do Imposto de Renda Retido na 

Fonte, decorrente do pagamento de juros, é limitada a 10% (dez por cento), nos 

empréstimos contraídos perante instituições financeiras. Este regime de tributação foi 

definido mediante deliberação bilateral do Acordo celebrado em junho de 1986 e ratificado 

pelo Decreto nº 53, de 8 de março de 1991. Diante deste regramento, uma instituição 

financeira sediada na República da Alemanha, por exemplo, poderia pleitear o mesmo 

tratamento, tomando por base o princípio da cláusula da nação mais favorecida constante 

do GATT, do qual os Estados brasileiro e germânico são signatários. De fato, se o Brasil 

defere regime mais favorecido de tributação a um terceiro país, referida reclamação, em 

tese, poderia ser postulada perante o Poder Judiciário brasileiro. Este teria o poder de 

limitar a tributação dos juros na fonte em 10% (dez por cento), em favor do imaginado 

banco alemão, mesmo a Alemanha não sendo signatária da Convenção Bilateral entre o 

                                                           
11Brauner relata que nos, Estados Unidos da América, o GATT foi assinado como “executive agreement”, 

sem ratificação do Parlamento americano. Desta feita, segundo esta estrutura, os EUA assumem o 
compromisso de respeito às disposições do tratado, mas o mesmo não possui auto-executoriedade interna. 
Conferir em: BRAUNER, Yariv. op. cit., p. 262-263. 

12“The most visible potential violation of a general (hypothetical) MFN obligation is different withholding 
tax rates for the various types of income covered by tax treaties. Every country that is party to a bilateral 
tax treaty commits this violation. Some treaties even exempt certain item from taxation if earned by 
residents of the country that is party of the treaty, while other equivalent treaties do not do so”. BRAUNER, 
Yariv. op. cit., p. 283. 

13O Superior Tribunal de Justiça já aplicou, em diversos casos de tributação indireta, a cláusula do tratamento 
nacional nas importações de produtos provenientes do GATT, tendo inclusive sumulado a questão em duas 
oportunidades: súmula 20 e súmula 71. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 20. Revista do 

Superior Tribunal de Justiça, v. 16, p. 515. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 71. Revista do 

Superior Tribunal de Justiça, v. 40, p. 323. 
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Brasil e a Hungria, mas por o Brasil e a Alemanha fazerem parte dos compromissos do 

GATT. 

O mesmo poderia ocorrer em face da Convenção Fiscal Bilateral que o Brasil 

firmou com a República Argentina, ratificada por meio do Decreto nº 87.976, de 22 de 

dezembro de 1982. Segundo o artigo VII da citada Convenção, “os lucros de uma empresa 

de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça 

sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente ali 

situado”. Desta feita, se uma empresa argentina aufere rendimentos no Brasil, na condição 

de não-residente, terá seus rendimentos tributados exclusivamente na Argentina. No 

entanto, caso uma empresa uruguaia ou paraguaia exerça atividades similares no país, será 

tributada como não-residente pelo Brasil, apesar da existência da cláusula da nação mais 

favorecida no Tratado de Assunção, do qual são signatários Brasil, Uruguai e Paraguai. 

Ainda, sabendo-se que a tributação da renda no Paraguai, por exemplo, é 

consideravelmente inferior à brasileira, a sua desvantagem comparativa à empresa 

argentina seria patente, o que fortaleceria o pendor da demanda. 

Os operadores internacionais têm tergiversado em favor das imaginadas demandas 

supondo a incompatibilidade dos Tratados comerciais com as disposições constantes das 

Convenções Fiscais Bilaterais.  

Dentro desta perspectiva, se o Brasil adotar, em uma disputa judicial, a prevalência 

das cláusulas comerciais não-discriminatórias, estará privilegiando o espírito do livre 

comércio, fomentado pelo GATT e pelos Acordos instituidores dos blocos econômicos, 

como o tão carente de maior atenção doutrinária, Mercosul14. No entanto, estará também 

deferindo, aos residentes de um terceiro país, não signatário da Convenção Fiscal, regime 

de tributação que foge à negociação travada bilateralmente e fundada nos princípios da 

reciprocidade e da neutralidade. 

Diante dessa polêmica, defendo a tese de que, se o regime decorrente das 

Convenções Fiscais for estendido aos demais signatários dos Acordos Comerciais, não só 

estaria sendo quebrada a neutralidade da tributação dos negócios internacional, como 

também estaria sendo deitada por terra qualquer possibilidade de manutenção das 

                                                           
14Sobre o Mercosul, ver melhor em CASELLA, Paulo Borba. MERCOSUL: exigências e perspectivas: 

integração e consolidação de espaço econômico. São Paulo: LTr, 1996. CASELLA, Paulo Borba. 
Mercosur. Haia: Kluwer Law International, 2007. 
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Convenções Fiscais Bilaterais, dada a dissolução dos regimes próprios de tratamento da 

tributação no plano internacional.  

Portanto, com a manutenção das cláusulas de crédito fictício nas Convenções 

Fiscais e a não-aplicação do tratamento da nação mais favorecida a essas Convenções, essa 

tese não esconde pretender, ao fim, instrumentalizar os países em desenvolvimento para 

enfrentarem as discussões travadas no âmbito das relações de política fiscal e comércio 

perante a comunidade internacional. Quem sabe assim, aberta essa nova perspectiva de 

tratamento da matéria, possamos contribuir para o desenlace dos litígios travados entre 

países desenvolvidos e países em desenvolvimento, permitindo que debates, como o 

descrito na Rodada Doha, tenha desfecho positivo no trato das negociações multilaterais. 
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CAPÍTULO I. A TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO PELO BRASIL 

NO PLANO MUNDIAL 

 

1. A Tributação da Renda no Brasil Revisitada Pelas Relações Internacionais 

 

Como é sabido, o Sistema Tributário Brasileiro está fundado no princípio 

federativo, cabendo à Constituição da República a prescrição das competências para que 

cada Ente Federado, por meio de lei própria, institua e cobre seus tributos. Assim, à União, 

por força do art. 153, inciso III, da CR/88, foi dada competência para instituir o Imposto 

Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR, assim como, por força do art. 195, 

inciso I, alínea ‘c’ da mesma Carta, restou a esse Ente a competência para instituir a 

Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas - CSLL. Ainda, quanto à renda 

especificamente auferida por meio da remessa de royalties para o exterior, a Lei nº 

10.168/2000 prevê a retenção, na fonte, da Contribuição Sobre Remessas para o Exterior, 

uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, também chamada de CIDE-

Royalties. 

Esses três tributos constituem, na ótica internacional, a tributação da renda no 

Brasil. No entanto, a inclusão da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL e da 

CIDE-Royalties, como parte da tributação da renda, na doutrina pátria, não é pacífica. Ao 

contrário, no Direito brasileiro, sedimentou-se a tese de que os tributos se subdividem em 

cinco espécies tributárias, a saber: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 

compulsórios e contribuições especiais15. Referido entendimento teve por base a aplicação 

                                                           
15O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que contribuições e impostos são espécies 

tributárias diversas, a elas (contribuições) não se aplicando as disposições específicas relacionadas aos 
impostos. Tal entendimento pode ser comprovado no acórdão do STF do processo Re.AgR 488.228 – STF, 
apenas para citar uma decisão mais recente. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no 
recurso extraordinário nº 488.228. Relator: Ministro Eros Grau. Diário de Justiça, Brasília, 09 maio 2008. 
Ainda, Werther Botelho Spagnol tem entendimento de que existe um aspecto finalístico no mandamento da 
norma tributária que relativiza a aplicação da teoria dos tributos vinculados e não vinculados, permitindo o 
reconhecimento das Contribuições como espécies tributárias diversas dos Impostos. Ver melhor em: 
SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições sociais no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
Por fim, Luciano Amaro, a par de não reconhecer as contribuições de melhoria como espécie própria, 
também diferencia o regime jurídico aplicável aos impostos e às contribuições. Ver melhor em: AMARO, 
Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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da teoria dos tributos vinculados e não-vinculados16, aliada à identificação de serem, as 

receitas deles decorrentes, afetadas ou não a determinado gasto específico.  

Não tenho a pretensão, neste trabalho, de refutar as teses referentes à separação dos 

tributos em espécie, de forma a equiparar o regime jurídico aplicado às contribuições ao 

aplicado aos impostos.  

Aliás, essa divisão guarda muito sentido se observada a conjugação do Direito 

Tributário pátrio em face do Direito Orçamentário, responsável pela organização das 

destinações e gastos das receitas estatais, constituindo a Ciência do Direito Financeiro 

interno.  

Nessa perspectiva, dentre as contribuições especiais, as contribuições sociais seriam 

tributos destinados ao financiamento da Seguridade Social, entendida, na visão alargada 

introduzida pela Constituição da República de 1988, como saúde, assistência social e 

previdência. Visando tais fins, o art. 195 da Constituição da República autorizou a União a 

instituir Contribuições Sociais sobre receita bruta ou faturamento, lucro, folha de salários e 

importação de produtos do exterior. Com esteio neste dispositivo, a União criou a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL17, tendo por base de incidência o 

resultado do exercício, entendido como o lucro auferido pela pessoa jurídica com a 

contraposição das suas receitas e despesas, antes do provisionamento do imposto de 

renda18. 

                                                           
16Segundo Geraldo Ataliba, a divisão dos tributos em espécie deve ser procedida mediante a verificação da 

hipótese de incidência tributária, de forma a identificar a existência, ou não, de uma contraprestação do 
Estado em favor do contribuinte. Segundo seu entendimento, os impostos são tributos que independem de 
uma contraprestação Estatal em favor do contribuinte, ao passo que as Taxas são conceituadas como 
tributos que exigem uma contraprestação do Estado em favor dos contribuintes. Ainda, Geraldo Ataliba 
entende que a “contribuição é tributo vinculado cuja h.i. consiste numa atuação estatal indireta e mediata 
mediante uma circunstância intermediária) referida ao obrigado” (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de 

incidência tributária. São Paulo: Malheiros Ed., 1995. p. 134). Ressalva, no entanto, que “no Brasil, todas 
as contribuições têm tido hipótese de incidência de imposto, na configuração que o imaginoso – mas sem 
técnica – legislador tem lhe dado”, concluindo pela equiparação entre as contribuições e os impostos, 
ressaltando que “entender o contrário seria admitir que – mediante  expediente de batizar de “contribuição” 
um imposto – a União pudesse contornar o regime das imunidades e postergar os princípios constitucionais 
fundamentais que estão em sua base”. Ver melhor em: ATALIBA, Geraldo. op. cit., p. 182. Por sua vez, 
Sacha Calmon divide as espécies tributárias, na aplicação da teoria dos tributos vinculados e não 
vinculados, em (i) imposto (que podem ser gerais, restituíveis – empréstimos compulsórios – e especiais ou 
finalísticos – contribuições não sinalagmáticas para seguridade social, corporativas e interventivas), (ii) 
taxas (de serviço e de polícia) e (iii) contribuições (sinalagmáticas, divididas em de melhoria e 
previdenciárias). Ver melhor em: COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 
9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 446. 

17Por meio da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988. 
18Art. 2º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988.  
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No entanto, para fins de identificação da tributação dos rendimentos, no plano 

mundial, a base de incidência do tributo deve ser o critério de referência para aplicação das 

normas estabelecidas por meio de tratados internacionais sobre a matéria, e não a sua 

destinação.  

Neste sentido, o Código Tributário Nacional dispõe, em seu artigo 43, que a renda é 

“o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos”, pelo que é possível 

entender que o lucro líquido de que trata a contribuição em comento, equipara-se à renda, 

pois também é resultado da contraposição de receitas e despesas atreladas à produção. Da 

mesma forma a CIDE-Royalties, incidente sobre o resultado da riqueza auferida pela 

exploração do capital, na forma de royalties. 

Analisando as hipóteses de incidência do Imposto de Renda, da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido e da CIDE-Royalties, é possível identificar que todos têm, como 

pressuposto material, a aferição de rendimentos. Apesar, assim, da estruturação 

diferenciada das espécies tributárias predominante no direito interno, é possível conjugar o 

Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e a 

referida CIDE19, por incidirem sobre uma base que, principalmente se considerada sob a 

ótica internacional, equivale à renda da pessoa tributada.  

Entendo, desta feita, ser tecnicamente imperfeita a postura adotada pelo Brasil, 

tanto na negociação, quanto na aplicação das Convenções Fiscais internacionais. Isso por 

que, no que a tônica adotada nas Convenções celebradas após a promulgação da 

Constituição da República de 1988, é de excluir a CSLL e a CIDE-Royalties da aplicação 

das Convenções.  

Excepcionalmente, a Convenção Brasil-Portugal20 e a Convenção Brasil-Bélgica21 

dispõem que se aplicam, à CSLL, os termos da Convenção. Nenhuma Convenção prevê 

sua aplicação à CIDE-Royalties como tributo sujeito aos termos do acordo. Ou seja, o 

                                                           
19Heleno Tôrres tem posicionamento equivalente quando analisa os tributos sujeitos à aplicação de tratados 

internacionais. Quando um país celebra convenções internacionais sobre renda e capital, as partes dispõem 
acerca de quais tributos estarão sujeitos à aplicação de referido acordo. Na verdade, “o termo imposto não é 
definido pelas convenções, o que deve ser objeto de reenvio ao direito interno de cada um dos estados 
contratantes, quando da aplicação da convenção”. Ver melhor em TÔRRES, TÔRRES, Heleno Taveira. op. 
cit., p. 601. 

20O artigo 1º do Protocolo da Convenção dispõe que “Fica entendido que, nos impostos visados no Artigo 2º, 
nº 1, alínea a), está compreendida a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), criada pela Lei nº 
7.689, de 15 de dezembro de 1988”. 

21Artigo 12 da Convenção Adicional à Convenção Brasil-Bélgica, dispõe o seguinte: “Fica entendido que os 
impostos visados no artigo 2, parágrafo 2, b), compreendem a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), criada pela Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988”. 
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Brasil negociou referidas convenções omitindo que a tributação dos rendimentos no país 

não se faz exclusivamente pelo Imposto de Renda, criando, para estes Contratantes, uma 

falsa impressão de estarem resolvendo a neutralidade na tributação internacional da renda, 

quando, na verdade, o Brasil reserva, para si, uma soberania tributária não colocada nas 

mesas de negociação.  

A situação fica absolutamente clara quando se verifica, na previsão de algumas 

destas Convenções, a sua aplicação a vários tipos de tributos sobre a renda nos Estados 

contratantes, além do imposto de renda, como a contribuição para o desenvolvimento da 

população e a contribuição da cidade e da comunidade, ambas da Hungria; e a contribuição 

complementar de crise, da Bélgica.  

Os demais Estados nessa situação, que celebraram convenções que contemplam 

exclusivamente, o Imposto de Renda, como sendo o único tributo incidente sobre a renda 

no Brasil, são: República Tcheca, Eslováquia, Países Baixos, Filipinas, Hungria, Coréia 

(1991), Índia (1992), China (1993), Finlândia (1998), Chile (2003), Israel (2005), México, 

Ucrânia e África do Sul (2006). 

Curiosamente, em fortalecimento ao argumento expedido, o próprio Brasil aceita, 

para as Convenções firmadas antes da Constituição de 1988, a aplicação de seus termos à 

CSLL, tendo em vista a previsão, em referidos acordos, de que novos tributos criados com 

base de incidência na renda estariam imediatamente sujeitos aos termos da Convenção. No 

entanto, ainda persiste, mesmo com relação às convenções anteriores à Constituição de 

1988, a equivocada exclusão da CIDE-Royalties22.  

Assim, quando falo em tributação direta do rendimento das pessoas jurídicas no 

direito brasileiro, refiro-me ao Imposto de Renda, exclusivamente, quando da aplicação das 

Convenções celebradas após a CR/88, e ao Imposto de Renda e à CSLL, com relação às 

Convenções celebradas antes na Ordem Constitucional vigente, com minha ressalva de 

que, em ambos os casos, as previsões das Convenções Fiscais Bilaterais deveriam alcançar, 

além do Imposto de Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e a CIDE-

Royalties.  

                                                           
22Conjugação dos entendimentos da solução de consulta COSIT nº 23/2008, com a decisão do acórdão 101-

95802, do 1º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Ver melhor em: BRASIL. Coordenação 
Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta nº 23/2008. Diário Oficial de 

União, Brasília, 03 out. 2008. BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. Recurso 148.709. Relatora: 
Conselheira Sandra Maria Faroni. Diário Oficial da União, Brasília, 19 out. 2006.  
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2. Fundamentos Para a Tributação dos Rendimentos Externos  

 

Nessa perspectiva alargada do conceito de tributos sobre a renda, a partir de 1995, 

com a edição da Lei nº 9.249, o Brasil começou a tributar os rendimentos23, pelo IRPJ e 

pela CSLL, no plano mundial, sendo que tanto os rendimentos auferidos no Brasil, por 

residentes ou não-residentes, quanto os rendimentos auferidos no exterior por residentes 

brasileiros, passaram a se sujeitar à tributação da renda no Brasil.  

A estrutura de tributação dos rendimentos das pessoas jurídicas abandonou, assim, 

um critério meramente territorial, para alcançar também a tributação dos rendimentos pelo 

critério pessoal24. Desta forma, manteve-se a tributação dos rendimentos auferidos 

internamente por pessoa residente, além da tributação dos rendimentos auferidos 

internamente por pessoa não-residente; mas acrescendo-se a tributação auferida, no 

exterior, por pessoa residente. 

Essa não foi, como não é, novidade introduzida pelo ordenamento pátrio. Ao 

contrário, é decorrente da interação do capital mundial, que conduziu a doutrina 

internacional na concepção de conceitos que tornassem possível a localização de fato 

exógeno.  

Isso porque, o Estado, na sua concepção clássica, é formado pela conjunção de três 

elementos fundamentais, a saber, soberania, povo e território25.  

A conceituação jurídica de soberania tem sido um desafio aos juristas, dada a 

origem eminentemente política do conceito26. Posta a necessidade de se firmar um corte 

metodológico, para fins de estudo do Direito, a soberania, em sua acepção jurídica, vem 

                                                           
23Antes desta inovação legislativa, o Brasil tributava a renda das pessoas jurídicas apenas em bases 

territoriais. 
24Segundo Alberto Xavier, o único critério exclusivamente pessoal é a nacionalidade. A residência decorre da 

conjugação do elemento pessoal com o territorial (local de residência da pessoa). Ver melhor em XAVIER, 
Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 273-299. 

25CASTRO, Amílcar de. Direito internacional privado. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 1. Ainda, Valério 
de Oliveira Mazzuoli identifica que, “na tradição lema, Estado é um termo jurídico que se refere, ao mesmo 
tempo, à Staatsgewalt (um ramo do poder executivo que garante soberania interna e externa), à Staatsgebiet 
(um território com limites claramente definidos), e à Staatsvolk (o conjunto total dos cidadãos que o 
compõem coordenados baixo à sua jurisdição)”. De toda sorte, na acepção moderna, o Estado é identificado 
juridicamente como ente com personalidade jurídica internacional, que agregue os elementos soberania, 
povo e território. Mazzuoli acrescenta dois outros elementos: finalidade e capacidade de se relacionar 
perante os outros estados. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 2. ed. 
São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 353. 

26Ver melhor em BODIN, Jean. Los Seis Libros de la República. Madrid: Tecnos, 1997. 
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sendo equiparada ao conceito de competência27 no exercício do poder institucionalizado28. 

Na conjunção destes elementos, Heleno Tôrres denomina esta competência, em matéria 

fiscal, de soberania tributária
29

. 

Os conceitos de povo e território, da mesma forma, serão, neste trabalho, apurados 

segundo uma acepção jurídica. Assim, o conceito de povo deve ser considerado como a 

população que se rege pelas regras estabelecidas por determinada ordem jurídica soberana. 

Segundo Gerson Boson30, o próprio Estado pode ser entendido como “um grupamento de 

indivíduos em que se resumem os nacionais, as minorias raciais e os estrangeiros que por 

ventura vivam dentro de suas fronteiras”, reconhecendo a ampla flexibilidade que o termo 

pode assumir. Boson entende que o conceito de povo pode ser verificado sob uma acepção 

demográfica e sob uma acepção política, de forma a permitir o enquadramento do 

estrangeiro, na primeira acepção, como parte do povo de um Estado. Essa perspectiva será 

assumida por este estudo uma vez que, na acepção política, o povo se resume aos nacionais 

de um determinado Estado31, demandando a abordagem de conceitos como nação e 

nacionalismo, que, a este trabalho, não interessam32. 

Da mesma forma o conceito de território, para fins deste estudo, há de ser 

considerado como o espaço geográfico onde o Estado exerce sua soberania, excluindo a 

influência de outros poderes estatais33, formando, com relação à soberania tributária, o 

                                                           
27Desde a jusfilosofia de Hans Kelsen. Ver melhor em: KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. 

3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
28Escreve Pierre Levine que “Quelle que soit la difficulté de définition, toutefois, lê sens commun associe la 

notion de souveraineté au concept juridique de competénce que, lui, est susceptible d’une définition 
precise”. LEVINE, Pierre. La lutte contre l’évasion de caractère international en l’absence et en présence 

de conventions internationales. Paris: Libraire Generale de Droit et de Jurisprudence, 1988. p. 105. 
29(...) significando o poder institucionalizado que coloca o Estado como sujeito da ordem mundial, 

proporcionando-lhe autonomia e independência na determinação dos fatos tributáveis e nos procedimentos 
de arrecadação e fiscalização dos tributos, nos termos das autolimitações de fontes originariamente internas 
e constitucionais, bom como de fontes internacionais”. TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit., p. 66-67. 

30Ver melhor em BOSON, Gerson de Britto Mello. Direito internacional público. 3. ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2000. 

31Nota-se que esta diferenciação feita por Boson possui grande relevância na definição dos elementos de 
conexão da norma de tributação: a nacionalidade toma o povo em sua acepção política, enquanto a 
residência toma o povo em sua acepção demográfica. 

32Ver melhor sobre conceito de povo para teoria política em: HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismos. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. São Paulo: 
Ática, 1989. 

33Gerson de Britto Mello Boson apresenta quatro teorias para conceituar o termo território: teoria do 
território-objeto, teoria do território-sujeito, teoria do território-limite e teoria da competência, adotando 
como correta esta última, pelo qual “o território é uma porção do globo terrestre, na qual um sistema de 
regras jurídicas (ordem coativa estatal) é válido, aplicando executoriamente”. BOSON, Gerson de Britto 
Mello. op. cit., p. 221. No mesmo sentido entende Amílcar de Castro: “Com o termo “território” a doutrina 
procura indicar, além do espaço físico, qualquer superfície espacial dentro da qual é consentido a um 
sujeito exercitar direitos e deveres jurídicos, sob a égide da jurisdição de um certo estado. É o território 
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conceito de território fiscal, para definir o espaço geográfico juridicamente delimitado, em 

que um Estado tem o poder de instituir, regular e cobrar tributos. No caso brasileiro, os 

limites do território fiscal são os mesmos aplicáveis ao território nacional. Disso decorre 

que, firmados os limites fronteiriços do país e de seus espaços aéreo e marítimo, define-se 

o território fiscal brasileiro, fixados pela ordem jurídica interna e, ratificados por tratados 

internacionais, inclusive tratados sobre renda e capital. 

Identifico, ainda, a atribuição de um sentido positivo e um sentido negativo ao 

território. Em sentido positivo, o conceito jurídico de território se volta ao exercício de um 

feixe de competências de um Estado sobre determinado espaço, de forma que possa 

assegurar o pleno gozo de seu poder de regulamentação e aplicação das normas jurídicas, 

tanto aos nacionais quanto aos estrangeiros que nele se localizem, e em sentido negativo, 

por sua vez, na oposição da ação de um Estado estrangeiro sobre aquele mesmo espaço, 

repelindo-a34. 

Alberto Xavier define, ainda, a territorialidade35 em sentidos formal e material. Para 

o Autor, territorialidade em sentido formal refere-se ao âmbito de aplicação das normas 

tributárias do Estado, enquanto territorialidade em sentido material se volta à capacidade 

de prescrição de normas referentes a fatos que se passam no território do Estado36. 

Internacionalmente, referidos conceitos são associados à jurisdição do Estado na prescrição 

de normas (jurisdiction to prescribe) e na aplicação de normas (jurisdiction to enforce)37. 

A distinção dos dois conceitos, jurisdiction to prescribe e jurisdiction to enforce, na 

estrutura de tributação, visa uma melhor compreensão da superposição normativa, de 

forma a permitir que os fatos internacionalmente localizados sejam teoricamente 

alcançados pelos Estados tributantes, sem que isso cause ininteligibilidade da relação entre 

ordens jurídicas diversas.  
                                                                                                                                                                                

elemento configurativo do Estado de Direito, por contribuir diretamente para conferir-lhe uma 
individualidade (junto com os respectivos indivíduos que o povoam), e por isso a relação jurídica entre o 
Estado e seu território aparece sob a forma de uma referência ao exterior, enquanto exclui qualquer forma 
de interferência sobre o mesmo por parte de outros sujeitos da comunidade internacional (jus excludendi 

alios) e, por conseqüência, goza de total domínio e possibilidade de exercício dos seus poderes sobre o 
mesmo” CASTRO, Amílcar de. op. cit., p. 4. 

34XAVIER, Alberto. op. cit., p. 23. 
35“Território é o espaço físico, juridicamente delimitado, e, por conseguinte, imprescindível à noção de 

Estado de Direito, como elemento basilar deste. A territorialidade, como conceito dogmático, encontra-se 
ligada aos efeitos da norma tributária, quanto à respectiva vigência no espaço, e também ao próprio 
conceito de soberania”. TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit., p. 71. 

36XAVIER, Alberto. op. cit., p. 25. 
37Ver melhor em XAVIER, Alberto. op. cit., p. 5. GUSTAFSON, Charles et al. Taxation of international 

transactions. Saint Paul: West, 1997. p. 12 e ss. BÜHLER, Ottmar. Princípios de derecho internacional 

tributário. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1968. p. 95 e ss. 
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Desta feita, distingue-se um campo de estudo relacionado aos conflitos em sentido 

estrito – jurisdiction to prescribe, no âmbito da territorialidade em sentido material; e um 

campo de estudo das competências internacionais – jurisdiction to enforce, no âmbito da 

territorialidade em sentido formal38.  

É necessário ter em mente que a tributação no plano mundial somente é possível 

quando a soberania tributária se relaciona aos demais elementos de formação do Estado. 

Pela territorialidade fiscal estabelecida anteriormente, o Estado tem o poder de tributar 

todos os fatos ocorridos no âmbito de seu território, como exercício direto dessa soberania 

tributária, independentemente de quem sejam os sujeitos relacionados a este fato: nacional, 

não nacional, residente ou não-residente. 

No entanto, quando o Estado lança mão da competência que lhe é outorgada pelo 

elemento “povo” componente da tríade estatal, consegue alcançar fatos localizados além de 

suas fronteiras. Isto se faz por meio do estabelecimento de normas de localização39, as 

quais prevêem elementos de conexão40 que irão compor a hipótese normativa.  

                                                           
38Nos dizeres de Alberto Xavier: “o problema do âmbito de eficácia das leis tributárias respeita ao âmbito do 

poder legislativo do Estado, à atividade tributária em abstrato, para utilizar a expressão de Alessi; o 
problema do âmbito de eficácia das leis tributárias refere-se ao âmbito do poder executivo (administrativo 
ou judicial) do Estado, à atividade tributária em concreto”. XAVIER, Alberto. op. cit., p. 7. 

39As normas de localização, no entendimento de Heleno Tôrres, “procuram servir à identificação do lugar no 
qual se desenvolve a atividade produtiva da renda, com fins de estabelecer a conexão entre tal atividade e o 
respectivo ordenamento jurídico, localizando, então, os rendimentos provenientes daquela atividade” 
TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit., p. 101. Assim, estes critérios ocupam-se de duas situações relevantes: 
1) renda produzida no território por não-residentes (domestic-source income); 2) renda produzida no 
exterior, por residentes (foreign-source income). Conjugando-se o critério de localização com o aspecto 
espacial da hipótese de incidência, poderá ser identificada a relevância do fato para fins de tributação 
interna. As rendas produzidas no território nacional, por residente ou não-residente, sujeitam-se à tributação 
pelo critério de tributação da fonte de produção da renda, com força no aspecto espacial da norma de 
tributação. Por outro lado, as rendas produzidas no exterior, por sujeito residente, sujeitam-se à tributação 
pelo critério da residência, vez que o elemento de estraneidade permite a conexão das mesmas ao 
ordenamento pátrio, com a conjugação do elemento pessoal e espacial da norma de tributação.  

40Segundo Alberto Xavier o elemento de conexão é (...) “o elemento da previsão normativa que, 
determinando a “localização” de uma situação da vida num certo ordenamento tributário, tem como efeito 
típico determinar o âmbito de aplicação das leis desse ordenamento a essa situação” Assim, os elementos 
de conexão são fatos descritos na norma de incidência que, localizando fatos que se passam perante outra 
ordem jurídica, conectam o fato exógeno ao ordenamento jurídico pátrio, desencadeando efeitos tributários 
perante a ordem jurídica interna. Somos partidários do esquema normativo proposto por Sacha Calmon 
Navarro Coelho, que entende existir um aspecto pessoal na hipótese de incidência, ao lado dos aspectos 
espacial, material e temporal. Por esta lógica, o aspecto subjetivo comporia o mandamento, ao lado dos 
aspectos quantitativo e operacional. Neste sentido, os critérios de conexão podem ser identificados nos 
aspectos territorial e pessoal para fins de aplicação do conceito de residência (territorialidade subjetiva), e 
no aspecto pessoal (para fins de configuração da nacionalidade). Isto porque apesar do reconhecido 
entendimento de Heleno Tôrres, segundo o qual os elementos de conexão estão fora da hipótese do 
mandamento, em outra norma de cunho estruturante, entendemos que a vinculação da nacionalidade se faz 
unicamente pelo elemento pessoal do descritor hipotético (principalmente se considerada a condição da 
pessoa física nascida em países que adotam o jus sanguinis como critério de nacionalidade). Para Heleno 
Tôrres, os elementos de conexão são, em verdade, normas de estrutura, do tipo normas de localização, que 
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Assim, o território, como conceito subjetivo, é o que permite ao Estado prescrever 

uma norma de localização capaz de alcançar um residente fora do país, como fez a lei nº 

9.249, de 1995. 

Vários são os motivos que levam um Estado a adotar o princípio da universalidade 

na tributação, merecendo relevo, no entendimento de Heleno Tôrres41, a (i) crescente 

integração das relações entre os Estados no movimento de globalização, (ii) a aplicação do 

princípio da capacidade contributiva e a “progressividade” dos impostos incidentes sobre a 

renda, (iii) a necessidade de controle da elisão, evasão e elusão fiscal42 no plano 

internacional e (iv) a necessidade de manutenção do princípio da isonomia.  

O fato é que, independentemente da motivação, baseando-se no conceito de 

territorialidade subjetiva, os Estados, valendo-se de sua jurisdiction to prescribe, têm, cada 

vez mais, criado elementos de conexão, responsáveis por identificar os rendimentos 

auferidos no exterior, fazendo com que a norma de tributação interna passe a agir 

internamente, ainda que a base de tributação seja formada por elementos captados 

externamente.43. 

A aplicabilidade do princípio da universalidade depende, portanto, de um elemento 

de conexão presente no aspecto pessoal da hipótese normativa, através do qual o Estado 

localiza um fato ocorrido fora dos seus limites territoriais objetivos, para lhe atribuir efeito 

tributário relevante perante o ordenamento jurídico interno. A soberania fiscal passa, 

assim, a alcançar os fatos ocorridos universalmente, para informação da relação 

obrigacional interna. Portanto, apesar de se falar em tributação internacional, o que ocorre, 

de fato, sob o princípio da universalidade, é tributação interna de rendimentos 

internacionalmente localizados.  

Com isso, a universalidade torna-se um complemento da territorialidade, um plus 

que permite a extensão dos efeitos da norma tributária para além do território do Estado, 

                                                                                                                                                                                
identificam os fatos exógenos, desencadeando, presentes os demais elementos, o mandamento tributário 
que dará surgimento ao vínculo jurídico obrigacional tributário. 

41Ver melhor em: TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit., p. 86. 
42Sobre a elusão fiscal, ver melhor em TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003. 
43A importância da identificação dos elementos de conexão na norma tributária para o direito tributário 

internacional decorre de a tributação internacional ser, em verdade, tributação interna de fatos 
internacionalmente localizados. Dentro desta perspectiva, impõe-se identificar, na norma de tributação 
ordinária, o elemento que conecta a ordem jurídica interna, ao fato ultraterritorialmente localizado. 
TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 98. 
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mas sem prejuízo do regular exercício da soberania tributária nos seus limites de 

fronteira44.  

A questão é de simples compreensão: todo Estado exerce, naturalmente, a sua 

competência territorial para tributação dos fatos que se passam no âmbito de suas 

fronteiras45. Além do exercício da competência tributária pelo princípio da territorialidade 

objetiva, o Estado pode, sem abrir mão desta competência primária, tomar fatos 

localizados fora de seu território para lhes atribuir efeito tributário interno. 

Assim, os Estados podem adotar, no exercício da sua soberania tributária, o 

princípio da territorialidade, exclusivamente, ou conjugar a territorialidade com 

universalidade, sendo que, neste caso, a universalidade não exclui a territorialidade, ao 

contrário, pressupõe-na. 

Em regra, para o exercício da tributação, é necessário que o Estado defina critérios 

a serem observados no desenho da norma hipotética de incidência, de forma a alcançar o 

fato que pretende ver tributado46. No caso do exercício da tributação pela territorialidade 

pura, o Estado deve identificar os rendimentos produzidos em seu próprio território, 

adotando o critério da fonte dos rendimentos (source of income rules). A fonte, na 

tributação, seria, portanto, o corolário da aplicabilidade do princípio da territorialidade em 

matéria tributária47. 

Por sua vez, a tributação pela residência ou pela nacionalidade depende do 

princípio da universalidade, que torna possível a expressão da soberania tributária pelo 

elemento subjetivo constante da previsão normativa. Assim, a adoção de um elemento de 

conexão válido, ligado ao aspecto pessoal da hipótese de incidência, estende o alcance da 

norma tributária a fatos ultra territoriais, permitindo a tributação mundial. Cada Estado, 

dentro de sua autonomia normativa, irá definir qual elemento de conexão será tomado 

                                                           
44Esta visão foi inaugurada por Heleno Tôrres, podendo ser melhor apreciada em TÔRRES, Heleno Taveira. 

Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 98. 
45“L’Etat souverain legifere et règlement de façon pléniere, exclusive, autonome, sur son territoire terrestre, 

maritime, aérien”. LEVINE, Pierre. op. cit., p. 108. 
46Ver melhor em CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17. ed. São Paulo, Saraiva, 

2005. 
46KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
47Em verdade, dadas as divergências existentes em torno da conceituação de território e de territorialidade, 

alguns autores sugerem o abandono da terminologia. Leia-se Alberto Xavier: “E daí que a doutrina 
contemporânea reconheça, como VOGEL e KNECHTLE, que o princípio da territorialidade, pela 
ambigüidade do seu sentido, tem hoje pouca valia na construção dogmática do Direito Tributário 
Internacional, o qual radia os seus alicerces nos princípios - estes de conteúdo preceptivo mais denso - da 
residência e da fonte”. XAVIER, Alberto. op. cit., p. 27. 
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como base de exploração do fato tributário ultra territorial. No entanto, se pretende 

angariar tributos sobre a renda auferida no exterior, seu elemento de conexão deverá estar 

expresso no aspecto pessoal. A pessoalidade, nesta hipótese, pode exprimir-se por vários 

formatos de elemento de conexão, sendo mais comuns a identificação da residência e da 

nacionalidade48, essa última em menor grau de incidência. Daí se falar, com freqüência, em 

critério da residência para se referir à tributação no plano mundial, fundamentada no 

princípio da universalidade.  

 

2.1. Limites à Tributação da Renda no Plano Mundial 

 

Seguindo os parâmetros próprios, relacionados à soberania tributária dos Estados e 

atribuídos pelo Direito Constitucional, seria de se supor que os países podem, livremente, 

exercer sua jurisdiction to prescribe, legislando sobre quaisquer matérias que lhes 

interessem e não admitindo sofrer, portanto, quaisquer limitações de ordem externa. A 

soberania do Estado garantiria, neste contexto, a livre disposição legislativa, sem que 

houvesse barreiras no âmbito do Direito internacional49.  

No entanto, Alberto Xavier50, aliando-se a Rutsel Martha51, desafia esta suposta 

ausência de limites ao poder de tributar, afirmando existir, no Direito internacional 

público, restrições à elaboração legislativa interna dos Estados na fixação dos elementos de 

conexão. Assim, a atividade prescritiva de tributos deveria estar relacionada de alguma 

forma ao fato tributário; ou seja, a jurisdiction to prescribe se limitaria pelo contato com o 

objeto de tributação. Caso não houvesse esse contato, portanto, o Estado correria o risco de 

ferir o princípio da não-transatividade das leis, “segundo o qual a qualquer fato só deve 

aplicar-se, em princípio, uma lei que com ele esteja em contato”52. A restrição ao poder de 

                                                           
48Para Alberto Xavier, o único critério essencialmente pessoal é o da nacionalidade, uma vez que o critério da 

residência ou domicílio, para o Autor seria um critério territorial conjugado ao elemento pessoal. No 
entanto, este entendimento pode ser contraposto, se adotarmos a leitura que Gerson Boson apresenta sobre 
o conceito de povo. Ao tomar o conceito de povo em sua acepção demográfica, tenho como atendida a 
soberania fiscal pelo elemento pessoal, mesmo em se tratando de meros residentes, não nacionais. 

49Pierre-Jean Douvier chega a firmar que “as pessoas domiciliadas na França estão submetidas a uma 
obrigação fiscal ilimitada.” Tradução livre de “Les personnes domiciliées en France sont soumises à une 
obligation fiscale illimitée”. Ver melhor em DOUVIER, Pierre-Jean. Droit fiscal dans les relations 

internationales. Paris: Pedone, 1996. p. 95. 
50XAVIER, Alberto. op. cit., p. 12. 
51MARTHA, Rutsel Silvestre J. The jurisdiction to tax in international law: theory and practice of legislative 

fiscal jurisdiction. Boston: Deventer, 1989. 
52XAVIER, Alberto. op. cit., p.16. 
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tributar, assim pensada, adverte, ainda, para o fato de que, na fixação desses elementos de 

contato, o Estado deve abster-se de artificialismos, sob pena de cometer abusos na fixação 

dos elementos de conexão53. 

Em que pesem tais argumentos, é extremamente polêmica a adoção dos chamados 

limites heterônomos à soberania tributária, vez que eles viriam a se contrapor à própria 

soberania, em tese, ilimitada. Melhor seria pensar, portanto, como salientado por Pierre 

Levine, em recomendações de prudência, para que, na eleição dos elementos de conexão, 

haja o cuidado do Estado em manter certo contato com o objeto de tributação.  

Reconhecidas com dificuldade as restrições exógenas à prescrição normativa, os 

Estados podem, no entanto, fixar limites autônomos, através da celebração de tratados e 

convenções internacionais, assim como podem, eles próprios, estabelecer restrições 

unilaterais através do sistema jurídico interno54, sem com isso contraporem-se à soberania. 

Ao contrário, as Convenções em matéria tributária são a expressão da atuação soberana 

negativa, no sentido de limitar o seu exercício, sem prejuízo de retorná-lo a qualquer 

tempo, bastando, para isso, que seja a Convenção denunciada. 

Se, no entanto, quanto aos limites externos ao poder de legislar há controvérsias, no 

que toca ao âmbito de aplicação das normas tributárias, ou jurisdiction to enforce, os 

Estados têm limites heterônomos claramente identificados, não podendo suas 

Administrações Tributarias exercerem a atividade fiscal de cobrança fora dos seus próprios 

contornos territoriais. Assim, o Estado que detenha pretensão tributária sobre fato jurídico 

ocorrido fora de suas fronteiras, ainda que essa pretensão seja legítima pelo princípio da 

universalidade e por um elemento de conexão pessoal, não poderá, forçosamente, estender 

seu poder de aplicação da referida norma (jurisdiction to enforce) para fora de seus limites 

territoriais. Quaisquer medidas, objetivando conhecer o fato tributário ou realizar a 
                                                           
53Segundo Pierre Levine, o direito internacional ainda não reuniu condições de controlar a extensão dos 

direitos nacionais em matéria de tributação. Neste contexto, Levine identifica, por uma ótica pessimista, o 
esforço de cada Estado em atribuir à sua norma tributária, o maior alcance possível, por vezes recusando os 
preceitos clássicos do direito internacional; e por uma ótica otimista, a constatação de que os Estados 
reconhecem um mínimo de prudência na ação fiscal, aceitando a fixação de um direito desprovido de 

sanção. Ver melhor em LEVINE, Pierre. op. cit., p. 106. 
54Moris Lehner apresenta interessante teorização impondo novos limites à prescrição de normas tributárias 

além destas apresentadas. Para o Autor, o respeito às liberdades fundamentais e à não discriminação 
consiste, também, em restrições a serem observadas na prescrição de normas tributárias dotadas de eficácia 
ultraterritorial, nos seguintes termos: “My thesis that the fundamental freedoms and non-discrimination 

clauses may lead to a limitation of the national power of taxation only if they are directed toward realizing 

purposes to be reconciled with the fundamental values of domestic tax law systems is base on this 

distinction”. LEHNER, Moris. The national power of taxation and the fundamental freedoms and non-
discriminations clauses of the EC Treaty. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Org.). Tratado de derecho 

tributário. Lima: Palestra, 2003. p. 605. 
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cobrança do débito55, deverão, antes de tudo, contar com a permissividade do Estado 

supostamente ofendido56.  

 

3. O Papel das Organizações Internacionais Na Delimitação do Exercício da 

Tributação da Renda no Plano Mundial 

 

No período entre-guerras, os Estados envolvidos no Primeiro Enfrentamento 

Mundial, em meio à tentativa de recomposição da paz57, identificaram a necessidade de 

criação de instrumentos internacionais que minimizassem os conflitos potenciais58. A Liga 

das Nações foi o primeiro organismo surgido neste momento, que acabou fracassando e 

dando origem à Organização das Nações Unidas – ONU, criada em 24 de outubro de 1945, 

após o fim da Segunda Grande Guerra59. 

Mas, dentro de pouco tempo, percebeu-se que a ONU não seria capaz de atuar em 

todos os aspectos da convivência internacional. Assim, por sugestão da diplomacia norte-

americana, grande vencedora do conflito bélico recém terminado, liderada por Cordel 

Hull60, realizou-se a conferência de Genebra de 1947, que resultou na assinatura de um 

                                                           
55Os Estados Unidos da América são hostis à cobrança de imposições estrangeiras em território federal. As 

razões dessa hostilidade são de natureza histórica e política. As razões de ordem histórica podem ser 
retomadas a partir de uma tradição jurídica britânica do século XVIII, e conservada pelos Estados Unidos 
quando de sua independência. As razões políticas decorrem da simples constatação econômica de que, se os 
Estados Unidos fizessem parte de um sistema de cobrança e arrecadação de tributos com outros países, os 
ganhos de substância fiscal, provavelmente, não compensariam as perdas. “Mais les Etats-unis sont hostiles 
au recouvrement des impositions étrangères sur le territorie fédéral. Les raison de cette hostitlité sont à la 
foit historiques et politiques. Les raison historiques peuvent être retracées à partir d’une tradition juridique 
britannique remontant au XVIIIe siècle. Les raisons politiques découlent de la simple constatation 
économiques que si les Estats-Unis étatint partie à un système d’assistence au recouvrement des 
impositions avec les autres pays, les gains de substance fiscale ne compenseraient probablement pas les 
pertes de substance fiscale”. LEVINE, Pierre. op. cit., p. 19.  

56A soberania pessoal não poderia ser invocada, uma vez que estaria a se confrontar com a soberania 
territorial negativa.  

57HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 
MAGNOLI, Demétrio. O mundo contemporâneo. São Paulo: Moderna, 1996. ARRIGUI, Giovanni. O 

longo século XX. São Paulo: Unesp, 2000. 
58Celso Lafer, citando Wolfgang Friedmann, fala da necessidade de um direito internacional de coexistência. 

LAFER, Celso. A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1998. p. 11. 

59Ver melhor em SUNDFELD, Carlos Ari; VIEIRA, Oscar Vilhena (Coords.). Direito global. São Paulo: 
Max Limonad, 1999. BOSON, Gerson de Britto Mello. op. cit. 

60Ver melhor em MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997. p. 657-661. 
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tratado voltado à regulamentação das questões comerciais e tarifárias61. Como resultado 

das negociações, o assim denominado General Agreement on Tariffs and Trade – GATT 

entrou em vigor em 1948, tendo por base a aplicação do princípio da não-discriminação, 

externado sobre dois fundamentos: restrição à concessão de subsídios e aplicação da 

cláusula de nação mais favorecida62.  

Nesse mesmo contexto pós-guerra, os Estados Unidos da América e o Canadá, 

imbuídos no espírito do Plano Marshall63, formaram, em 1947, com os Estados europeus, a 

Organização para Cooperação Econômica Européia - OCEE, tendo duplo objetivo: 

reconstrução das economias dos Estados europeus; e estruturação de fomento das forças 

militares da Organização do Tratado Atlântico Norte - OTAN.  

Em 196164, em plena Guerra Fria e já recuperadas as economias européias 

depauperizadas pela Guerra, segundo as previsões da OCEE, os trinta maiores países 

capitalistas firmaram nova Convenção, que culminou na transformação do antigo 

organismo, na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

com objetivo de promover o desenvolvimento sustentado dos Estados membros e não-

membros, demonstrando que o crescimento global só poderia advir por meio das 

economias de mercado.  

Em 1974, mesmo com a OCDE e o GATT atuantes no comércio internacional, a 

Organização das Nações Unidas, preocupada especialmente com a situação das economias 

marginais, editou a Resolução 3.201, de 1º de maio de 1974, fazendo constar, dentre outros 

valores a serem respeitados e alcançados pelas nações signatárias, a soberania dos Estados 

quanto ao gerenciamento de suas riquezas e o crescimento econômico dos países em 

desenvolvimento, com vistas à melhoria dos fatores de produção. Logo em seguida, a 

Resolução nº 3.281, de 12 de dezembro de 1974, definiu a Carta de Direitos e Deveres 

                                                           
61Existe uma questão de tradução que deve ser observada com atenção. O inglês “tariff” não pode ser 

traduzido no sentido juridicamente atribuído pela doutrina brasileira como “tarifa”, sinônimo de “preço 
público”, assim como não alcança, de forma genérica, o conceito jurídico de “tributo” do direito brasileiro. 
Em verdade, o termo “tariff” se refere aos tributos incidentes sobre o comércio internacional, incidentes 
sobre a importação e a exportação de mercadorias e serviços. Isso não restringe, por certo, a aplicação do 
GATT para além de sua nomenclatura, como se verá adiante. 

62Apesar das previsões constantes do GATT sobre o conceito de subvenções e do tratamento da nação mais 
favorecida, o tratado original não trouxe quaisquer medidas de efetiva implementação dos princípios que 
pretendeu ver inseridos na ordem econômica mundial. O principal elemento faltante foi a previsão de 
sanção em caso de descumprimento das normas do tratado, o que deferia ao GATT um perfil mais 
principiológico do que dispositivo. Ver em BÜHLER, Ottmar. op. cit., p. 281 e ss. 

63Ver melhor em: HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991, cit. 
64Ver melhor em ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. 

Model tax convention on income and on capital. Condensed version. Paris: OECD, 2005. 
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Econômicos dos Estados, repisando os princípios definidos na Resolução de 1º de maio de 

1974 e criando mecanismos de verificação do cumprimento de metas de desenvolvimento 

econômico e social.  

A partir do estabelecimento da Nova Ordem Econômica Mundial, houve o aumento 

do parque industrial dos países em desenvolvimento, principalmente a partir do Brasil, 

Hong-Kong, Índia, Malásia, República da Coréia, Cingapura e Iugoslávia65, que passaram 

a atuar, ainda que de forma tímida, como concorrentes no mercado global. 

No entanto, as empresas vindas desses países em desenvolvimento não estavam 

sujeitas à tributação tão elevada quanto a dos países desenvolvidos, principalmente porque, 

até este momento, nenhum deles havia instituído a tributação da renda no plano mundial, 

por meio do estabelecimento de elementos de conexão de caráter pessoal. Assim, a lógica 

de promoção dos investimentos até então adotada pelos países desenvolvidos, que era 

incentivar os investimentos externos para tributá-los pela residência, passou a conflitar 

com uma nova lógica, a dos países em desenvolvimento, que também incentivavam suas 

empresas a realizar investimentos externos, mas sem tributá-los pela residência, deixando-

os para ser tributados apenas na fonte. A vantagem para os países em desenvolvimento, 

naturalmente, era o aproveitamento de tecnologias que poderiam, posteriormente, ser 

importadas, assim como o fortalecimento das marcas e empresas nacionais no mercado 

mundial, as quais, depois de fixadas, poderiam passar a ser tributadas pela residência. 

Surge, assim, o medo do crescimento da economia dos países em desenvolvimento, cujo 

controle se fez com o estabelecimento de restrições à concessão de regimes que, 

conveniente, passaram a ser considerados como subsídios.  

Neste contexto, em 1994, a Comunidade Internacional retomou as negociações no 

âmbito do GATT, estabelecendo a Rodada do Uruguai66, de que derivou a celebração do 

Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias - ASMC, definindo os subsídios 

proibidos e permitidos no âmbito do GATT, assim como as medidas de salvaguarda em 

caso de ofensa às proibições constantes do instrumento. Ou seja, a Comunidade 

Internacional, deixando de ter uma postura limitadora da soberania tributária dos Estados, 

passou a exigir tributação regular das atividades que tivessem impacto no comércio 

                                                           
65VAZ, Isabel. op. cit., p. 181. 
66Estruturados de forma dinâmica, os membros do GATT se reúnem periodicamente desde sua criação, 

buscando identificar a efetividade da aplicação do tratado, assim como o incremento dos mecanismos de 
controle e aplicação das medidas previstas.Assim, a Rodada do Uruguai se celebrizou pelas decisões nela 
tomadas. Ver melhor em LAFER, Celso. op. cit. 
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mundial. Tanto assim que, logo em 1995, o Brasil passou a tributar a renda no plano 

mundial, estabelecendo a residência como elemento de conexão, nos termos da Lei nº 

9.249/95.  

Também decorreu dessa Rodada a criação da Organização Mundial do Comércio – 

OMC, tendo por objetivo inicial aplicar progressivamente as disposições constantes do 

GATT, bem como o cumprimento dele e do ASMC67, impondo restrição à concessão de 

subsídios e regimes preferenciais de tributação.  

Nessa perspectiva, a definição das políticas fiscais no plano global, a Comunidade 

Internacional passou a ser polarizada pela OCDE, com seus objetivos especiais, e pela 

ONU, com fins mais genéricos e universais, Tais organizações buscaram a solução de 

conflitos surgidos em decorrência da tributação no plano mundial, com a minimização dos 

efeitos da dupla-tributação internacional, oferecendo, cada um deles, um modelo de 

convenção fiscal, chamados Modelo OCDE68 e Modelo ONU. Nestes modelos, a OCDE 

preocupou-se em dar prevalência aos interesses dos países exportadores de capital, 

aplicando a primazia da tributação pela residência. A ONU, por sua vez, assumindo 

postura de maior neutralidade no direcionamento das políticas internacionais69, dando 

ênfase à tributação na fonte e à aplicação de cláusulas de crédito fictício para balizar o 

regime de tributação dos países desenvolvidos com o regime de tributação dos países em 

desenvolvimento.  

 

3.1. Os Chamados Subsídios Fiscais Como os Grandes Desafios das Organizações 

Econômicas Multilaterais 

 

Como visto, em um primeiro momento, com o crescimento industrial dos países em 

desenvolvimento, o desafio das Organizações Mundiais foi fomentar, nestes Estados, a 

                                                           
67O esforço da comunidade internacional na implementação da livre concorrência também teve reflexo na 

legislação anti-trust, como bem explica VAZ, Isabel. Direito econômico da concorrência. Rio de Janeiro: 
Forense, 1993. SCHAPIRA, Jean. Direito comunitário das actividades económicas. Porto: Resjurídica, 
2000. BAPTISTA, Luiz Olavo. Origens do direito da concorrência. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.) 
Comércio internacional e tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 537-559. 

68O Modelo OCDE passou por atualização em 2008, sendo as referências adotadas neste trabalho, já 
atualizadas ao seu conteúdo. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT – OECD. Draft contents of the 2008 update to the model tax convention. Paris: OECD, 
2008. 

69Esta postura fica evidenciada na contraposição entre os Modelos OCDE e ONU de Convenção Fiscal. Ver 
melhor em VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation. Haia: Kluwer, 1998. 
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tributação pela residência, evitando, com isso, que empresas residentes ao sul do equador 

sofressem tributação global em montante inferior ao dos países desenvolvidos.  

Dentro dessa trajetória, o Relatório “Harmful Tax Competition”, organizado e 

aprovado pelos países membros da OCDE em 199870, mostrou-se como um marco para a 

reorientação da comunidade internacional, que abandonou o fomento à tributação e passou 

a estar cada vez mais atenta ao desenvolvimento de políticas de eliminação dos chamados 

privilégios em matéria tributária, sobretudo pela concessão de subsídios fiscais pelos países 

em desenvolvimento. 

O Brasil conseguiu espelhar as razões dessa preocupação, pois, a par de ter cumprido 

a “Cartinha de 1994”, instituindo tributação da renda pela residência, na mesma Lei nº 

9.249/95, criou a brecha necessária para saída da sobreoneração de seus residentes, na 

permissão de utilização de créditos para abatimento do tributo nascido pelo elemento de 

conexão pessoal.  

A maestria brasileira e dos países em desenvolvimento se justifica pelo fato de a 

atração de investimentos para um país passar pela conjunção de vários fatores, como perfil 

do mercado consumidor, localização estratégica, disponibilidade de recursos naturais 

acessíveis, custo de mão-de-obra, grau de rigidez das políticas ambientais, bem como 

planejamento fiscal71. Nesse sentido, a utilização pelos países em desenvolvimento de 

benefícios na tributação da renda, como forma de atrair investimentos estrangeiros para o 

país, ou favorecer o comércio internacional de produtos internos torna-se legítima. Por 

outro lado, os países ricos dizem não poder suportar o ônus de uma política fiscal 

                                                           
70A OCDE apresentou, em 09 de abril de 1998, um relatório acerca da competição tributária prejudicial 

levando em consideração os países membros e não-membros, buscando conter a utilização de benefícios 
em tributação direta como forma de atração de investimentos. O relatório “Harmful Tax Competition – an 
Emergin Global Issue” decorreu de estudos realizados entre 1996 e 1998, e deu origem à formação de uma 
comissão dentro da estrutura da OCDE, com o objetivo de apresentação de relatórios bi-anuais acerca da 
aplicação das medidas sugerida ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT - OECD. Harmful tax competition: an emergin global issue. Paris: OECD, 1998. Tal 
Relatório já foi revisado, sendo os seus resultados apresentados em ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. The OECD’s Project on Harmful Tax Competition. 
Paris: OECD, 2004. Ainda, o 22º Relatório do Conselho de Impostos da França, de 2004, trouxe balizado 
estudo acerca da competição tributária prejudicial na Europa, assim como as diretrizes a serem adotadas 
pela França para combater referida situação. Ver melhor em FRANÇA. Conselho de Impostos: a 
concorrência tributária e a empresa. In: 2º RELATÓRIO para Presidente da República da França. 2004. 
Trad. Misabel de Abreu Machado Derzi et al. Revista Internacional de Direito Tributário da Associação 

Brasileira de Direito Tributário, 2005. 
71Victor Uckmar ressalta que “los incentivos fiscales son la forma más relevante, sea por su difusión como 

por la riqueza de lãs expressiones em las cuales se articula la categoria de las subvenciones. UCKMAR, 
Victor. Tributos aduaneros y subsídios en la OMC. In: ______ et al. (Coords.). Impuestos sobre el 

comercio internacional. Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, 2003. 
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desenvolvimentista72 aos países em desenvolvimento, baseada no que defendem, por meio 

do ASMC, como subsídios ilegais.  

 

3.2. Subsídios Fiscais sob a Ótica Internacional 

 

O controle da concessão de subsídios é realizado, sobretudo, pela Organização 

Mundial do Comércio, mediante a aplicação do Acordo de Subsídios e Medidas 

Compensatórias – ASMC73, que define os limites da interferência direta ou indireta do 

Estado nas relações privadas de seus residentes. 

Inicialmente, o GATT e o ASMC não pretendiam ser reconhecidos como tratados 

tributários. Ao contrário, o objetivo essencial de suas disposições era evitar que medidas 

adotadas pelos Estados pudessem interferir nas negociações comerciais e no livre trânsito 

de mercadorias entre os seus signatários, apesar de reconhecerem que a tributação pode ser 

utilizada como forma de implementação de subsídios74.  

Nesse sentido, o ASMC foi mais esclarecedor do que o próprio GATT, ao prever 

três tipos de subsídios, classificados segundo o seu grau de interferência no livre mercado. 

Existiriam, segundo o Tratado, os subsídios proibidos, consistentes naqueles outorgados 

com o único objetivo de incrementar as exportações ou tornar um determinado produto 

interno mais competitivo, em face dos similares importados (art. 3º do ASMC); os 

subsídios recorríveis, apurados quando o subsídio causa um prejuízo a um ramo de 

produção ou interesse de outro Estado-membro do GATT, ou, ainda, quando anula ou 

minimiza os efeitos das medidas de redução progressiva de tributos, firmadas no Protocolo 

de Marrakech de 1994 (art. 5º a 7º do ASMC); e subsídios não recorríveis ou permitidos, 

consistentes naqueles que não estejam especificados nos termos do artigo 2º do ASMC, 

                                                           
72Sobre a evolução da política nas novas democracias, ver melhor em: PRZEWORSKI, Adam. Democracia e 

mercado no Leste Europeu e na América Latina. Rio de Janeiro: Dumará, 1994. 
73Editado no Brasil por meio do Decreto nº 1.355, de 31 de dezembro de 1994. 
74O GATT também funciona ao limitar a soberania tributária, controlando os Estados na restrição da entrada 

de produtos estrangeiros por meio da imposição de barreiras fiscais e no favorecimento da produção e 
circulação de mercadorias destinadas à exportação. Referidas posturas acabam por manipular as vantagens 
competitivas dos produtos, tornando as importações mais onerosas e as exportações mais vantajosas no 
âmbito do comércio internacional. As regras do GATT são bastante claras ao vedar a utilização da 
tributação da produção e circulação de mercadorias como mecanismos de proteção comercial. Questão mais 
delicada, no entanto, refere-se aos tributos diretos, que não foram tomados como o foco do citado Acordo, 
mas que não podem, também, ser excluídos dos seus efeitos.  
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assim como os referentes a medidas de pesquisa e fomento de áreas menos desenvolvidas 

(art. 8º do ASMC).  

 

3.2.1. Subsídios proibidos 

 

Nos termos do ASMC, os subsídios ditos proibidos são aqueles vinculados ao 

desempenho da empresa no resultado das suas exportações ou decorrentes da utilização, 

pelo Estado, de produtos de origem nacional. Assim, o Estado cometeria estes ilícitos 

quando favorece o exportador, com redução de seus encargos tributários na produção ou 

opta por só comprar, para a máquina administrativa, produtos internos.  

Se o Estado, por exemplo, condiciona o aproveitamento de isenções, reduções de 

base de cálculo ou créditos presumidos ao resultado das exportações de uma empresa 

residente que atue no comércio internacional, por certo estaria infringido diretamente os 

termos do ASMC75, utilizando-se de um mecanismo vedado pelo referido Tratado. 

Não foi ainda aventada a ocorrência de subsídios proibidos contra a concessão de 

benefícios em tributação direta no Brasil, apesar da situação ser comum em matéria de 

tributos indiretos, como ocorreu no caso do crédito-prêmio do IPI, que acabou por ser 

expurgado do ordenamento interno por ser considerado benefício destinado ao setor de 

exportação76.  

                                                           
75Com exceção do disposto no Acordo sobre Agricultura, serão proibidos os seguintes subsídios, conforme 

definidos no Artigo 1: 
(a) subsídios vinculados, de fato ou de direito, ao desempenho exportador, quer individualmente, quer 
como parte de um conjunto de condições, inclusive aqueles indicados a título de exemplo no Anexo I; 
(b) subsídios vinculados, de fato ou de direito, ao uso preferencial de produtos nacionais em detrimento de 
produtos estrangeiros, quer individualmente, quer como parte de um conjunto de condições. 

76Segundo o Superior Tribunal de Justiça: (...)“Por oportuno, outra não poderia ser a vontade constitucional 
porquanto: (i) Ao final da década de 70, o Brasil sofria fortes pressões internacionais, particularmente no 
âmbito do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) com ameaças de retaliação por parte dos países 
desenvolvidos, em função dos subsídios concedidos aos exportadores e demais políticas adotadas no 
comércio exterior. Esta foi a principal motivação para a edição do Decreto-Lei 1.658/79, determinando a 
extinção gradual do "crédito-prêmio", obedecendo às diretrizes estabelecidas na chamada "Rodada Tóquio" 
do GATT, encerrada naquele mesmo ano; (ii) O Acordo relativo à Interpretação e Aplicação dos arts. VI, 
XVI e XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio Legislativo nº 22, de 05/12/86 e cuja 
execução e cumprimento foram determinados pelo Decreto nº 93.962, de 22.01.87 traz em seu bojo uma 
"lista ilustrativa de subsídios à exportação", cuja adoção não era admitida, dentre os quais figura a 
concessão pelos governos de subsídios diretos a uma empresa ou a uma indústria em função do seu 
desempenho de exportação; (iii) A Ata Final de incorpora os resultados da "Rodada Uruguai" de 
Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 30 de 15.12.94, cuja 
execução e cumprimento foi determinada pelo Decreto nº 1.355 de 30.12.94 traz expressa, no art. 3º do 
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No entanto, com relação aos subsídios em tributação da renda, os Estados Unidos 

da América já enfrentaram um longo e penoso embate com os países integrante da então 

Comunidade Econômica Européia, tendo em vista o regime especial de tributação da renda 

qualificado como DISC – Domestic International Sales Corporation
77. O DISC foi criado 

em 1970 durante o governo Nixon e permitia diferimentos sucessivos de 50% da tributação 

do lucro decorrente das exportações. Em 1984, atendendo às pressões do Comitê do 

GATT, a administração do Presidente Reagan propôs a substituição do DISC por empresas 

off shore em um regime denominado Foreign Sales Company - FSC, prevendo a isenção 

de cerca de 32% dos rendimentos de exportações78.  

                                                                                                                                                                                
Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias a proibição de "subsídios vinculados, de fato ou de 
direito, ao desempenho exportador, quer individualmente, quer como parte de um conjunto de condições; 
(iv) Por conta disso o Governo Brasileiro entendeu então, nos idos de 1979 como necessário delinear um 
regime de extinção gradual do indigitado benefício e já em, 1979 editou o Decreto-Lei 1.658/79, 
posteriormente alterado pelo Decreto-Lei 1.722/79, ambos fixando o termo final do benefício para 
30.06.1983; (v) Ocorre que a despeito da edição do Decreto-Lei 1.658/79 o Brasil continuou a sofrer os 
pesados ônus alfândegários e, em benefício dos exportadores, paradoxalmente, editou-se o Decreto-Lei 
1724, delegando-se poderes ao Ministro da Fazenda para alterar o regime da concessão do benefício fosse 
para aumentar, reduzir ou extinguir; (vi) Como é cediço, tal delegação de poderes ao Ministro de Estado a 
Fazenda foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 186.623-3/RS, Min. Carlos 
Velloso, DJ 12.04.2002 e RE 186.359-5/RS, Min. Marco Aurélio, DJ 10.05.2002); (vii) Aliás, a declaração 
de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 1724 teve por objeto apenas a delegação de poderes ao titular do 
Ministério da Fazenda, não dispondo sobre qualquer outro aspecto do crédito-prêmio, muito menos quanto 
ao prazo de extinção fixado pelo Decreto-Lei 1658/79. Nada obstante, ainda em excentíssimos diplomas 
legais; Medida Provisória 2.158/2001 e Lei 9.716/98 que adjuntaram modificações à Lei 1.578/77 que 
dispõe sobre o imposto de exportação, não há nenhuma regra sobre a subsistência do crédito-prêmio, 
oportunidade em que o legislador, via técnica interpretativa, considerada contemporânea à lei  interpretada, 
poderia ter dissipado as injustas expectativas do segmento comercial, o que corrobora a ausência de 
vontade política na manutenção do benefício fiscal setorial. A fortiori, um país que no ideário e sua nação 
prevê a possibilidade de tributar exportações, determina a abolição de incentivos e vela pela isonomia entre 
os contribuintes, não se concilia, à luz de uma interpretação sistêmica e histórica da ordem econômica 
tributária, inferir implicitamente uma "vontade constitucional" em liberar créditos-prêmio a, apenas, um 
segmento da economia nacional, sacrificada pela imposição internacional de pagamento de uma dívida 
externa que nulifica o atingimento dos mais elementares e nobres desígnios de uma nação. SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 541.239. Relator: Ministro 
Luiz Fux. Diário de Justiça da União, Brasília, 12 fev. 2008. 

77Para ser qualificada no regime de DISC, a empresa deveria atender a sete requisitos, a saber: 1) ser empresa 
constituída nos Estados Unidos segundo as leis estadunidenses; 2)no mínimo 95% de seu rendimento ser 
formado por receitas de exportações ou em decorrência de investimentos internacionais; 3) passar por um 
teste de solvabilidade da empresa, com capital mínimo de US$2.500.000; 4) ter o seu capital dividido em 
apenas um tipo de ação, geralmente, ações ordinárias com direito a voto; 5) os acionistas devem 
expressamente optar pelo regime DISC; 6) deve manter registros contábeis e contas bancárias em separado 
e 7) empresas já qualificadas em algum regime especial de tributação não pode ser qualificadas como 
DISC. Ver melhor em: SION, L. Gilles. Export promotion through tax incentives. Virginia Journal of 
International Law, v. 20, 1979/1980. Heinonline. Disponível em: <http://heinonline.org/>. 

78A doutrina e os negociadores estadunidenses alegavam, em defesa do DISC e do FSC que os Estados 
europeus concediam subsídios por meio de tributação indireta, o que viria a ser compensado, nos estados 
Unidos, por meio dos regimes próprios de tributação direta. A argumentação, de todo sofismática, sofreu 
duras reprimendas no âmbito do Conselho do GATT. Ver melhor em JACKSON, John H. The 
Jurisprudence of international trade: the disc case in Gatt. The American Journal of International Law, v. 
72, n. 4, p. 747-781, out. 1978. ROSENBLUM, Janet. op. cit., p. 469-501. HILL, Robert. A. op. cit. 
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Em 2000, o Corpo de Apelações da OMC declarou que o regime FSC 

estadunidense fere as normas do GATT79. Em seguida, os Estados Unidos criaram os 

regimes Extraterritorial Income Exclusion – ETI Act em 2001 e o American Job Creatin 

Act - AJCA em 2004, ambos objetos de litígio perante a OMC, por condicionarem o 

benefício fiscal de redução da tributação da renda às exportações realizadas pelas 

empresas80. 

Dessa forma, o questionamento aos subsídios proibidos, em face do ASMC, é uma 

realidade tanto para os tributos diretos quanto para os tributos indiretos, sendo certo que os 

questionamentos sobre estes são mais corriqueiros do que os litígios em torno da tributação 

direta.  

 

3.2.2. Subsídios Recorríveis 

 

Os subsídios recorríveis, por sua vez, demandam a reunião de dois elementos que, 

se conjugados, autorizam o país prejudicado a acionar a Organização Mundial do 

Comércio para autorizar a imposição de medidas de salvaguarda81. Assim, para se 

identificar a existência de um subsídio recorrível82, segundo as normas do GATT e do 

                                                           
79Sobre as conseqüências de tal declaração, ver melhor em BARRAL, Welber. Sistema tributário e normas da 

OMC: lições do caso Foreign Sales Corporation. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.) Comércio 

internacional e tributação, cit., p. 30-54. 
80Ver melhor em: LUENGO HERNÁNDEZ DE MADRID, Gustavo. El derecho de lãs subsveniones en la 

OMC. Madrid: Marcial Pons, 2006. 
81Segundo explica Ana Carla Bliacherieni, a OMC não aplica as medidas de salvaguarda, mas autoriza que o 

Estado vencedor do litígio imponha o sobre-ônus nas importações realizadas a partir do Estado sucumbente 
no panel. Ver melhor em: BLIACHERIENE, Ana Carla. Defesa comercial: dumping, antidumping, 
subsídios e medidas compensatórias e medidas de salvaguarda. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

82“1.1. Para os fins do presente Acordo, se considera que existe subvenção: 
a)1) quando haja contribuição financeira de um governo ou de qualquer organismo público no território de 
um Membro (denominado no presente Acordo de “governo”), é dizer; 
i) quando a prática de um governo implique na transferência direta de fundos (por exemplo, doações, 
empréstimos e aportes de capital) ou possíveis transferências diretas de fundos ou de passivos (por 
exemplo, garantia de empréstimos); 
ii) quando se concedam ou não se arrecadem ingressos públicos que em outro caso se perceberiam (por 
exemplo, incentivos na forma de bonificações fiscais); 
iii) quando o governo forneça bens ou serviços além daqueles destinados à infra-estrutura geral, ou quando 
adquire bens; 
iv) quando o Governo faça pagamentos a um sistema de fundo, ou confie ou instrua órgão privado a 
realizar uma ou mais das funções descritas nos incisos (i) a (iii) acima, as quais seria normalmente 
incumbência do Governo e cuja prática não difira, de nenhum modo significativo, da prática habitualmente 
seguida pelos governos;ou 

 a) haja qualquer forma de receita ou sustentação de preços no sentido do Artigo XVI do GATT 1994; e 
b) com isso se confira uma vantagem. 
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ASMC, é imperioso que haja especificidade do benefício para uma empresa, grupos de 

empresas ou setores econômicos; e prejuízo na concorrência com os produtos estrangeiros, 

na importação ou na exportação83. 

O conceito de especificidade constante do artigo 2º do ASMC discrimina três 

situações: 1ª) se a autoridade outorgante ou a legislação pela qual essa autoridade se rege, 

explicitamente limitar a aplicação do subsídio a determinadas empresas; 2ª) se o subsídio 

for limitado a determinada região geográfica situada dentro da jurisdição da autoridade 

outorgante, contemplando empresas nelas localizadas; ou 3ª) se se tratar de subsídios 

proibidos.  

Por sua vez, o prejuízo na concorrência internacional se apura quando: 1º) vê-se 

afetada a produção interna de determinado país; 2º) anulam-se vantagens previstas no 

GATT de 1994; ou 3º) sejam causados danos aos interesses comerciais de determinado 

país, perante a sua posição no comércio internacional. 

Verificada a situação, caso seja levada à apreciação da OMC, esta poderá autorizar 

a imposição de salvaguardas comerciais pelo Estado prejudicado, como no caso do litígio 

entre o Brasil e o Canadá, por conta dos incentivos recíprocos que os países dão às 

exportações das empresas de aviação Embraer84 e Bombardier85, respectivamente. 

 

3.2.3. Subsídios Não-Recorríveis ou Permitidos 

 

Por fim, o ASMC relaciona a possibilidade de fixação unilateral, pelos Estados, de 

subsídios permitidos86, também chamados de não recorríveis, desde que sejam não-

                                                                                                                                                                                
 2 Um subsídio, tal como definido no parágrafo 1, apenas estará sujeito às disposições da PARTE II ou às 

disposições das PARTES III ou V se o mesmo for específico, de acordo com as disposições do Artigo 2”.  
83“Nenhum Membro deverá causar, por meio da aplicação de qualquer subsídio mencionado nos parágrafos 1 

e 2 do Artigo 1, efeitos danosos aos interesses e outro Membro, isto é: a) dano à indústria nacional de outro 
membro;b) anulação ou prejuízo de vantagens resultantes, para outros membros, direta ou indiretamente, do 
GATT 1994, em especial as vantagens de concessões consolidadas sob o Artigo II do GATT 1994; c) grave 
dano aos interesses de outro Membro”. 

84Sobre o entendimento da OMC acerca do PROEX, ver melhor em WORLD TRADE ORGANIZATION. 
Brazil: export financing programme for aircraft recourse by Canada to Article 21.5 of the DSU. In: 
REPORT of the Appellate Body, Genebra, 2003. 

85Sobre o litígio do Brasil com o Canadá pelos incentivos oferecidos por este Estado à Bombardier, ver 
melhor em WORLD TRADE ORGANIZATION. Canada: measures affecting the export of civilian aircraft. 
In: REPORT of the Appellate Body, Genebra, 2000. 

861. Serão considerados irrecorríveis os seguintes subsídios: 
(a) os que não são específicos no sentido do Artigo 2; 
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específicos ou, em sendo específicos, atendam aos requisitos descritos na própria 

Convenção, como sendo voltados ao desenvolvimento tecnológico, regional ou à 

adequação de normas ambientais.  

Quando o Brasil, por exemplo, criou um regime aduaneiro especial na região 

amazônica, a Zona Franca de Manaus, voltada especificamente para a industrialização de 

produtos destinados ao comércio exterior, instituiu um subsídio não-recorrível. O regime 

especial de tributação, neste caso, por se destinar ao desenvolvimento de uma região do 

país carente de investimentos econômicos, não está sujeito à sanção nos termos do ASMC. 

Outra possibilidade de subsídio não-recorrível, no ordenamento jurídico interno, 

ocorreu com a edição da Lei nº 11.196/2005, a chamada Lei do Bem, que outorgou vários 

benefícios fiscais destinados à área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, criando o 
                                                                                                                                                                                

(b) os que são específicos no sentido do Artigo 2, mas que preenchem todas as condições enumeradas nos 
parágrafos 2(a), 2(b) e 2(c) abaixo. 
2. A despeito do disposto nas PARTES III e V, os seguintes subsídios serão considerados irrecorríveis: 
(a) assistência para atividades de pesquisa realizadas por empresas ou estabelecimentos de pesquisa ou de 
educação superior vinculados por relação contratual se: 
a assistência cobre até o máximo 75 por cento dos custos da pesquisa industrial ou de 50 por cento dos 
custos das atividades pré-competitivas de desenvolvimento; 
e desde que tal assistência seja limitada exclusivamente a: 
(i) despesas de pessoal (...), (ii) despesas com instrumentos, equipamento, terra e construções destinados 
exclusiva e permanentemente à atividade de pesquisa (...); (iii) despesas com consultorias e serviços 
equivalentes usados exclusivamente na atividade de pesquisa, incluindo-se aí a aquisição de resultados de 
pesquisas, de conhecimentos técnicos, patentes etc.; (iv) despesas gerais adicionais em que se incorra 
diretamente em conseqüência das atividades de pesquisa; (v) outras despesas correntes em que se incorra 
diretamente em conseqüência das atividades de pesquisa. 
(b) assistência a uma região economicamente desfavorecida dentro do território de um Membro, concedida 
no quadro geral do desenvolvimento regional, e que seja inespecífica (no sentido do Artigo 2) no âmbito 
das regiões elegíveis desde que: (i) cada região economicamente desfavorecida constitua área geográfica 
contínua claramente identificada, com identidade econômica e administrativa definível; 
(ii) seja região considerada economicamente desfavorecida a partir de critérios neutros objetivos, que 
demonstrem serem suas dificuldades originárias de outros fatores além de circunstâncias temporárias; tais 
critérios serão claramente expressos em lei, regulamento ou outro documento oficial, de forma a permitir-
lhe a verificação; 
(iii) os critérios incluirão medida o desenvolvimento econômico, baseada em pelo menos um dos seguintes 
fatores: - renda per capta, ou renda familiar per capta, ou Produto Nacional Bruto per capta, que não 
deverá ultrapassar 85 por cento da média do território em causa; - taxa e desemprego, que deverá ser pelo 
menos 110 por cento da média do território em causa; apurados por um período de três anos; al media, 
porém, poderá resultar de uma composição de diferentes fatores e poderá incluir outros não indicados 
acima.  
(c) assistência para promover a adaptação de instalações existentes a novas exigências ambientalistas 
impostas por lei e/ou regulamentos, de que resultem maiores obrigações ou carga financeira sobre as 
empresas, desde que tal assistência: 
(i) seja excepcional e não-recorrente; e 
(ii) seja limitada  20 por cento do custo da adaptação; e 
(iii) não cubra custos de reposição e operação do investimento, que devem recair inteiramente sobre as 
empresas; 
(iv) esteja diretamente vinculada e seja proporcional à redução de danos e de poluição prevista pela 
empresa e que não cubra nenhuma economia de custos eventualmente verificada; e 
(v) seja disponível para todas as firmas que possam adotar o novo equipamento e/ou os novos processos 
produtivos. 
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Programa de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial e o Programa de Desenvolvimento 

de Tecnologia na Agricultura. Tais benefícios incluem reduções em tributação direta, como 

depreciação acelerada, possibilidade de dedução de despesas com pesquisa e 

desenvolvimento, redução de alíquota do imposto de renda a zero, no caso de remessas 

para registro de marcas e patentes no exterior, e, em tributação indireta, como redução do 

IPI na importação de equipamentos destinados a pesquisa e desenvolvimento.  

 

3.3. Tributação da Renda e Subsídios Fiscais 

 

Importa salientar que o ASMC reconhece que medidas unilaterais de exoneração 

em tributação direta podem ser consideradas subsídios recorríveis, desde que atendidos os 

requisitos definidos para a espécie.  

O Anexo I do ASMC apresenta, neste sentido, uma lista exemplificativa de medidas 

consideradas subsídios à exportação, fazendo constar, como proibida, no âmbito do GATT, 

a concessão de benefícios não lineares, nos seguintes termos: 

“e) A isenção, remissão ou diferimento total ou parcial, relacionados 
especificamente com as exportações, dos impostos diretos* ou das 
arrecadações da seguridade social que paguem ou devam pagar as 
empresa industriais e comerciais. 

* Para os fins do presente acordo: por impostos diretos entendem-se os 
impostos sobre salários, benefícios, juros, rendas e todas as demais 
formas de ingressos, e os impostos sobre a propriedade de bens imóveis. 
(nota de pé-de-página do próprio artigo) 

f) a concessão, para o cálculo da base sobre a qual se aplicam os impostos 
diretos, de deduções especiais diretamente relacionadas com as 
exportações ou os resultados de exportações, superiores às concedidas no 
que toca à produção destinada ao consumo interno.”. 

 

Neste trabalho terá especial ênfase a nota de pé-de-página constante do ASMC, 

gravada com “*”, que define os impostos diretos como sendo “impostos sobre salários, 

benefícios, juros, rendas e todas as demais formas de ingressos, e os impostos sobre a 

propriedade de bens imóveis87”. 

                                                           
87Apesar de o ASMC tratar da tributação dos bens imóveis como forma de tributação direta, não irei, no 

presente trabalho, por delimitação do tema, tratar da questão. No âmbito do Federalismo brasileiro, a 
 



45 
 

 

Renovo, aqui, meu entendimento de que, quando o ASMC fala em impostos, não se 

ateve à diferenciação posta internamente no direito brasileiro entre os impostos e as 

contribuições, tratados no item 1 deste Capítulo. Entendo, assim, que, para fins de 

aplicação do ASMC, devem ser considerados os tributos, impostos ou contribuições, 

incidentes sobre os rendimentos das pessoas, sejam eles verificados na forma de salários, 

benefícios, juros, rendas ou outras formas de ingresso que constituam acréscimo 

patrimonial sujeito à tributação.  

 

4. Subsídios Fiscais sob a Ótica Interna 

 

Exposto o entendimento do que sejam subsídios para a Ordem Mundial, sobretudo 

para o ASMC, negociado pelos países mais ricos, é necessário olhar para esses conceitos 

com parcimônia, lembrando que a soberania pátria exige e garante, mesmo aos 

subdesenvolvidos, acomodarem suas doutrinas jurídicas às correntes no plano global, 

filiando-se a algumas e rejeitando aquelas que surjam como imposição ideológica 

indesejável e incompatível com as tradições nacionais.  

Assim, no Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 

101/2000, a par de regulamentar o controle dos gastos públicos, positivou o conceito de 

benefícios tributários, restringindo, mas não proibindo, sua adoção pelos Entes 

competentes à instituição de tributos88.  

                                                                                                                                                                                
tributação dos bens imóveis é compartilhada entre a União, para tributar as propriedades rurais, e os 
Municípios, para tributar as propriedades urbanas. No caso específico dos Municípios, é curial 
encontrarmos a instalação de indústrias internacionais mediante a concessão de isenção de IPTU por longos 
prazos, por vezes décadas. Em alguns momentos, os municípios chegam a travar verdadeiras guerras fiscais 
como forma de atração de indústrias para seus territórios. No entanto, como a tributação da propriedade 
imobiliária no Brasil é relativamente pouco onerosa, dificilmente os benefícios deferidos sobre esta 
tributação chegariam a afetar a concorrência no comércio internacional.  

88Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo 
menos uma das seguintes condições: 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição. 
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Segundo o §1º do artigo 14 dessa Lei, a renúncia de receita, considerada benefício 

tributário compreende anistia, remissão, crédito presumido, concessão de isenção em 

caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo89 que não tenha 

sido planejada pela política fiscal-orçamentária do Ente, conforme disposto nos incisos I e 

II do mesmo artigo.  

Portanto, são juridicamente possíveis os subsídios fiscais, sob a ótica interna, da 

forma como traçados pela Lei de Responsabilidade Fiscal90, que admite a redução de 

tributos ou a criação de tratamentos diferenciados em tributação, desde que o impacto da 

medida no orçamento seja fielmente planejado91.  

 

4.1. A Isenção Como Técnica de Tributação 

 

A matéria da concessão de subsídios, no entanto, não foi uma novidade introduzida 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal no ordenamento pátrio, embora tenha regulamentado 

as possibilidades jurídicas de sua utilização. Deve ser lembrado que a isenção já era 

prevista no Código Tributário Nacional, de 1966, como sendo a “exclusão do crédito 

tributário”. A isenção, assim, para o CTN, vem como a exclusão de um dos elementos da 

                                                                                                                                                                                
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer 
da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 
referidas no mencionado inciso. 
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica: 
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na 
forma do seu § 1º; 
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

89Ver conceitos em SPAGNOL, Werther Botelho. Curso de direito tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 
2004. 

90A questão toma relevo no plano interno com a verificação da chamada “guerra fiscal” entre Estados e entre 
Municípios, com a concessão de benefícios tributários como forma de atração de investimentos de 
empresas em seus respectivos territórios.  

91Andrea Amatucci, ao tratar da relação entre a tributação com fins extrafiscais e o desenvolvimento 
econômico, chama atenção para a necessidade de o Estado ter em mente a capacidade contributiva no 
exercício da soberania tributária, como forma de prover os cofres públicos de receitas necessárias, opção 
esta só excepcionada pela sua utilização com fins extrafiscais. Ver melhor em: AMATUCCI, Andrea. 
Medidas fiscais para o desenvolvimento econômico. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.) Comércio 

internacional e tributação, cit., p. 559-586. 
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regra-matriz de incidência92, seja na hipótese, seja no mandamento, de forma a não 

permitir que a norma tributária alcance determinado evento, passado no mundo dos fatos. 

É corrente nos estudos da Teoria Geral do Direito Tributário que a competência 

para instituir tributos tem fundamento constitucional, cabendo a cada Ente federado 

instituir, no uso dessa competência, por meio de lei própria, a norma hipotética que irá 

prescrever os elementos informadores da regra-matriz de incidência93. Atendido o formato 

estrutural prescrito nas normas gerais de Direito Tributário, a regra-matriz de incidência irá 

descrever os elementos formadores da hipótese de incidência e do mandamento94.  

Quando um Ente federado, no uso de sua competência, estabelece a tributação de 

determinado fato, levará em consideração, no plano pré-legislativo e para fins de 

estruturação da norma tributária, elementos de natureza política, sociológica ou 

econômica95 etc. A fixação de alíquotas diversas na incidência do ICMS sobre 

mercadorias, a progressão da alíquota do IPTU de acordo com a localização, padrão e valor 

do imóvel no município, e até mesmo os elementos formadores da base de incidência do 

imposto sobre a renda e a alíquota sobre a qual referida renda será tributada, por exemplo, 

são elementos considerados pré-legislativamente. Objetivam, de um lado, atender às 

necessidades fiscais do Estado e, de outro, permitir a manutenção das atividades tributáveis 

da vida privada. São técnicas de tributação próprias do exercício da atividade tributária.  

Se o Ente tributante, por sua vez, entende por excluir determinada situação da 

tributação, esta medida também possui natureza jurídica de técnica de tributação. E, 

invariavelmente, a aplicação desta técnica se fará pela exclusão de um dos elementos 

formadores da regra de tributação.  

Portanto, o legislador competente, a fim de instituir uma isenção, deverá qualificar 

negativamente determinado elemento hipotético constante da regra-matriz de incidência, 

excluindo-o da norma de tributação96. Assim, a isenção não pode ser tratada, a princípio, 

como benefício fiscal concedido pelo Estado em favor de determinado contribuinte. O 

                                                           
92Note-se que não sou partidário da teoria que aceita o equívoco cometido pelo Código Tributário Nacional, 

ao descrever as isenções como “exclusão do crédito tributário”. Isso porque se a isenção excluísse o crédito 
tributário, pressuporia o nascimento deste, com a incidência da norma de tributação. Falo aqui em exclusão 
de um dos elementos da norma de tributação, e não do crédito tributário.  

93ATALIBA, Geraldo. op. cit. 
94CARVALHO, Paulo de Barros. op. cit. 
95KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, cit. 
96Com a isenção, não se confunde a não-instituição do tributo, assim como a imunidade constitucionalmente 

qualificada.  
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benefício fiscal somente se configurará se a isenção, enquanto técnica de tributação, vier 

amoldada da contra-aplicação do princípio da capacidade contributiva, razão pela qual 

Sacha Calmon Navarro Coelho97 afirma que a norma de isenção “não é”, por não possuir 

um sentido negativo da norma de tributação, mas, sim, por ser instrumento formador desta 

norma. Segundo o Autor, a norma de tributação se constrói pela conjugação de todos os 

elementos, positivos e negativos, constantes do ordenamento jurídico, que desenham a 

estrutura da regra-matriz de incidência. Assim, a norma isentiva é parte indissociável da 

própria norma de tributação, pelo que “a hipótese de incidência da norma de tributação é 

composta de fatos tributáveis já excluídos os imunes e os isentos”98. 

Porém, o CTN não deixou claro em que momento a isenção deixa de ser legítima, 

sendo a Constituição de 1988 responsável por lançar luz sobre a polêmica.  

 

4.2. Isenção e Capacidade Econômica 

 

A isenção como técnica de tributação se esclareceu no ordenamento pátrio, quando 

a Constituição da República de 1988 exigiu, por força do § 1º do artigo 14599, que os 

impostos, sempre que possível, tivessem caráter pessoal e levassem em consideração a 

capacidade econômica do contribuinte. Misabel Derzi e Sacha Calmon, alavancando uma 

considerável evolução do princípio da capacidade contributiva, advertem que a intenção da 

Carta Constitucional brasileira foi conduzir à aplicação de tal princípio, informando as 

reais forças econômicas do contribuinte
100. Assim, nem sempre a utilização de uma 

                                                           
97COELHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria geral do tributo e da exoneração tributária. 2. ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1999. p. 153 
98Id., loc. cit. 
99Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
 I - impostos; 
 II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
 III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
 § 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a 
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

100Segundo os Autores: “A Constituição de 1988 tende à concreção, à efetividade e à consagração de 
princípios auto-aplicáveis, obrigatórios não apenas para o legislador, como também para o intérprete e 
aplicador da lei. Essa mesma evolução ocorreu em outros países. Basta citar o caso da Constituição Italiana, 
a qual consagra também, desde a década de cinqüenta, em seu art. 53, o princípio da capacidade econômica 
e a progressividade do sistema. Mas a doutrina dá notícia de que uma primeira interpretação conferiu 
àquela norma um caráter meramente programático, despindo-a de eficácia imediata. Posteriormente, sem 
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isenção pode ser classificada como benefício tributário ou, lado reverso, como subsídio 

fiscal. Pode simplesmente significar uma busca pela capacidade real contributiva, corolário 

exigido pela técnica de tributação101. 

Por sua vez, os subsídios, a par de todas as polêmicas que o termo pode encerrar, 

tratam de uma forma indireta de intervenção estatal pela qual o Estado, sem atuar no setor 

privado ou identificar ausência de capacidade contributiva, direciona suas intenções em 

relação a um determinado setor da economia102. 

Diante do exposto, pode-se deduzir duas situações distintas para o tratamento dos 

benefícios fiscais no ordenamento pátrio: em uma primeira, travada pelo CTN conjugado à 

CR/88, a isenção é técnica de tributação, decorrente da ausência de capacidade econômica 

real do contribuinte, sendo parte da norma de tributação, a fim de permitir-lhe a exclusão 

daquelas situações específicas, em que determinado fato ou determinado contribuinte, 

pelas suas características especiais, não estejam aptos a serem tributados. Em uma segunda 

situação, admitida pela bem mais recente Lei de Responsabilidade Fiscal, a isenção é 

concedida, mesmo diante da capacidade econômica do contribuinte em suportar a 

tributação, com o objetivo específico de lhe conferir uma vantagem determinante na 

competição do setor econômico em que atua, sendo, portanto, medida de política fiscal, 

que, no Brasil, é restrita ao planejamento do seu impacto orçamentário, podendo, se não 

planejada, ser compensada por outras receitas indicadas pelo Ente concessor do benefício. 

Assim, as vantagens econômicas, na forma de isenções fiscais, não são aceitas pelo 

ASMC, que as considera subsídios recorríveis. No entanto, as mesmas ditas ‘vantagens’, 

                                                                                                                                                                                
que tivesse havido mudança literal do Texto fundamental, a Corte Constitucional da Itália passou a aferir a 
constitucionalidade dos preceitos tributários, por confronto direto com o princípio da capacidade 
contributiva, e sobretudo, atribuiu-lhe conteúdo concreto, informado pelas reais forças econômicas do 

contribuinte”. COELHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel de Abreu Machado. Denúncia penal 
antes do término do processo administrativo tributário: impossibilidade. Revista Dialética de Direito 

Tributário, São Paulo, v. 118, p. 125, jul. 2005. 
101Dentro desta perspectiva, é valioso o excerto de Souto Maior Borges, afastando a isenção como favor 

fiscal: “a disciplina das isenções tributárias está indissoluvelmente vinculada à exigência de 
proporcionalidade e equidade da tributação. Se o pagamento de tributos é obrigação de caráter geral, 
princípio dito de generalidade da tributação; se todos são iguais perante o fisco, mostram-se inadmissíveis 
as isenções que importem em meros favores, porque violatórias das regras constitucionais da generalidade e 
igualdade da tributação”.  
Ver melhor em BORGES, José Souto Maior. Teoria geral da isenção tributária. 3. ed. São Paulo, 
Malheiros Ed., 2001. p. 62. 

102Fritz Neumark, ao analisar o impacto da tributação nas relações privadas, condena o dirigismo tributário 
como forma de intervencionismo estatal, sem cabimento no atual cenário de liberalismo comercial. Desta 
feita, a tributação pelos Estados deve ser tão menos intervencionista quanto o possível, de forma a que o 
estabelecimento das políticas fiscais devam deixar de lado a possibilidade de influenciar no comércio 
mundial. NEUMARK, Fritz. Principios de la tributación. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1974. 
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foram admitidas, pela doutrina e legislação pátrias, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que, superando a questão da capacidade contributiva, incorporou essas vantagens como 

instrumento de legítima política fiscal, impondo, somente, cuidados na utilização dos 

mesmos.  
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CAPÍTULO II. DUPLA TRIBUTAÇÃO E NEUTRALIDADE FISCAL 

 

1. O Fenômeno da Dupla-Tributação 

 

Ao largo da preocupação dos Organismos Internacionais acerca da concessão de 

subsídios em tributação, os Estados em relacionamento global se preocuparam em 

estabelecer mecanismos de composição dos interesses dos países exportadores de capital, 

em tributar os seus residentes, com o anseio dos países fonte dos rendimentos, de tributá-

los pela soberania territorial.  

Isso porque, definida a soberania tributária do Estado para estabelecer tributação 

sobre fatos ocorridos internamente ao seu território, segundo o princípio da fonte, ou em 

qualquer outro lugar do mundo, de acordo com um elemento de conexão pessoal inserto à 

norma geral de tributação, conforme o princípio da universalidade e desconsideradas as 

hipóteses de limitação heterônoma e autônoma ao poder de tributar, surge a possibilidade 

de um mesmo evento criador de renda ser alcançado por mais de uma ordem jurídica. 

Trata-se do fenômeno da dupla-tributação, que consiste na pretensão de dois ou 

mais Estados tributarem, simultaneamente, um mesmo rendimento, percebido pela mesma 

pessoa, valendo-se, para tanto, da conjugação de elementos de conexão atinentes ao 

mesmo fato tributável103.  

A própria OCDE104 reconhece a gravidade da situação para o desenvolvimento 

econômico mundial ao observar que a dupla tributação jurídica pode ocorrer 

fundamentalmente em três situações: 

a) quando dois ou mais países consideram o titular da renda como seu residente, 

havendo uma superposição de qualificação para tributação no âmbito internacional105; 

                                                           
103Sobre o fenômeno da dupla ou pluritributação, ver melhor em TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação 

internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 371 e ss. 
104“These Articles deal with the so-called juridical double taxation where the same income or capital is 

taxable in the hands of the same person by more than one State. This case has to be distinguished especially 
form the so-called economic double taxation, i.e., where two different persons are taxable in respect of the 
same income or capital. If two states wish to solve problems of economic double taxation, they must do so 
in bilateral negotiations ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 
- OECD. Model tax convention on income and on capital, cit., p. 255. 

105Sobre a questão da dupla residência das pessoas físicas e jurídicas, ver melhor em XAVIER, Alberto. op. 
cit., p. 297-302. 
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b) quando um não-residente for qualificado como estabelecimento permanente
106 

em um Estado e, a partir deste, auferir rendimento em outro Estado107.  

c) quando o rendimento estiver sujeito à tributação tanto no país da fonte quanto no 

país da residência do seu beneficiário; 

A primeira hipótese ocorre quando dois Estados consideram a mesma pessoa como 

sendo sua residente. Isso ocorre porque cada Estado tem soberania tributária para definir 

quem sejam os seus residentes e, desta forma, tributá-los. O Brasil, por exemplo, após ter 

abolido o conceito de empresa de capital nacional, por meio da Emenda Constitucional nº 

06, de 1995, passou a considerar como residente todas as empresas constituídas segundo as 

leis brasileiras. Assim, as filiais de empresas estrangeiras registradas no Brasil são 

consideradas empresas residentes no Brasil, mas também o são nos seus respectivos países 

de origem, podendo provocar uma dupla qualificação da residência.  

A solução para a controvérsia geralmente decorre da aplicação de Convenções 

Fiscais Bilaterais, sendo que os artigos 4º e 5º do Modelo OCDE traçam o conceito de 

residência para fins de tributação nas operações bilaterais, derrogando, pela especialidade, 

as normas contrárias previstas pelas ordens jurídicas contratantes108.  

O mesmo ocorre quando um não-residente é qualificado, no país de fonte, como um 

Estabelecimento Permanente. O Direito brasileiro somente se refere a este conceito, 

estabelecimento permanente, nas Convenções Fiscais Bilaterais, para qualificar a situação 

do não-residente que, dadas as características de perenidade de presença no país, passa a 

ser tributado como se fosse residente, ainda que formalmente não tenha assumido essa 

condição. Nesta hipótese, o não-residente, tratado como residente pelo país de fonte dos 

rendimentos, pode sofrer a dupla-tributação, se considerada a sua condição de residente no 

seu país de origem. 
                                                           
106Sobre os estabelecimentos permanentes, ver melhor em: CALIENDO, Paulo. Estabelecimentos 

permanentes em direito tributário internacional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005. 
ADONNINO, Pietro. El establecimento permanente como garantia del equilibrio de la fiscalidad 
internacional considerando los nuevos modelos de actividades de empresa. In: UCKMAR, Victor et al. 
(Coords.).Impuestos sobre el comercio internacional. Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, 2003. p. 
495-510. 

107Nesta hipótese, apesar de a força de atração do estabelecimento permanente ser restrita, estará o mesmo 
sujeito à tributação no Estado-fonte dos rendimentos e no Estado que o considera como estabelecimento 
permanente. Ver melhor em TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de 

empresas, cit., p. 327-336. 
108Tenho assistido a debates acerca da prevalência ou não dos tratados internacionais sobre a ordem jurídica 

interna. O STF tem buscado consolidar a “hierarquia” e a “cronologia” como critério de solução de 
antinomias entre os tratados e o direito interno. Entendo que a especialidade é critério melhor aplicável para 
dirimir eventuais conflitos dessa natureza, principalmente no que tange ao direito tributário. 
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A terceira forma apresentada pela OCDE é a mais comum, e decorre da divergência 

de critério de tributação, em que um rendimento fica sujeito à tributação no país de fonte, e 

também sujeito à tributação no país de residência do seu beneficiário. Na verdade, sempre 

que um Estado estabelecer o elemento de conexão para tributação no plano mundial, e o 

país de fonte dos rendimentos mantiver sua tributação pela sua soberania tributária 

territorial, poderá ocorrer a dupla tributação do mesmo rendimento, com a superposição 

das ordens jurídicas em decorrência da diferença entre o elemento de conexão e a 

territorialidade.  

Acresço, ainda, a possibilidade de dupla tributação com a dupla qualificação da 

fonte do rendimento, o que ocorre quando dois ou mais Estados consideram o rendimento 

como tendo sido produzido no seu território. Isso ocorre pela sobreposição, por mais de 

uma ordem jurídica, da classificação da fonte de determinado rendimento ou da residência 

de determinado contribuinte.  

Nancy Kaufman dá o exemplo da tributação da renda decorrente da prestação de 

serviços no Canadá e na Colômbia. Enquanto o primeiro considera os rendimentos 

decorrentes de serviços desenvolvidos no seu território como sendo de fonte canadense, o 

segundo considera os serviços executados em seu território como sendo de fonte 

colombiana. Assim, se um serviço é desenvolvido no Canadá e executado na Colômbia, 

estará sujeito à dupla imposição, por sobreposição do critério de fonte do rendimento.109 

O problema decorre do fato de cada Estado ser livre, no esteio de sua soberania 

tributária, para, na configuração de sua ordem jurídica, estabelecer qual rendimento é 

auferido internamente em seu território, é possível a sobreposição de qualificação da fonte 

acerca de um mesmo rendimento110. 

Essa controvérsia somente poderia ser solucionada com a utilização de um tratado 

internacional sobre renda e capital111, que definisse qual Estado seria considerado fonte do 

                                                           
109Ver melhor em KAUFMAN, Nancy H. Fairness and the taxation of international income. Tax and Policy 

in International Business, v. 29, n. 2, p. 29-30, 1998. 
110Sobre a doutrina do vínculo efetivo, ver melhor em TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação 

internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 163. 
111Klaus Vogel aponta problemas de dupla-qualificação, ainda que consideradas as previsões dos tratados 

internacionais em VOGEL, Klaus. Conflicts of qualification: the discution is not finished. Tax Treaty 

Monitor, Amsterdam, p. 41-44, fev. 2003. Avery Jones responde aos questionamentos de Vogel em 
JONES, John F. Avery. Conflicts of qualification on Prof. Vogel’s and Alexander Rust’s Article. Tax 

Treaty Monitor, Amsterdam, p. 184-186, maio 2003. 
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rendimento; ou limitasse a tributação de cada um dos Estados, mantendo-se a competência 

restrita em cada um deles.  

 

1.1. Efeitos da Dupla-Tributação 

 

As organizações internacionais de comércio e política fiscal, em especial a OCDE, 

cuidam para que os efeitos da dupla-tributação sejam mitigados com a adoção de 

mecanismos que levem à neutralidade tributária em face dos produtores de um país ou dos 

residentes do outro, tendendo, naturalmente, essas organizações, por consistirem-se de 

agremiações de países exportadores de capital, a incentivarem modelos de negociação que 

promovam a neutralidade em relação aos seus residentes.  

De toda forma, a mobilização em torno de medidas preventivas à dupla-tributação 

cresce com as interações mundiais uma vez que o fenômeno, ainda que jurídico112, provoca 

efeitos econômicos nefastos nas relações multilocalizadas. Desta feita, os Estados que 

criam elementos de conexão capazes de localizar fatos tributários alhures, tendem a cuidar, 

                                                           
112Os Comentários ao Modelo OCDE de Convenção Internacional sobre Renda e Capital chamam a atenção 

para possível ocorrência da dupla tributação jurídica e da dupla tributação econômica. Segundo os 
comentários, a dupla tributação jurídica exige a identificação de uma dupla pretensão impositiva, de um 
mesmo rendimento, com relação a um mesmo potencial contribuinte. Ou seja, a pessoa que aufere o 
rendimento e que será demandada pelo pagamento do tributo sobre ele incidente em mais de um país é a 
mesma, havendo uma unicidade em torno do contribuinte. A dupla tributação econômica ocorreria, por sua 
vez, “quando duas pessoas diferentes são tributadas com relação ao mesmo rendimento ou capital”. O 
conceito de dupla tributação econômica, por sua vez, vem sendo severamente rechaçado pela doutrina, 
porque vai contra o próprio conceito de dupla-tributação apresentado pelo Modelo OCDE, como sendo: 
“the imposition of comparable taxes in two (or more) States on the same taxpayer in respect to the same 

matter and for identical periods”. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT - OECD. Model tax convention on income and on capital, cit., p. 255. Ainda, Van Hoorn 
Jr., a titulo de comentar sobre a dupla tributação jurídica, aceita a definição posta pela OCDE. HOORN Jr., 
J. van. International tax law and double taxation. In: ESTÚDIOS em Memoria de Ramón Valdes Costa. 
Montevideo: FCU, 1999. p. 605. Entendo que o termo, além de impreciso, acaba por permitir a 
consideração de duplicidade impositiva partindo de fatos imponíveis diversos, sem co-relação na 
materialidade da tributação. Nesta linha de entendimento, resta afastado, com maior rigor, a dupla 
tributação econômica como sendo um fenômeno jurídico, mormente se considerada a especificidade 
conceitual teorizada por Misabel Derzi. Ver melhor em: DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito 

tributário, direito penal e tipo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1988. Ainda, Heleno Tôrres explica 
que “Para que a dupla tributação econômica pudesse ser admitida como dupla tributação e, assim, 
conduzida à definição geral de pluritributação internacional, necessitaria, de início, ser, pelo menos 
indiretamente, reconduzível aos elementos basilares da respectiva definição: concurso impositivo entre 
duas ou mais legislações fiscais soberanas, contemporaneamente incidentes sobre um mesmo suporte fático 
dotado de elementos de estraneidade, o que não se verifica, como demonstraremos” Ver melhor em 
TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 406. De fato, 
o suporte material que levaria à chamada superposição econômica refere-se a momentos diversos de 
percepção tributária, com a captação da materialidade da tributação sob diferentes critérios, pelo que 
concordo com todos os citados ao rejeitarem o conceito de dupla tributação econômica. 
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no que são estimuladas pelas Organizações Internacionais, para que a relação entre as 

partes envolvidas não seja sobre-onerada em comparação com os encargos que pesariam a 

pelo menos uma das ordens jurídicas envolvidas. Escolher qual das ordens será 

contemplada é uma questão de barganha e oportunidade.  

Poderia se supor que cada Estado, envolvido em uma situação de dupla-tributação, 

lutaria, sentado à mesa de negociações, para manter a sua tributação no patamar mais 

extenso possível, dando vazão plena à sua soberania tributária. No entanto, sobretudo as 

nações em desenvolvimento, se se comportassem dessa forma, estariam inviabilizando que 

corajosos residentes se aventurassem a produtores nos parques industriais dos países ricos, 

o que é sempre vantajoso para Economias em desenvolvimento que, com a exportação de 

capital, acabam importando tecnologias produtivas aprendidas na convivência com os mais 

experientes. Com isso a importância de que cada vez os países em desenvolvimento 

busquem medidas unilaterais ou bilaterais para minimizar os efeitos da dupla tributação.  

Por sua vez, o interesse dos países ricos em minimizar tais problemas também 

existe, dada a necessidade de tornar os mercados flexíveis aos investimentos externos, ora 

como forma de absorção do mercado consumidor do país que recebe os investimentos, ora 

como mecanismo de viabilização dos investimentos nos países em desenvolvimento, 

afastando ou limitando a tributação pela fonte e mantendo, em maior nível, a tributação 

pela residência113.  

Nessa perspectiva, o princípio da neutralidade atuará para que a tributação dos 

países envolvidos seja a mais “neutra” possível114, sempre comparativamente ao país 

importador ou ao país exportador do capital, na proporção em que dê prevalência, 

respectivamente, à tributação na fonte ou à tributação na residência. 

 

1.2. O Controle da Dupla Tributação como Matéria de Política Fiscal 

 

No capítulo anterior demonstrei que as técnicas de tributação costumam ser 

limitadas, pela doutrina pátria, a que o tributo alcance a capacidade contributiva, sendo 
                                                           
113Ver melhor em MERCADANTE, Araminta de Azevedo (Coord.). Blocos econômicos e integração na 

América Latina, África e Ásia. Curitiba: Juruá, 2007. 
114Dionisius Stathis apregoa que “the concept of neutrality is based on the assumption that productivity will 

be highest when income-producing factors are distributed by market mechanism without public 
interference”. STATHIS, Dionisios. op. cit., p. 24. 
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rechaçada, como subsídio indevido, qualquer interferência dos Estados na competitividade 

por meio de isenções. No entanto, defendo o não-isolamento do Direito tributário dos 

demais ramos de conhecimento115 ao tratar da co-relação entre técnica e política fiscal. 

Desfilio-me, portanto, daquela doutrina pátria, para qual a única forma técnica de se 

utilizar uma isenção fiscal seria aquela voltada a perseguir a capacidade contributiva. 

Entendo que somente com a consideração de fatores relacionados à política fiscal e política 

econômica é que será possível, ao Estado, alcançar os seus fins, de forma a permitir que a 

tributação não seja um fator impeditivo, e sim fomentador, na consecução de resultados 

pelo setor privado, desejados pelo interesse público. Heleno Torres, neste sentido, adverte 

que, apesar de as questões de política tributária serem pouco enfrentadas pelo Brasil e 

demais países da América Latina, sua importância torna-se cada vez mais crucial na 

harmonização e na neutralidade da tributação no cenário internacional116. 

Ademais, em determinados momentos, a omissão do Estado ou sua timidez na 

propositura de soluções economicamente viáveis pode acabar por interferir negativamente 

na castração das atividades de determinado setor produtivo, como ocorre nos casos de 

dupla-tributação, cuja prevenção é principalmente encontrada por meio da celebração de 

Convenções Bilaterais Fiscais, as quais têm de partir dos Estados que possuem residentes 

envolvidos ou que sejam fonte desse rendimento117. 

Esses Estados também podem contribuir para a prevenção da dupla-tributação com 

a adoção de mecanismos unilaterais, como o reconhecimento do crédito de tributo pago no 

exterior. Nesta hipótese, o Estado de residência, ao pretender a tributação do rendimento 

                                                           
115Entendo que o isolamento do direito na dogmática jurídica de Hans Kelsen, segundo minha compreensão, 

decorre de uma leitura equivocada do autor austríaco. Se de um lado Kelsen tomou o positivismo como 
marco de referência da chamada ciência do direito, de outro permitiu que o conhecimento decorrente dos 
demais ramos do direito fosse a ele integrado na interpretação das normas jurídicas positivadas. Ver melhor 
em TEIXEIRA, Alexandre Alkmim. A norma tributária o desafio da tributação internacional: um estudo 
semiótico sobre a imposição dos fatos globalmente localizados. 2004. Dissertação (Mestrado) - Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. 

116TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 741. 
117Segundo Hector Villegas “Las exenciones y benefícios tributários constituyen límites al principio 

constitucional de la generalidad, y sus fundamentos o motivos deben buscarse em la política fiscal”. Nessa 
perspectiva, o Autor argentino diferencia a isenção tributária dos benefícios fiscais. A primeira refere-se à 
isenção de caráter geral, que não poderia ser enquadrada como benefício fiscal, vez que atribuída de forma 
genérica, não se podendo falar em benefício a uma pessoa ou setor específico. Por outro lado, as isenções 
poderiam assumir a natureza de benefício fiscal, na medida em que beneficie especificamente determinada 
situação, excepcionando a norma genérica de tributação. Ver melhor em VILLEGAS, Hector. Curso de 

finanzaz, derecho financiero e tributario. 8. ed. Buenos Aires: Astrea, 2003. p. 366.  
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auferido externamente, reconhece como crédito oponível ao tributo devido internamente, o 

tributo pago pelo seu titular no Estado de fonte118.  

Não importa, portanto, que a limitação à tributação seja medida unilateral ou venha 

por decorrência de Convenções Bilaterais. O que não pode ocorrer é que os Estados, 

principalmente aqueles em desenvolvimento, a pretexto de uma ciência pura do Direito 

Tributário, ou em nome de um liberalismo radicalmente não-intervencionista, se omitam 

no seu poder-dever de fomentar a economia, resguardadas, naturalmente, a licitude das 

medidas adotadas com tal fim.  

A partir do momento, no entanto, em que os Estados passam a se valer desse seu 

poder-dever, a busca pela neutralidade fiscal é tomada como marco decisório na 

constituição da política fiscal a ser adotada; e as disposições normativas decorrentes dessa 

política fiscal são legítimas e passam a fazer parte daquele ordenamento jurídico.  

Desfilio-me, também, portanto, do crescente entendimento europeu, de que as 

previsões de crédito ou isenção constantes das Convenções Fiscais Bilaterais constituem 

benefícios fiscais que possam invocar a aplicação das sanções previstas nos Tratados 

Comerciais.  

Enfrento, pois, neste trabalho, o estreito limite entre o regime de tributação próprio 

de determinado Estado e o que poderá ser um regime especial de tributação direcionado ao 

favorecimento das exportações119.  

O que me chama a atenção é que a utilização de regimes favoráveis de tributação 

para manter o equilíbrio nas relações comerciais entre empresas oriundas de países em 

                                                           
118O que, no Brasil, é condicionado à reciprocidade pelo estado de fonte do rendimento, nos termos da 

Instrução Normativa nº 208/2002, da SRFB. Além de inexistir essa restrição no art. 26 da lei nº 9.249/05 e 
no art. 15 da lei nº 9.430/96, acredito ser equivocado este posicionamento da Receita Federal, pois que, 
apesar de se tratar de uma questão internacional, caso não haja a reciprocidade e, via de conseqüência, a 
impossibilidade de aproveitamento do crédito do imposto pago no exterior, o maior prejudicado será o 
próprio residente no Brasil, que se sujeitará à dupla tributação. A ausência de reciprocidade, no caso, não 
surtirá efeitos no Estado de fonte do rendimento, salvo a própria ponderação do residente no Brasil em 
realizar os investimentos e, em decorrência deles, auferir rendimentos no determinado país.  

119Não entendo como seja possível, por exemplo, ler uma convenção fiscal sobre renda e capital sem ter em 
mente que, em se tratando de países em desenvolvimento, houve o reconhecimento pelo GATT e pelo 
ASMC da importância dos subsídios para a manutenção, no mercado internacional, do potencial de 
concorrência de seus produtos. Inicialmente, o ASMC deferiu o prolongamento do prazo para redução das 
medidas das barreiras de importação desses países para 8 (oito) anos, contados da implantação do Acordo 
em 1994. No entanto, tendo em vista a insuficiência de referido prazo, os países em desenvolvimento 
mantêm a aplicação de sistemas de controle das importações de produtos industrializados, como forma de 
subsistência da própria indústria interna. Geralmente referidas barreiras são implementadas, como no caso 
do Brasil, por meio de tributos (indiretos) incidentes sobre a importação de produtos estrangeiros. 
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desenvolvimento, quando tratam com a pesada indústria dos países desenvolvidos, tem 

sido considerada como concessão de subsídios proibidos pela OMC. 

Com a instauração de um ambiente global de comércio e inter-relacionamento de 

investimentos, não se pode exigir dos Estados em desenvolvimento igual comportamento 

ao dos Estados desenvolvidos. Referida disparidade restou evidenciada nas discussões da 

Rodada Doha, ainda em curso, em que os países desenvolvidos propõem a liberação do 

comércio de produtos industrializados e a manutenção de barreiras comerciais para 

produtos agrícolas, enquanto os países em desenvolvimento pregam justamente o 

contrário120.  

A implementação de um ambiente de igualdade para os atores do comércio 

internacional, neste contexto, passa necessariamente pela diferenciação das políticas fiscais 

praticadas por cada país. Não estou defendendo que os países em desenvolvimento devam 

suportar eternamente a ineficiência dos seus setores produtivos. Mas também não aceito 

que as divergências, por vezes históricas, entre os países em desenvolvimento e os países 

desenvolvidos sejam simplesmente ignoradas, em nome do já superado mote da livre 

circulação de mercadorias e investimentos, que, hoje, considera-se muito mais como parte 

de um sistema ideológico em favor dos mais competitivos do que como verdadeiro 

promotor da harmonia das relações econômicas internacionais121. 

                                                           
120Isabel Vaz chega a afirmar que “os países industrializados também não estão suficientemente preparados  - 

ou dispostos – a enfrentar certos tipos de concorrência, mesmo que os eventuais competidores se 
encontrem, sob inúmeros aspectos, em condições de desigualdade, em termos de poder econômico, 
tecnologia ou “ajudas oficiais”. Ver melhor em VAZ, Isabel. op. cit., p. 186. Ainda, ver melhor em 
CARMO, Corival Alves do. Políticas de desenvolvimento e a OMC. In: CARVALHO, Leonardo 
Arquimino de; HAGE, José Alexandre Altahyde (Coord.). OMC: estudos introdutórios. São Paulo: IOB, 
2005. p. 131-184. 

121Isabel Vaz, comentando o trabalho do Embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima à frente da diplomacia 
brasileira, esclarece que “Se a tendência em quase todos os países é reduzir os obstáculos à livre circulação 
de bens, o processo e os instrumentos legais usados com esse objetivo não obedecem a uma sistemática 
idêntica. Nos países desenvolvidos os critérios variam em função de escolhas, que, por sua vez, devem 
consultar os interesses da população e auscultar as suas necessidades. Identificado o nível de 
desenvolvimento atingido, passam a fixar novas metas, priorizar técnicas e estratégias que, se não forem 
capazes de viabilizar o seu progresso, ao menos não contribuam para dificultá-lo. Os países industrializados 
lançam invectivas contra os incentivos praticados pelo Brasil e criticam o protecionismo conferido pelo 
sistema patentário. Mas o Direito comunitário não foi capaz de impedir a Comunidade Européia de armar 
um dos mais fortes esquemas protecionistas de todos os tempos no setor agrícola. Tudo isto se deve às 
pressões dos setores econômicos da CE, que, através de protestos, boicotes, greves e outras táticas, 
procuram direcionar a legislação comunitária no sentido de não atingir os direitos já conquistados. Guiada 
pelo desejo de adquirir auto-suficiência, relata o Embaixador Flecha de Lima, a Comunidade Européia, 
desde a segunda metade da década de oitenta, decidiu conceder aos agricultores proteção contra os produtos 
de outras origens, assegurando-lhes, em alguns casos, preços de garantia a níveis três vezes superiores aos 
praticados no comércio internacional.” Ver melhor em: VAZ, Isabel. op. cit., p. 130. 
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Na verdade, independentemente de qualquer técnica tributária, na estrutura do 

comércio internacional, a concessão de determinados benefícios tributários e os ajustes no 

controle da dupla-tributação mostram-se essenciais para a formação do equilíbrio da 

capacidade de produção e para que os atores residentes nos Estados em desenvolvimento 

posicionarem-se competitivamente no mercado internacional. A capacidade contributiva, 

dentro dessa perspectiva, passa a ser apenas um dado da técnica tributária, podendo o 

Estado valer-se, legitimamente, da desoneração fiscal como forma de permitir a atuação de 

seus residentes na conjuntura comercial internacional. 

 

2. A Neutralidade no Controle da Dupla-Tributação 

 

Muito já se disse que, se todos os Estados adotassem exclusivamente a tributação 

na fonte, de cunho territorial, não se cogitaria em dupla-tributação122. No entanto, 

considerando que os Estados, salvo quando da celebração de Convenções Fiscais 

Bilaterais, não abrem mão da tributação pelo critério da fonte, os Estados que instituem a 

tributação no plano mundial cuidam, simultaneamente, de implementar mecanismos 

unilaterais123 de controle sobre a eventual dupla imposição, de forma a não restringir os 

investimentos de seus residentes fora do país, o que lhes repercutiria indireto prejuízo. 

Demais disso, os Estados exportadores de capital passariam a não achar interessante 

permitir que suas empresas se expandissem, o que traria prejuízo a elas e aos países em 

desenvolvimento, onde tendem a se instalar124.  

Em verdade, somente é possível debelar individualmente o problema quando a 

dupla tributação decorre da justaposição entre os critérios da fonte e residência adotados 

                                                           
122Ver melhor em: GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tratados internacionais em matéria tributária e 

ordem interna. São Paulo: Dialética, 1999. 
123Heleno Tôrres aponta a pouca importância dada pela doutrina às medidas unilaterais de controle da dupla 

tributação e desenvolve, com base no direito brasileiro, a necessária teorização sobre as mesmas. Ver 
melhor em: TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 
424-492. 

124Os Estados desenvolvidos – exportadores de capital - procuram dar prevalência à residência na negociação 
convenções fiscais bilaterais, como forma de garantir a tributação dos investimentos externos; ao contrário 
dos estados importadores de investimentos, que procuram a prevalência do critério de fonte. Alberto 
Xavier, em artigo publicado em 1999 na International Tax Review, chama a atenção para a maior abertura 
promovida pelo Brasil pela lei nº 9.249/95, que reduziu a tributação, na fonte, da tributação dos não-
residentes de 25% para 15%, o que demonstraria uma tendência de alteração na prevalência da tributação 
na fonte até então adotada pelo país. Ver melhor em XAVIER, Alberto. Brazil cuts principle of territority. 
International Tax Review, Londres, v. 7, p. 19 e ss., 1996. 
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diversamente pelos envolvidos. Assim, supondo que o Estado ‘A’ tribute a renda pelo 

critério da residência, este irá pretender a imposição sobre todos os rendimentos auferidos 

externamente pelos seus residentes. Se este residente auferir o rendimento em um Estado 

‘B’, que tribute a renda pelo critério da fonte, o rendimento ficaria sujeito a tributação no 

Estado ‘B’, pela fonte, e no Estado ‘A’, pela residência. Desta feita, o Estado ‘A’ poderia 

reconhecer, unilateralmente, como crédito, o imposto pago perante o Estado ‘B’, 

debelando o problema da dupla tributação. 

O Brasil é exemplo de controle interno de sua soberania tributária considerando 

que, quando passou a tributar as empresas no plano mundial, por meio do artigo 25 da Lei 

nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995125, logo previu a possibilidade, constante do art. 

                                                           
125Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na 

determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro 
de cada ano. 
§ 1º Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na apuração do lucro 
líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte: 
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa de câmbio, para 
venda, na data em que forem contabilizados no Brasil; 
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver cotação no Brasil, será ela 
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais; 
§ 2º Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas 
no Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte: 
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em cada um 
de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira; 
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora, na 
proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real; 
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros 
auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento; 
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as demonstrações em 
Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966. 
§ 3º Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão 
computados na apuração do lucro real com observância do seguinte: 
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na proporção da participação da 
pessoa jurídica no capital da coligada; 
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no balanço ou balanços 
levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa jurídica; 
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido, para 
apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada apurados por esta em balanços levantados 
até a data do balanço de encerramento da pessoa jurídica; 
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações financeiras da coligada. 
§ 4º Os lucros a que se referem os §§ 2º e 3º serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, 
do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada 
ou coligada. 
§ 5º Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão compensados com 
lucros auferidos no Brasil. 
§ 6º Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da equivalência patrimonial, 
continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1º, 2º e 3º. 
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26126, de aproveitamento do imposto pago no exterior para fins de dedução do tributo 

devido internamente, sobre a mesma base de incidência.  

Com isso, o Brasil cumpriria a cartilha da OCDE, não deixando de tributar pela 

residência, mas não sopesaria a carga para aqueles residentes interessados em produzir no 

Primeiro Mundo. Assim, a neutralidade na tributação internacional brasileira veio imediata 

à criação do elemento de conexão e se faz mediante a adoção de mecanismos internos e 

unilaterais de controle da dupla imposição, fomentando, com isso, a expansão de seu 

capital.  

A medida unilateral, no entanto, pode não ser suficiente para colocar um país no 

cenário econômico mundial, diante das distorções que podem existir por diferenciais de 

carga tributária e regimes de tributação da renda em um e noutro Estado. Neste caso, o 

alcance da neutralidade é dificultado porque a adoção pura e simples dos regimes de 

crédito ou de isenção poderia anular o regime tributário adotado por um dos Estados 

contratantes.  

Assim, a par dos mecanismos unilaterais de controle da dupla tributação, os Estados 

podem celebrar tratados internacionais, limitando sua soberania tributária e escolhendo 

entre a neutralidade interna, tomando por referência o país de residência do contribuinte, e 

a neutralidade externa, tomando por referência o país de fonte dos rendimentos.  

Desta feita, se um investidor residente aufere rendimentos no exterior e os 

respectivos impostos pagos na fonte são aproveitados como crédito para abatimento dos 

tributos devidos internamente, assegura-se a neutralidade interna, comparada, portanto, à 

tributação da renda auferida no exterior, com o tratamento conferido aos rendimentos 

auferidos internamente pelos residentes do Estado. Ou seja, o investidor internacional 

residente se sujeitará à mesma carga impositiva que os investidores internos. No entanto, 

aplicado este mecanismo de controle da dupla tributação, denominado, na doutrina 

                                                           
126Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, 

rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no 
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. 
§ 1º Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente 
aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e 
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. 
§ 2º Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser 
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que 
for devido o imposto. 
§ 3º O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa 
de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não 
tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. 
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mundial, tax credit
127, o investidor internacional residente poderá estar em desvantagem 

comparativa com os demais investidores no local de fonte de seus rendimentos 

internacionais. Por isso, a neutralidade interna também é denominada neutralidade nas 

exportações128. 

Por outro lado, é possível que o Estado de residência abra mão de sua tributação por 

este critério, permitindo que o investidor internacional residente seja tributado apenas no 

Estado de fonte dos rendimentos, conferindo a ele neutralidade comparativa aos demais 

investidores do Estado da fonte. Confere-se, assim pelo critério da isenção na residência, a 

neutralidade externa que, nesta esteira, também é reconhecida como a neutralidade nas 

importações129.  

Portanto, diante do fenômeno da dupla tributação, os Estados, além de se valerem 

da limitação interna a sua soberania tributária, como fez o Brasil no citado artigo 26 da Lei 

nº 9.249, podem celebrar, como de fato o fazem, Convenções Fiscais Bilaterais, 

objetivando atribuir e distribuir o exercício da competência tributária entre si, evitando a 

superposição de ônus financeiros aos particulares.  

Importante frisar que uma Convenção Fiscal Bilateral, ao pretender a eliminação da 

dupla imposição, trabalha, em verdade, com a alocação de competências tributárias, 

levando em consideração as potencialidades dos países signatários. Busca-se, assim, a 

eliminação da dupla tributação, com a identificação, em padrões, dos rendimentos que 

serão tributados por cada país signatário ou a forma de divisão e compartilhamento da 

tributação de determinada renda130. Todavia, a neutralidade buscada jamais será absoluta 

                                                           
127Kaplan informa que o American Law Institute devotou um capítulo inteiro dos seus estudos em tributação 

internacional, para estabelecer o conceito de tax credit, assim como a forma de verificar a sua 
compatibilidade em face dos demais ordenamentos jurídicos. Ver melhor em: KAPLAN, Richard. Federal 

taxation of international transactions. Saint Paul: West, 1988. p. 81. 
128Segundo Dionisious Stathis: “the principle of capital export neutrality (hereinafter ‘CEN’ reflects the view 

that tax policy ought not to affect the decisions of businesses or individuals as to where they should invest, 
by ensuring that the same amount of taxes are paid on an identical investment, regardless of the country in 
which that investment is undertaken”. STATHIS, Dionisios. op. cit., p. 25. 

129Segundo Dionisious Stathis: “The notion of capital import neutrality (hereinafter ‘CIN’) tends to ensure 
that domestic firms are not placed at a competitive disadvantage compared to foreign enterprises in markets 
abroad, as far as taxation is concerned. Since competition among multinationals is desirable on economic 
efficiency grounds, it follows that international tax policy should not distort global competition by 
discouraging the most efficient firms from operation in what would otherwise be the least-cost location”. 
STATHIS, Dionisios. op. cit., p. 25. 

130A dupla qualificação da fonte do rendimento, em termos da experiência global, somente será evitada 
mediante a celebração de tratados internacionais que assegurem o afastamento de uma ordem jurídica em 
favor da outra, que irá exercer a atividade tributária. A questão é tratada no Modelo OCDE no seu artigo 4º 
e, com relação ao conceito de estabelecimento permanente, no art. 5º. Ver melhor em VOGEL, Klaus. 
Klaus Vogel on double taxation, cit., p. 219 e ss. 
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em relação aos dois Estados negociantes, podendo ser a externa ou das importações, ou 

interna ou das exportações, dependendo, ainda, cada uma delas, de métodos próprios, na 

escolha dos mecanismos de controle. 

 

2.1. Mecanismos de controle: Crédito de Tributo 

 

Um dos mecanismos mais utilizado para mitigar os efeitos da dupla tributação, 

tanto unilateralmente quanto bilateralmente, funda-se na possibilidade de dedução do 

tributo pago no exterior, pelo critério da fonte, na liquidação do tributo devido 

internamente, pelo critério da residência, como fez o Brasil no artigo 26 da Lei nº 9.249/95. 

Trata-se do chamado crédito de tributo, ou tax credit
131

. 

A utilização do sistema de crédito, no entanto, não visa evitar a ocorrência da dupla 

tributação, pois, neste caso, as obrigações tributárias, de fato, nascem simultaneamente 

para os dois Estados. Os créditos servem para aplanar os efeitos decorrentes da dupla-

tributação, mediante a dedutibilidade do tributo pago na fonte, na liquidação do tributo 

devido pelo critério da residência.  

Assim, a princípio, o sistema de crédito garante maior afinidade na busca pela 

neutralidade no país exportador de capital, tendo em vista a manutenção da tributação do 

rendimento forâneo, equiparando-o à tributação dos rendimentos auferidos internamente ao 

país do residente.  

São dois, basicamente, os sistemas de utilização do crédito: crédito integral, 

chamado full credit, e crédito ordinário, chamado ordinary credit. Pelo sistema de crédito 

integral, o excedente do tributo pago no exterior na comparação com o que seria devido 

internamente, pode ser totalmente aproveitado pelo contribuinte, em outros tributos 

devidos internamente sobre a renda. No sistema de crédito ordinário, por sua vez, o tributo 

pago na fonte é aproveitado apenas no limite do que seria incidente sobre o rendimento, 

                                                           
131Conceitualmente, ensina Douvier: “la méthode de l’imputation conduit à répartir l’impôt prélevé sur um 

revenue entre Etat de source et Etat de résidence du bénéficiaire: L’Etat de source peut prélever, sur lê 

revenu, um impôt (retenue à la source) dont lê taux est généralment limite par la convention (5 a 15% em 

general) ; L’Etat de residence conserve lê droit de soumettre le bénéficiaire à l’impôt (impôt sur sociétés 

ou impôt sur lê revenu), à raison du montant brut total du revenu em cause(avant retenue à la source), 

mais doit accorder à ce titre um crédit d’impôt égal à la retenue acquittée dans l’Etat de source”. 
DOUVIER, Pierre-Jean. op. cit., p. 18. 
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caso tivesse sido auferido internamente, não podendo o seu excedente ser aproveitado em 

outros pagamentos devidos ao país de sua residência.  

A escolha do sistema de crédito de tributo integral ou crédito de tributo ordinário 

decorre da preocupação do Estado em, a par de evitar a dupla tributação, incentivar 

investimentos internos ou externos por parte dos seus residentes, qualificando, ainda, a 

origem dos investimentos a serem realizados por estes residentes.  

Isto porque, considerado o sistema de crédito integral, o residente tem a garantia 

que não será sobre-onerado com a tributação mais elevada no exterior, se comparado aos 

investimentos internos, vez que o montante despendido pelo pagamento do imposto na 

fonte de sua produção, fora do país, será integralmente reconhecido pelo Estado de 

residência, inclusive para abatimento de impostos relativos a rendimento produzido neste 

próprio Estado. Promove-se, assim, ao menos em tese, a equiparação do ônus tributário dos 

investimentos no exterior, chamados foreign income, com o ônus das pessoas que não 

realizam este tipo de investimento, denominado domestic income. 

O sistema de crédito integral funciona, assim, como um incentivo concedido aos 

residentes, para realizar investimentos fora do país, principalmente quando o país receptor 

do investimento e fonte do rendimento tiver tributação mais elevada que o do Estado de 

residência. Trata-se, portanto, de uma medida de política fiscal a ser ponderada pelo Estado 

signatário da Convenção, ou que a implementa unilateralmente, consideradas suas 

contingências econômicas. Por tal sistema, é sempre bom lembrar, o Estado da residência 

não perde receitas, mas abre mão de havê-las, em prol, por exemplo, de seu interesse em 

capacitar seus residentes em algum terreno do setor produtivo, cujas técnicas forâneas 

sejam mais desenvolvidas. Ressalte-se, também, que as medidas de concessão de crédito 

não precisam ser eternas, podendo simplesmente representar um incentivo momentâneo 

para o fortalecimento de determinado setor.  

Importa ressaltar, ainda, que, no sistema de crédito ordinário, pode haver restrições 

quanto ao aproveitamento do imposto pago perante o Estado de fonte dos rendimentos132, 

derivando sua subdivisão em limitado ou proporcional.  

                                                           
132Limites à utilização dos créditos: (i) materiais, relacionados à materialidade do tributo pago no exterior, em 

contraposição ao tributo devido no Estado de residência, pela composição do aspecto material e base de 
cálculo, e investigação dos demais elementos que concorrem para a formação da regra-matriz de incidência 
(art. 395, caput, do RIR/99);(ii) espacial, que pode ser aplicado em, basicamente, 4 métodos: 
reconhecimento global, reconhecimento país-a-país, designação por cestas e atribuição por operação (item 
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Pelo sistema de crédito limitado, o limite para aproveitamento do crédito será 

calculado pela aplicação da alíquota do imposto de renda sobre o rendimento auferido 

externamente. Assim, se o contribuinte auferiu 2.000 unidade monetárias externamente e 

5.000 internamente, terá uma renda total de 7.000. Supondo que a alíquota de tributação, 

no país de residência, do imposto de renda seja de 30%, apura-se um imposto a pagar de 

2.100. No entanto, o limite do aproveitamento do imposto pago externamente será de 30% 

(alíquota do IR) sobre o rendimento externo, 2.000, ou seja, será de 600.  

Por sua vez, pelo sistema de crédito proporcional, o limite de dedução do tributo 

pago externamente será apurado segundo a proporção da participação do rendimento 

externo, no rendimento total, interno e externo do contribuinte. Assim, se o contribuinte 

aufere os mesmos 2.000 de rendimento externo e 5.000 de rendimento interno, pelo 

sistema proporcional, o limite para o aproveitamento do crédito externo será a proporção 

da participação do rendimento externo no rendimento total, qual seja, 28,57%, que 

corresponde à proporção dos 2.000 para 7.000. Aplicando-se a alíquota de 30% sobre o 

total do rendimento 7.000, apura-se um tributo devido de 2.100. No entanto, como o 

aproveitamento do imposto estrangeiro será proporcional, o limite para aproveitamento do 

tributo/fonte, no país, será de apenas 599,97133. 

Portanto, pelo sistema de crédito ordinário proporcional, quanto maior a 

participação do rendimento externo, no total do rendimento tributável no país, menor será a 

possibilidade de dedução. Ao passo que, pelo mesmo sistema, quanto menor a participação 

do rendimento externo, no total do rendimento tributável no país, maior será a 

possibilidade de dedução.  

O Brasil adotou, como medida unilateral e na previsão da maioria das Convenções 

Fiscais Bilaterais, o aproveitamento de crédito do tipo ordinário limitado134. Assim, para se 

                                                                                                                                                                                
por item). No caso do Direito brasileiro, a apuração considerando-se individualmente as pessoas ligadas a 
pessoa jurídica residente, país-a-país; (iii) temporal, no que toca à possibilidade de aproveitamento do 
crédito do imposto no país de residência, sendo que, no Brasil, existe limitação explícita, podendo ser 
utilizado até o ano seguinte ao da apuração do lucro no exterior (parágrafo 6º do art. 395 do RIR/99);(iv) 
subjetivo, relacionado à restrição de aproveitamento pela mesma pessoa jurídica submetida à tributação no 
exterior, disposta, no direito brasileiro, pelo caput e parágrafo 1º do art. 395 do RIR/99); (v) quantitativo, 
relativo à aceitação i) do crédito do imposto pago no exterior e do ii) aproveitamento de prejuízos e perdas 
verificadas no exterior. O Brasil aceita o crédito do imposto, de forma ordinária e proporcional (art. 395 e 
parágrafo 1º do RIR/99) e não aceita a dedução de prejuízos e perdas (parágrafo 8º do art. 394 do RIR/99). 

133Exemplo semelhante é apresentado por XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil, cit., 
p. 823. 

134Ressalto que a disposição constante do parágrafo único do artigo 26 se refere à aplicação da tabela 
progressiva, cuja alíquota, para fins de limitação do crédito estrangeiro, será aplicada ao rendimento 
auferido externamente: “Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no 
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encontrar o limite de aproveitamento do crédito do tributo, apura-se o rendimento total e os 

tributos devidos internamente. Os mesmos percentuais incidentes sobre a tributação global 

são aplicados ao rendimento forâneo, encontrando-se o limite de dedutibilidade do imposto 

pago externamente.  

Cada Estado irá, assim, como meio de estabelecer sua política fiscal, seja 

unilateralmente, seja nas negociações das Convenções Fiscais Bilaterais, utilizar uma das 

formas de crédito apresentada, sendo que, quando pretender favorecer os investimentos 

estrangeiros de seus residentes, poderá deferir-lhes o crédito integral e, quando pretender 

restringir referidos investimentos, poderá adotar o crédito ordinário proporcional. 

Escolhendo o primeiro, permite que a eventual tributação mais elevada, no país de fonte, 

seja absorvida na composição da tributação total de seus rendimentos, ao passo que, ao 

adotar o crédito ordinário proporcional, restringe a possibilidade de aproveitamento do 

crédito em face dos tributos devidos internamente. Esta diferenciação é relevante, uma vez 

que, quando os investimentos de residentes em um país em desenvolvimento, como o 

Brasil, fizerem-se diante de um país desenvolvido, em regra a sua tributação na fonte será 

mais onerosa do que a tributação pela residência, no caso, a brasileira, impossibilitando, 

assim, a absorção integral dos tributos pagos no exterior. Todavia, o Brasil adotou a 

posição intermediária, qual seja, o crédito ordinário limitado, que, apesar de estar a meio 

caminho do crédito integral e do crédito ordinário proporcional, está longe de permitir as 

vantagens que o crédito integral defere.  

Na verdade, se o Brasil quisesse incentivar os investimentos de seus residentes no 

exterior, deveria adotar o sistema de crédito integral, mitigando a eventual dupla-tributação 

que os rendimentos auferidos no exterior pelos residentes pudessem sofrer. Mas, para 

tanto, teria que adotar uma posição um tanto menos fiscalista, para implementar uma visão 

desenvolvimentista, o que, a princípio, ainda não vi acontecer, ao menos na seara fiscal. 

A adoção do mecanismo de crédito pode se tornar mais complexa quando a 

Convenção for celebrada entre países com patamares diferentes de tributação da renda, 

principalmente quando o Estado da fonte concede isenção, total ou parcial, sobre o 

rendimento. Isso ocorre quando, por exemplo, determinado Estado ‘A’, em 

                                                                                                                                                                                
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto 
de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. 
§ 1º Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente 
aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e 
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.” (lei nº 9.249/95). 
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desenvolvimento, estabelece alguma isenção como forma de atração de investimentos 

estrangeiros. Se uma empresa residente no Estado ‘B’, um país desenvolvido, auferir 

rendimentos no Estado ‘A’, estes rendimentos serão alcançados pela isenção na fonte, no 

Estado ‘A’, mas serão integralmente tributados na residência, pelo Estado ‘B’, anulando a 

vantagem deferida pelo Estado em desenvolvimento e impondo, sempre e com 

exclusividade, o regime de tributação adotado pelo Estado desenvolvido. Assim, a 

diferença dos regimes acaba por pedir algumas medidas de adequação, de forma a se 

alcançar a neutralidade buscada com a celebração da Convenção.  

Essa estratégia é chamada, por Klaus Vogel135, de non-nullification of 

concessions
136, e pode se concretizar de três formas: (i) concessão de crédito equivalente 

ao que seria pago no país de fonte, caso não existisse a isenção; (ii) concessão de crédito 

em percentual fixo sobre a renda, sem levar em consideração qual teria sido a tributação no 

país da fonte e; (iii) concessão de isenção pelo país da residência, proporcional à isenção 

verificada no país da fonte.  

Estes dois primeiros mecanismos são conhecidos, respectivamente, como tax 

sparing e matching credit
137, sendo, ambos, mecanismos de concessão/aceite de créditos 

fictícios.  

O tax sparing e o matching credit
138 se diferem, não tanto pelo seu objeto em si, 

crédito de tributo em ambos os casos, mas, sim, quanto à técnica utilizada para conferi-

los139.  

                                                           
135VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation, cit., v. 3. p. 1.219. 
136Timo Viherkenttä ressalta que o tax sparing é um mecanismo criado especificamente para lidar com a 

possibilidade de nulificação da exoneração concedida pelo Estado de fonte do rendimento, a ser invocado 
perante o Estado de residência. VIHERKENTTÄ, Timo. Tax incentives in developing countries and 

international taxation. Haia: Kluwer Law International, 1991. p. 140. 
137O termo matching credit também é utilizado como extend tax sparing. Ver melhor em: VIHERKENTTÄ, 

Timo. op. cit., p. 156. 
138Heleno Tôrres explica que “dentro da dinâmica do crédito de imposto, na tentativa de sanar alguns dos 

seus defeitos, foram criadas duas modalidades de mecanismos de correção ao crédito de imposto, 
introduzidas exclusivamente mediante convenções bilaterais e que tomaram corpo e importância crucial nos 
últimos anos, que são o crédito presumido (cláusula matching credit) e o crédito fictício propriamente dito 
(cláusula tax sparing). Em ambos os casos trata-se, no todo ou em parte, de um crédito adotado em modo 
fictício, e a distinção entre eles nem sempre é claramente estabelecida, até porque se deve observar cada 
situação concreta, como, por exemplo, se um Estado aplica isenções totais para categorias redituais ou se 
apenas faz incidir uma alíquota reduzida etc.”. TÔRRES, TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação 

internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 464. 
139Para Klaus Vogel, existe outra diferença substancial entre o tax sparing e o matching credit. Segundo o 

Autor, no caso do tax sparing, existe um respeito do Estado da residência quanto ao “subsídio” deferido 
pelo Estado da fonte, ao passo que, no matching credit, é o próprio estado de residência que defere o 
subsídio, independentemente do regime de tributação adotado pelo Estado de fonte. Tenho restrição a este 
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No tax sparing, por força de algum mecanismo de exoneração, aplicado pelo país 

recebedor do investimento, como isenções, créditos presumidos, reduções de base de 

cálculo, o contribuinte não realiza o pagamento do imposto na fonte. No entanto, o Estado 

de residência, ao tributar o rendimento segundo esse elemento de conexão pessoal, poderia 

acabar anulando a exoneração deferida pelo Estado de fonte140. A cláusula de tax sparing 

permite o reconhecimento, pelo Estado de residência, do crédito de tributo equivalente ao 

que teria sido a tributação do rendimento, caso não fosse aplicada a exoneração concedida 

pelo Estado de fonte, por seu próprio esforço, atribuindo crédito do tributo, mesmo ante a 

ausência de efetiva tributação141. Isso se faz pela declaração do Estado de fonte de qual 

seria o tributo devido, se não fosse a exoneração aplicada, sendo tal valor aceito, pelo 

Estado de residência, no abatimento do imposto devido.  

Assim, por exemplo, se uma empresa residente no Japão auferir rendimentos no 

Brasil e referidos rendimentos forem isentados de tributação tendo em vista a adoção, pelo 

Governo brasileiro, de medidas especiais de incentivo ao desenvolvimento econômico, 

como aquelas aplicadas no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Tecnologia 

Industrial142, referida isenção não será nulificada pela tributação no Estado de residência, 

um país desenvolvido. Isso porque, de acordo com a cláusula de tax sparing constante da 

Convenção Fiscal Brasil-Japão, o residente japonês poderá se valer de um crédito de 

tributo no montante do que teria sido a tributação normal do rendimento no Brasil, 

oponível ao tributo devido no Japão pelo critério da residência.  

O matching credit, por sua vez, consiste na concessão pré-estabelecida de um 

crédito presumido em percentual fixo, representando o que teria sido a tributação no 

Estado de fonte, reduzindo a tributação no Estado de residência143. Nesta hipótese, o 

                                                                                                                                                                                
posicionamento, uma vez que a disposição contratual decorre da celebração do acordo firmado entre ambas 
as partes contratantes, não havendo porque atribuir ao Estado da residência a “responsabilidade” pelo 
crédito fixado na convenção. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation, cit., v. 3. p. 1256. 

140Ver TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 466. 
141“A tax sparing credit reconizes foreign tax incentives by treating “spared” taxes as if they were actually 

paid”. MARTIN, William. Treaty tax-sparing credits. Tax Management International Journal, Sept. p. 444, 
1998. 

142Subsídio não recorrível, nos termos do ASMC, deferido pela lei nº 11.196/2005. 
143Segundo Heleno Tôrres, “O crédito prefixado ou presumido consiste na concessão de um crédito de 

imposto fictício que visa elevar o valor do crédito de imposto a um patamar superior ao que normalmente 
seria tido como crédito tributário pelo país da fonte, conforme regular aplicação da respectiva alíquota (por 
ser muito reduzida), resultando em um crédito de imposto mais elevado”. TÔRRES, Heleno Taveira. 
Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 469. Ainda, segundo Klaus Vogel, no 
maching credit “the State of residence (...) allows a credit against its tax on specifc items of income derived 

from the ‘other’ contracting State for a (notional) tax higher than that such ‘other’ contracting State either 

imposes under its own tax Law or is allowed to impose under the treaty” VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on 

double taxation, cit., v. 3, p. 1256. 
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Estado da fonte pode até tributar o rendimento, mas o montante do crédito a ser 

considerado no Estado de residência será aquele definido na Convenção, dispensando a 

comprovação ou declaração, por parte do Estado da fonte.  

Uma conhecida situação de previsão do matching credit se deu na Convenção 

Brasil-Alemanha. Segundo previsão do acordo, no caso de remessa de dividendos de fonte 

brasileira, um país em desenvolvimento, para empresas residentes na Alemanha, país 

desenvolvido, a apuração do crédito do tributo era presumida em 25% oponível à 

tributação alemã. No entanto, como é sabido, o Brasil isenta a tributação de dividendos, 

pelo que o total do crédito oposto à tributação alemã era fictício. Referida previsão é 

apontada como uma das causas de denúncia, pela Alemanha, da Convenção celebrada com 

o Brasil144.  

Portanto, ambos os mecanismos de crédito fictício pressupõem a existência de 

cláusula específica em Convenção Bilateral, para que possam ser efetivamente 

aproveitados pelo contribuinte.  

 

2.2. Mecanismo de controle: isenção 

 

Outra forma de se combater a dupla incidência tributária sobre o mesmo 

rendimento consiste na concessão, pelo Estado de residência ou pelo Estado de fonte, de 

isenção sobre os rendimentos auferidos.  

Como já visto, depois da Rodada do Uruguai, tornou-se rara a hipótese de, 

unilateralmente, o Estado que tributa pela renda mundial conceder isenção sobre o 

rendimento auferido pelo residente fora de seus limites de fronteira. O mesmo não se pode 

dizer das freqüentes isenções dos países fontes, que vê nos empregos gerados um valor 

agregado ao seu desenvolvimento, maior até que a tributação em si.  

Nessa hipótese, prevalência da residência, a ordem jurídica interna disporia, em lei, 

acerca da concessão de isenção, caso o mesmo rendimento estivesse sujeito à tributação no 

Estado de residência. Referido instrumento assemelha-se, portanto, a uma isenção 

                                                           
144Sobre as possíveis causas da denúncia da Convenção Brasil-Alemanha, ver melhor em: ROTHMANN, 

Gerd Willi. Matéria sobre a denúncia do Acordo Brasil - Alemanha. São Paulo: Law Finance, 2005. v. 2. 
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condicionada, pelo que o Estado de fonte somente exerce o seu poder de tributar na 

ausência de tributação pelo Estado de residência do seu beneficiário.  

Na outra hipótese, de prevalência da fonte, a isenção alcançaria o tributo que seria 

devido pelo critério da residência, deferindo-se a tributação exclusivamente na fonte, 

medida esta impossível de ser conseguida pelo próprio Estado da fonte dos rendimentos.  

Essas hipóteses, apesar de teoricamente viáveis, não são facilmente observadas, 

uma vez que a isenção é mais utilizada como mecanismo bilateral, em decorrência de 

Convenções fiscais. Nessas, os Estados contratantes definem, por espécies de rendimento, 

quais deles estarão sujeitos à tributação no Estado de fonte e quais outros estarão sujeitos à 

tributação no Estado de residência. 

As discussões para a viabilização de uma Convenção em matéria tributária se 

fazem, em verdade, no balizamento das competências ao final apuradas em favor de cada 

um dos Estados signatários145. Daí, a dificuldade de se celebrar Convenções multilaterais 

em matéria de dupla tributação. Isso porque, salvo se os países estiverem em patamar 

econômico extremamente similar, não se conseguirá alcançar a neutralidade em uma 

Convenção multilateral146.  

Há, ainda, em se tratando de isenção como mecanismo de controle por meio de 

Convenções Fiscais Bilaterais, que se optar pela isenção simples ou isenção progressiva. 

Pela sistemática da isenção simples, a renda será tributada exclusivamente por um dos 

Estados eleitos na Convenção, deferindo-lhe a competência para tributar, seja na fonte, seja 

na residência, sendo que o rendimento isento passa a ser desconsiderado totalmente pelo 

Estado que concedeu a isenção.  

Por sua vez, existe a possibilidade de concessão da chamada isenção com 

progressividade. Em termos genéricos, a isenção com progressividade segue as mesmas 

linhas mestras da isenção simples. A diferença básica consiste em que, na isenção com 

progressividade, o rendimento isento, apesar de não se sujeitar à tributação, é considerado 

                                                           
145Richard Kaplan informa que, nos Estados Unidos da América, os tratados em matéria tributária são 

negociados pelo Departamento do Tesouro e aprovados pelo Senado. Todavia, no Senado, os tratados são 
submetidos à apreciação do Comitê de Relações Internacionais, e não pelo Comitê de Finanças, o que 
sugere grande politização na discussão do projeto antes de sua ratificação. Ver melhor em KAPLAN, 
Richard. op. cit., p. 332 e ss. 

146Existe um projeto em curso perante a comunidade européia, objetivando a assinatura de uma convenção 
multilateral em assistência administrativa para fins fiscais. Sobre o assunto, ver melhor em LEVINE, 
Pierre. op. cit. Ainda sobre multilateralismo em convenções internacionais, ver melhor em LAFER, Celso. 
op. cit., p. 83-100. 
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para fins de apuração da alíquota incidente sobre os rendimentos tributáveis, em um regime 

de progressividade. Desta feita, é na conjugação do total de rendimentos internos 

tributáveis e externos isentos, que se identifica a alíquota aplicável. Mas a base de 

incidência desta alíquota se restringirá apenas aos rendimentos internos tributáveis, 

excluindo-se os rendimentos externos isentos.  

Desta feita, ao adotar o sistema de isenção com progressividade, o Estado tributa os 

rendimentos internos levando em consideração a capacidade contributiva global no seu 

residente, não para fins de composição da base de incidência do tributo, mas apenas para 

identificação da alíquota a ser aplicada. Todavia, ao considerar que o rendimento isento no 

país de residência sofreu tributação no país de fonte dos rendimentos, o Estado de 

residência estará impondo um ônus na tributação da renda da pessoa que a concessão da 

isenção, a princípio, deveria excluir.  

 

2.2.1. Dupla Não-tributação Como Efeito do Controle pela Isenção 

 

Se uma Convenção Bilateral Fiscal adotar o método da isenção, simples ou 

progressiva, atribuindo ao Estão de residência do beneficiário do rendimento, e o Estado de 

fonte não tributá-lo, ocorrerá a chamada dupla não-tributação.  

Para tanto, é necessário que exista uma Convenção Fiscal, deferindo a tributação 

apenas pelo Estado da fonte e este não tribute, ou, por força de sua disposição normativa 

interna, conceda isenção para o tributo que incidiria sobre os respectivos rendimentos147. 

Nesta hipótese, o Estado de residência aplica a isenção da Convenção e o Estado da fonte 

concede uma isenção interna ou simplesmente não exerce sua jurisdiction to prescribe e 

jurisdiction to enforce, deixando de criar e cobrar o tributo, de forma a que o rendimento 

que seria originalmente tributado no Estado da residência passa a ficar livre de qualquer 

tributação. Trata-se da chamada dupla não-tributação que é um risco da escolha do critério 

de isenção, como forma de controle da dupla-tributação, pois provoca distorções que 

                                                           
147O Relatório da International Fiscal Association propõe a identificação de determinados elementos (i) deve 

ocorrer a exoneração, total ou parcial, da incidência tributária que alcançaria a transação por pelo menos 
um dos Estados contratantes. Afastam-se, assim, as hipóteses em que, originalmente, nenhum dos Estados 
contratantes pretenda a imposição de determinada renda; (ii) a dupla não-tributação deve decorrer do não-
exercício, em decorrência da convenção, por pelo menos um dos Estados contratantes, da competência que 
lhe foi reservada. Ver melhor em: INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION - IFA. Cahier de droit 

fiscal international. Double non-taxation. Rotterdam : SDU, 2004. v. 89a. 
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podem ser compreendidas como vantagens para as partes envolvidas e sujeitas aos termos 

da Convenção.  

Quando os Estados celebram Convenções Fiscais Bilaterais, as suas disposições 

têm efeito negativo no exercício da competência, pois não impõem a obrigatoriedade de 

exercício da soberania tributária, mas apenas limitam referida soberania. Portanto, resta 

mantida a plenitude da competência do Estado, irretocada neste particular, não se 

verificando a atuação do Direito internacional na imposição da obrigação de o Estado 

instituir e tributar determinado fato.  

Assim, a concessão de isenção em um Estado, por força da Convenção, não obriga 

o outro à efetiva tributação pela competência que lhe restou preservada. Michael Lang 

atribui referida situação ao próprio objetivo da celebração da Convenção, que é evitar a 

dupla tributação, e não necessariamente evitar a dupla não-tributação148.  

Em outra oportunidade, defendi que a única forma de evitar a ocorrência da dupla 

não-tributação é por meio da previsão, na própria Convenção, de cláusula específica que 

restaure o poder do Estado que concedeu a isenção, caso o outro não exerça a competência 

que lhe foi reservada149.  

 

2.3. Mecanismos Brasileiros de Controle da Dupla Tributação 

 

Como já foi dito à exaustão, a adoção de mecanismos de neutralidade fiscal interna 

busca conferir aos rendimentos auferidos no exterior, o mesmo tratamento dado aos 

rendimentos auferidos internamente150.  

                                                           
148Este entendimento mostrou-se fundado em inúmeros relatórios apresentados por vários Estados, 

demonstrando a preocupação dos signatários das convenções – e a interpretação dos dispositivos a eles 
atinentes – voltada para prevenção da dupla tributação, e não ao efeito reverso da dupla não-tributação: 
INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION - IFA. Cahier de droit fiscal international. Double non-

taxation, cit. 
149TEIXEIRA, Alexandre Alkmim. Dupla não-tributação: entre o poder de tributar e as convenções 

internacionais em matéria fiscal. In: TÔRRES, Heleno. (Coord). Direito tributário internacional aplicado. 
São Paulo: Quatier Latin, 2007. v. 4, p. 241-270. p. 241-270. 

150Segundo Heleno Tôrres, “o Estado pode assumir o princípio da neutralidade fiscal interna (neutralidade 
fiscal à exportação – capital export neutrality principle) pelo qual aos sujeitos residente que produzem 
rendimentos também no exterior, ou apenas no exterior, deve ser consentido o mesmo tratamento que é 
dado aos residentes que produzem exclusivamente no interior do Estado, nem mais nem menos”. TÔRRES, 
Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 427. 
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No caso específico do residente no Brasil que aufere rendimentos no exterior, tal 

neutralidade será auferida das seguintes maneiras: (i) quando um outro Estado, sendo a 

fonte dos rendimentos de empresa residente no Brasil, concede isenção da tributação na 

fonte, deixando somente o Brasil tributar pela residência, por meio do elemento de 

conexão pessoal inserido na norma de tributação; (ii) quando, adotado o sistema de crédito 

ordinário definido unilateralmente ou por meio de Convenções, o país de fonte tenha 

tributação inferior à do Brasil151. 

Há que se convir que, no relacionamento do Brasil com nações mais desenvolvidas, 

as duas hipóteses serão quase impossíveis, tendo em vista que tais países tributam a renda a 

maior do que nosso Imposto de Renda e não necessitam isentar a fonte para atrair empresas 

brasileiras.  

O não-residente no Brasil que aqui auferir renda, por sua vez, alcançará 

neutralidade interna das seguintes formas: (i) quando o país de residência conceder 

isenção, restando somente a tributação no Brasil pelo critério da fonte; e (ii) quando, 

adotado o sistema de crédito ordinário, a tributação no Brasil for superior a do Estado de 

residência152. 

Mais uma vez, estas hipóteses, perante países ricos exportadores de capital, são de 

difícil percepção, posto não ser interessante aos países de residência isentar os 

rendimentos. Por outro lado, como já dito, eles também não tributam a menor, pelo que se 

conclui que a neutralidade interna de um país como o Brasil, perante a de um país com 

maior desenvolvimento, quase nunca existe. 

Sob a ótica nacional, a neutralidade fiscal externa, por sua vez, será alcançada, no 

que toca ao residente que aufira rendimentos no exterior, das seguintes maneiras: (i) 

quando o Brasil isentá-lo da tributação; ou (ii) quando o tributo pago externamente for 

                                                           
151Mas mesmo se o país de fonte do rendimento tiver tributação superior à do Brasil, a neutralidade interna 

somente ser alcançada: (i) por isenção da diferença da tributação no Brasil; ou (ii) na concessão de crédito 
integral (full credit), hipóteses estas não presentes na ordem jurídica interna.  

152Caso a tributação no Brasil seja inferior ao do Estado de residência, a neutralidade interna no Brasil só será 
alcançada se houver isenção, naquele país, da diferença da tributação. Ainda, adotado o sistema de crédito 
integral, a neutralidade interna será mitigada pelo aproveitamento do crédito a posteriori perante o Estado 
estrangeiro. 
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superior à tributação pelo critério da residência – considerando a adoção do sistema de 

crédito ordinário153.  

Referidas hipóteses, por sua vez, são totalmente factíveis. As previsões das 

Convenções Fiscais Bilaterais celebradas pelo Brasil com países ricos, prevêem, em sua 

maioria, quando adota o mecanismo de isenção, a prevalência da tributação dos 

rendimentos pelo país de residência, nos exatos termos em que preconizado pela OCDE. 

Além disso, quando o investimento feito pelo residente no Brasil tiver como fonte um país 

desenvolvido, a tributação por este critério acaba sendo mais elevada que a própria 

tributação pela residência no Brasil, criando um crédito de tributo superior ao que pode ser 

absorvido pelo residente, dada a limitação do sistema de crédito ordinário limitado.  

No caso do não-residente que aufere rendimentos no Brasil, a neutralidade fiscal 

externa, seria alcançada dos seguintes modos: (i) se o Brasil isentar a tributação pelo 

critério da fonte, deixando o outro Estado tributar pelo critério da residência, desde que 

este Estado possua norma de localização capaz de alcançar esse fato ocorrido no Brasil; ou 

(ii) no sistema de crédito ordinário, a tributação na fonte brasileira for inferior à tributação 

no país de residência154.  

Novamente a neutralidade fiscal externa é alcançada com facilidade pelo não-

residente. Isso porque a Lei nº 9.249/2005 reduziu de 25% para 15% a tributação, na fonte, 

do não-residente, patamar este extremamente baixo se comparada à tributação realizada 

pelos países ricos exportadores de capital. Assim, quase sempre se verifica a tributação 

complementar pelo Estado de residência, equiparando a tributação dos demais residentes 

do país de origem, e afastando a tributação reduzida realizada pelo Brasil. 

Conclusão: o Brasil, quando em contato com países desenvolvidos, pratica a 

neutralidade externa, ou seja, faz com que um estrangeiro venha em condições iguais as 

que teriam no seu país de origem, ou submete o residente no Brasil, por seus investimentos 

transnacionais, à tributação que sofrem os mesmos países de onde o rendimento é auferido. 

 

                                                           
153Se o Brasil adotasse o método de crédito, a neutralidade fiscal externa seria mitigada pelo aproveitamento 

do crédito a posteriori. Todavia, caso o país de fonte tenha tributação inferior à do Brasil, o sistema de 
crédito não permite a neutralidade fiscal externa. 

154Ainda, se o país de residência tiver tributação inferior a do Brasil, a neutralidade externa poderá ser 
alcançada, em parte, se aquele país adotar o método de crédito integral. 
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3. O Questionamento dos Mecanismos de Controle da Dupla-Tributação como 

Subsídios Proibidos ou Recorríveis perante o ASMC 

 

Grande parte da doutrina mundial tem discutido acerca da aplicação de medidas de 

controle na celebração das Convenções Fiscais Bilaterais entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, ante a previsão de vantagens, que seriam indevidas, em favor dos mais 

pobres. No entanto, a inexistência de medidas de ajuste causaria graves desvantagens aos 

países em desenvolvimento.  

O princípio da neutralidade fiscal consiste, portanto, na concessão eqüitativa de um 

regime de tributação que toma por base a ordem jurídica do Estado da fonte do rendimento 

ou do Estado de residência do contribuinte. Desta forma, pelo princípio da neutralidade, o 

contribuinte alcançará um regime fiscal mais próximo daquele aplicável aos demais 

contribuintes do Estado onde o rendimento foi auferido ou mais próximo dos demais 

contribuintes do seu Estado de residência155. 

Diante de todo o exposto, é possível afirmar que a aplicação de mecanismos de 

controle dos efeitos da dupla tributação não tem por pressuposto a concessão de tratamento 

fiscal mais benéfico às pessoas que deles se podem utilizar156. Ao contrário, os 

mecanismos de controle apresentados buscam diretamente a aplicação do princípio da 

neutralidade fiscal, permitindo, aos atores internacionais sujeitos à tributação pelos 

critérios de fonte e residência, terem, em seu favor, mitigados os efeitos da dupla 

tributação internacional, ora privilegiando a neutralidade fiscal interna, ora dando vazão à 

neutralidade fiscal externa, observada a desvantagem da primeira, em face da última, 

quando no relacionamento entre uma nação desenvolvida e uma em desenvolvimento.  

                                                           
155Gustafson aponta que “There has been an ongoing debate for many years focused on whether U.U. tax 

policy should encourage or discourage foreign investment or treat it ‘neutrally’. The debate has been 
complicated by a lack of agreement on what it means to treat income from foreign investment ‘neutrally’. 
GUSTAFSON, Charles et al. op. cit., p. 16-17. 

156A questão está sendo amplamente discutida pelos Estados exportadores de capital, que procuram dar 
prevalência à tributação pela residência (com neutralidade fiscal interna ou neutralidade fiscal nas 
exportações), de forma a resistir aos regimes fiscais dos países importadores de capital. Para tanto, os 
regimes dos estados de fonte são considerados preferenciais, ou vinculados ao conceito de incentivos 
fiscais, ainda que lastreados na neutralidade fiscal externa. E a linha que os estados exportadores de capital 
têm adotado é a de afastar, com a tributação pelo critério da residência, os regimes tributários adotados 
pelos estados importadores de capital e fonte dos rendimentos. WANG, Lan. Influences of preferential tax 
regimes provided to attract non-resident investment. Toronto: Heritage Branch, 2006. TANZI, Vito. ZEE, 
Howell H. Tax policy for emerging markets: developing countries. National Tax Journal, v. 53, n. 2, p. 
299, jun. 2000. MCDANIEL, Paul R. op. cit., p. 265. MELOT, Nicolas. op. cit., p. 84. 
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No entanto, nenhum dos mecanismos tratados até aqui intenciona promover 

desigualdades, pelo que se entendem subsídios, mas, ao contrário, todos eles perseguem a 

equalização das ordens jurídicas tributárias, cada vez mais conviventes em um mundo 

globalizado, propiciando aos atores desenvolvidos e em desenvolvimento, de posse desses 

mecanismos, que construam a política fiscal que mais lhes interessar e negociem, em nome 

dela, até o limite dos interesses alheios. Frise-se, ainda, que estes atores, que negociam as 

Convenções, são Estados, representantes do interesse de suas coletividades e jamais 

empresas isoladamente beneficiadas. Há que se pensar, por fim, que, em um Estado 

democrata e racionalmente orientado em sua política fiscal, se uma de suas empresas tem 

vantagem fiscal, é porque, de tal vantagem particular, antes e com maior impacto, seus 

concidadãos dela se beneficiam. 

Se um Estado entende que determinada previsão de Acordos lhe é ruim, isso é 

porque o regime acordado não ficou tão próximo do seu como pretendia. Mas é preciso 

lembrar que na convivência de dois sistemas tributários, não é concebível a anulação de 

um deles, como se o outro simplesmente não existisse. Portanto, a neutralidade fiscal não é 

igualdade. É a busca pela maior aproximação com um dos regimes.  
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CAPÍTULO III. UMA DEFESA DAS CLÁUSULAS DE CRÉDITO 

FICTÍCIO NAS CONVENÇÕES ENTRE PAÍSES 

DESENVOLVIDOS E EM DESENVOLVIMENTO 

 

1. A Rejeição das Cláusulas de Crédito nas Convenções Firmadas pelos Membros da 

OCDE 

 

No último Capítulo, chamei a atenção para o fato de que, na estruturação das 

Convenções Fiscais Bilaterais, os Estados procuram eliminar a dupla-tributação, adotando 

os mecanismos da isenção ou de crédito, com vistas a neutralidade externa ou interna. No 

entanto, Klaus Vogel157 adverte que os Estados contratantes podem eleger o mesmo 

mecanismo, ou cada um deles eleger o seu, tomando em conta a condição de fonte ou 

residente e o tipo de rendimento sujeito à tributação.  

Quando adotado o critério de isenção por ambos os Estados, eles procuram fixar 

qual deles tem direito preferencial de tributação, fazendo com que o outro abra mão desse 

direito. Por outro lado, quando adotado o método de crédito, as partes contratantes 

procuram fixar a forma de aproveitamento do tributo pago perante o outro Estado, ora 

impondo limites máximos à tributação no Estado da fonte, ora fixando o tipo de crédito, 

integral ou ordinário, que será deferido perante o Estado de residência. 

Quando a Convenção é celebrada entre Estados que possuem patamares diversos de 

tributação, a adoção das cláusulas de crédito fictício, quais sejam, matching credit e tax 

sparing, torna-se necessária, por ser a única forma de garantir neutralidade de tributação 

em face do país da fonte do rendimento, geralmente, como já frisado, um país em 

desenvolvimento, procurado para instalação de indústrias oriundas de países 

desenvolvidos.  

Portanto, o problema geralmente ocorre na celebração de Convenções entre países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento, uma vez que os patamares de tributação dos 

                                                           
157Segundo Vogel. “if two Contracting States both adopt the same method, it will be sufficient to insert the 

relevant Article in the convention. On the other hand, if the two contracting Statesadopt different methods, 
both Articles may be amalgamated in one, and the name of the State must bi insert in each appropriate part 
of the Article, according to the method adopted by that State”. Ver melhor em: VOGEL, Klaus. Klaus 

Vogel on double taxation, cit., v. 3, p. 1129. 
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primeiros costumam ser mais elevados do que os dos Estados em desenvolvimento. Em 

regra, o Estado de residência é um país desenvolvido e o Estado da fonte dos rendimentos 

é um país em desenvolvimento. Assim, quando da tributação pelo Estado da residência, 

desenvolvido, de um rendimento auferido em um Estado em desenvolvimento, o regime 

outrora adotado pelo Estado da fonte, menos oneroso, seria nulificado, decaindo a 

atratividade de capital pelas nações pobres.  

Para evitá-lo, os Estados em desenvolvimento passaram a demandar que, na 

celebração de uma Convenção Fiscal Sobre Renda e Capital, fosse previsto o mecanismo 

de crédito fictício, que assegurasse a neutralidade interna, com a prevalência da tributação 

pelo critério da fonte.  

No entanto, considerada a postura da OCDE, em defesa dos interesses de seus 

membros, quais sejam, as 30 maiores economias de mercado e, por conseqüência, países 

exportadores de capital, as cláusulas de crédito fictício passaram a ser combatidas.  

Com este intuito, o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE desenvolveu, em 1997, 

um Relatório intitulado “Tax Sparing: A Reconsideration”, em que a tolerância à previsão 

do Modelo ONU de Convenção Bilateral, mais sensível às desigualdades mundiais, foi 

revista, recomendando-se, aos Estados membros e não-membros, expurgarem a previsão 

de cláusulas de crédito fictício, matching credit e tax sparing, na celebração das 

Convenções Fiscais, cláusulas estas contempladas no citado Modelo da Organização das 

Nações Unidas. 

Segundo a OCDE, “a experiência tem demonstrado que o tax sparing é muito 

vulnerável a abusos pelo contribuinte, podendo se tornar muito dispendioso em termos de 

perda de receita para ambos os Estados de Residência e Estado de Fonte”158. 

Neste sentido, três fundamentos teriam levado a OCDE a recomendar o expurgo de 

referidas cláusulas: (i) a suposta potencialidade de abuso por parte dos contribuintes; (ii) a 

ausência de efetividade da cláusula, em sua opinião, como meio de promover 

desenvolvimento no país da fonte; e (iii) a autorização das cláusulas de crédito fictício 

                                                           
158ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Model tax 

convention on income and on capital. Condensed version, cit., p. 495. 
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seria um encorajador aos Estados em utilizarem a tributação como forma de incentivo, o 

que, para a OCDE, “apregoadora da livre disputa”, seria grave vício159.  

Avi-Yonah160, na esteira da restrição imposta pela OCDE, entende que a adoção de 

incentivos por meio da tributação deporia contra o próprio interesse dos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Segundo seu entendimento, a princípio, estes 

países necessitam mais da receita tributária do que os próprios países desenvolvidos, posta 

a necessidade de fomento, pelo Estado, de políticas públicas voltadas à segurança social 

dos cidadãos. Ademais, a renúncia de tributação seria um fator de menor relevância na 

escolha, pelos investidores estrangeiros, do local de seus investimentos. Fatores como 

força de trabalho, recursos naturais e localização seriam os definidores da escolha dos 

investidores internacionais e não necessariamente a concessão de incentivos em matéria 

tributária.  

Raymond Luja161, na mesma esteira, entende difícil a OMC aceitar o 

estabelecimento de Painel em defesa da exclusão das cláusulas de tax sparing em 

Convenção Fiscal Bilateral. Engrossando a fileira dos avessos às referidas cláusulas, 

Gustafson162 lembra que, apesar de vários países desenvolvidos aceitarem negociar 

Convenções com cláusulas de tax sparing e matching credit, o Senado estadunidense 

negou tal possibilidade, durante os procedimentos de ratificação de Convenções com essas 

previsões. O Autor aponta, como justificativas para a negativa dos EUA em aceitar as 

cláusulas de crédito fictício, as seguintes: (i) o fato de o tax sparing privilegiar os 

investimento externos aos investimentos internos pelos nacionais ou residentes, violando o 

princípio da neutralidade fiscal na exportação, sob a ótica norte-americana; (ii) os EUA 

acreditam que não devam incentivar os Estados em desenvolvimento a criar benefícios 

fiscais, chamados tax holidays, vez que as perdas com a tributação do rendimento não 

seriam, a seu ver, compensáveis com o aumento dos investimentos externos; e (iii) 

acreditarem que a aceitação dos créditos fictícios provocaria a competição tributária 

prejudicial entre os países em desenvolvimento.  

                                                           
159No mesmo sentido se posicionaram o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização 

Mundial do Comércio. Ver melhor em EASSON, Alex. Tax incentives for foreign direct investments, part 

II: design considerations. Amsterdam: Bulletin for International Fiscal Documentation. 2001. 
160AVI-YONAH, Reuven S. The WTO, export subsidies and tax competition. In: LANG, Michael et al. 

(Coord). WTO and direct taxation. Haia: Kluwer Law International, 2005. p. 120. 
161LUJA, Raymond H.C. The WTO subsidies regime: are there lessons to be learned from recent EC state aid 

issues? In: LANG, Michael et al. (Coord). WTO and direct taxation, cit., p. 111. 
162GUSTAFSON, Charles et al. op. cit., p. 288. KANTER, Burton W. The United States income tax treaty 

program. National Tax Journal, p. 69, Mar., 1954. POZEN, David. op. cit., p. 869. 
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Por fim, Paul McDaniel163 demonstra que, quando um país em desenvolvimento 

concede um subsídio em matéria fiscal, o sistema de tratamento da tributação na fonte 

adotado por vários países, dentre eles os Estados Unidos da América, Japão e Reino Unido, 

baseados na neutralidade fiscal nas exportações, acabam por nulificar referido incentivo, 

transferindo a receita tributária, dos cofres dos países em desenvolvimento para os cofres 

dos países desenvolvidos164. 

Os argumentos defendidos pelos Estados desenvolvidos e pela doutrina criada em 

torno dos seus pressupostos merecem melhor reflexão. Apesar de não me apresentar como 

especialista em políticas desenvolvimentistas, o discurso de Avi-Yonah, no sentido de que 

o incentivo fiscal não é uma das formas principais de atração de investimentos 

internacionais, merece críticas, tendo em vista que os fatores decisivos por ele elencados, 

quais sejam, qualificação da força de trabalho, recursos naturais e localização, ou 

dependem de longo e duradouro investimento, só justificado pela presença de demanda, no 

caso da qualificação da mão-de-obra, ou são imutáveis, quanto aos recursos geográficos e à 

localização. Adotado, assim, o seu discurso, os países em desenvolvimento nada poderiam 

fazer, restando-lhes sempre atuarem como elementos secundários no comércio 

internacional.  

Por outro lado, o argumento de que a necessidade de investimentos sociais não 

aconselharia a adoção de incentivos fiscais por provocarem perda de receitas na 

arrecadação desconsidera o fato de que todas as crises mundiais do capitalismo são, na 

                                                           
163Segundo o Professor da Universidade de Boston, “if a developing country provides some sort of tax 

incentive, or even just a lower general corporate tax tax rate than of the U.S. FTC system wipes out the 

developing country incentive and, in effect, transfers the tax incentive from developing country treasury to 

the U.S. Treasury” MCDANIEL, Paul R. op. cit., p. 273. 
164Interessante notar que o Professor McDaniel escreveu um artigo em que apresenta uma proposta para os 

Estados Unidos da América lidarem com os subsídios em tributação direta oferecido pelos países em 
desenvolvimento, com a adoção de crédito presumidos de tributos, de forma próxima ao sistema de tax 

sparing. Isso decorreu do seu entendimento de que, se não existem provas de que os incentivos fiscais 
concedidos pelos países em desenvolvimento são eficientes na atração de investimentos externos, também 
não existem provas de que não o são. Segundo o Autor, os incentivos fiscais não seriam capazes de 
influenciar na decisão das empresas em investir, ou não, em um país em desenvolvimento mas, a partir do 
momento em que esta decisão está tomada, ou seja, de que irão investir em países em desenvolvimento, os 
incentivos fiscais passam a ser relevantes. No entanto, McDaniel entende que os benefícios que os 
investimentos diretos de empresas pode provocar em um país em desenvolvimento são limitados, dada a 
ineficiência de suas administrações, pelo que entende devam os estados Unidos negar qualquer tipo de 
benefício fiscal aos países em desenvolvimento. Mesmo porque o reconhecimento de cláusulas de crédito 
fictício, tax sparing, atentaria contra a neutralidade fiscal nas exportações, da qual os Estados Unidos são 
partidários. Ver melhor em: MCDANIEL, Paul R. op. cit. Referido estudo recebeu críticas de Robert. J. 
Peroni, entendendo ser viável a adoção das cláusulas de crédito fictício, desde que analisados os custos que 
referidos créditos teriam aos EUA, assim como os benefícios efetivos que referidos custos poderiam causar. 
Ver melhor em: PERONI, Robert. J. Response to professor Mcdaniel’s article. The George Washington 

International Law Review, Washington, v. 35, 2003. 
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verdade, crises de emprego, e não de financiamento público. De nada adianta um Estado 

prover os direitos sociais de seus cidadãos, se tais medidas não vieram acompanhadas de 

ações movidas à saída do assistencialismo e auto-sustentabilidade, só conseguidas pela 

viabilização da criação de empregos no setor privado. Tais medidas seriam insustentáveis 

no tempo, por imporem ao cidadão a condição de eterno tutelado do Estado, não 

produzindo riquezas, que possam ser futuramente tributadas. 

Ademais, no caso específico do Brasil, os cuidados devidos quanto às medidas de 

incentivo já foram tomados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que, no já citado artigo 

14, incisos I e II, deu duas possibilidades para legitimação da renúncia de receitas: ou o 

Ente renunciante planeja o impacto dessa perda em longo prazo, por três exercícios, ou ele 

aponta mecanismos de substituição dela. Pelo exposto, a fala de Gustafson sobre a postura 

estadunidense parece ser a mais sincera: as cláusulas de crédito fictício não são bem vistas 

porque não interessam aos países exportadores de capital.  

Sim, porque, embora os sistemas de matching credit e tax sparing sejam 

considerados benefícios fiscais sob a ótica dos Estados que tributam pela residência, de 

forma alguma o são sob a ótica dos Estados que tributam pela fonte.  

De fato, se determinado rendimento estava isento no país de fonte e, por força da 

Convenção Fiscal Bilateral, presume-se o crédito do tributo para fins de dedução do valor 

devido no Estado de residência, com a utilização da cláusula de tax sparing, garante-se a 

neutralidade fiscal em face do país de fonte dos rendimentos. Da mesma forma, se diante 

do pagamento de impostos perante o Estado de fonte, o crédito a ser considerado no Estado 

de residência for, por improvável ficção, superior àquele efetivamente apurado, adotando-

se a cláusula de matching credit, garante-se uma maior neutralidade fiscal, em face do 

Estado de fonte dos rendimentos, do que se o crédito simplesmente não fosse reconhecido, 

como querem os países ricos e a OCDE.  

Na verdade, o matching credit, ao deferir um crédito em percentual fixo, 

independentemente do que teria sido a tributação no Estado de fonte dos rendimentos, é 

menos gravoso, sob a ótica do Estado da residência, do que a adoção do mecanismo da 

isenção dos rendimentos do residente. E, se a isenção pode ser adotada como critério 

legítimo pelo Estado da residência, a adoção de crédito fictício, com mais razão ainda, 

também o pode, visto que mantém, para além do crédito concedido, a possibilidade de 

tributação suplementar pelo Estado da residência.  
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Desta feita, se, por um lado, o tax sparing e o matching credit são vistos, pelos 

Estados de residência, como benefícios fiscais165; por outro, para os Estados de fonte dos 

rendimentos166, estes mecanismos são a garantia, em maior ou menor escala, da 

neutralidade fiscal interna167. 

 

2. O Modelo ONU de Convenção Fiscal e as Cláusulas de Crédito Fictício 

 

A Organização das Nações Unidas, ciente da insuficiência do Modelo OCDE para 

direcionar a celebração de Convenções Fiscais entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento, mantém um modelo de Convenção Fiscal Bilateral para direcionamento 

dos acordos entre os países nesta situação, denominado United Nations Model Double 

Taxation Convention between Developed and Developing Countries. 

Referido Modelo passou por uma revisão em 1999, marcada pelos embates entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. As razões que levaram à revisão do Modelo 

ONU, reconhecidas por seus participantes, foram os impactos que a criação da OMC 

provocou no mercado mundial, liberalizando, com maior ênfase, as relações comerciais 

entre os países. Além disso, o surgimento de novas economias no cenário mundial, 

principalmente dos países em desenvolvimento, impôs a reformulação dos mecanismos de 

celebração de Convenções em matéria fiscal, que viessem, além de evitar a dupla-

tributação, promover o crescimento sócio-econômico e a justiça social, reconhecendo as 

aspirações das economias emergentes na alocação dos rendimentos tributáveis168. No 

                                                           
165Klaus Vogel, na primeira versão do seu “On International Taxation”, qualificada todos os matching credit 

como sendo subsídios. Nas versões posteriores, reviu este posicionamento, tendo em vista a conjugação do 
regime tributário aplicado no estado da fonte com o do estado de residência. Ver em VOGEL, Klaus. Klaus 

Vogel on double taxation, cit., p. 1256. Ainda, tratando o tax sparing e matching credit como subsídios, ver 
em VIHERKENTTÄ, Timo. op. cit. 

166Sobre os créditos fictícios do Tratado Brasil Luxemburgo, ver melhor em SCHAFFNER, Jean. Droit fiscal 

international. Luxemburgo: Promoculture, 1999. p. 394. 
167Em verdade, o matching credit e o tax sparing afastam para o investidor residente, a integralidade da 

tributação que incidiria sobre os rendimentos auferidos externamente – e, sob esta ótica, podem de fato ser 
considerados benefícios fiscais. Todavia, a utilização destes mecanismos vem, por outro lado, dar vazão a 
certa neutralidade fiscal à relação bilateral, permitindo ao Estado de residência a tributação da diferença 
que exceder o crédito fictício, mantendo, em perspectiva, a exoneração que alcança os rendimentos no 
Estado da fonte. Assim, apesar de o crédito fictício não garantir a totalidade da neutralidade fiscal interna 
no Estado de fonte, garante que um mínimo desta neutralidade seja preservada, sem prejuízo de certa 
neutralidade fiscal no estado de residência, pela tributação do excedente não preservado pelo crédito 
concedido. 

168“The process of revision and update of the United Nations Model Convention finds further justification in 

the increasing sophistication of the world economy, which poses significant challenges to different tax 
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entanto, as alterações promovidas no Modelo ONU não foram direcionadas ao atendimento 

dos interesses dos países mais pobres, muito pelo contrário.  

Apesar de o Modelo ONU ter mantido suas bases de negociação, que já vinham 

sendo adotadas nos Modelos pretéritos169, quais sejam, prevalência da fonte sobre a 

residência e a adoção cláusulas de crédito fictício, ambos os pontos foram contestados e 

sofreram revezes na fixação do novo modelo.  

A nova versão do Modelo ONU apôs três ressalvas à prevalência do critério da 

fonte sobre a residência na tributação de dividendos, juros e royalties: (i) a tributação dos 

rendimentos na fonte deveria ser realizada após a dedução das despesas; (ii) a tributação 

deveria ser realizada em níveis razoáveis, de forma a não tornar impeditivos os 

investimentos externos; e (iii) como decorrência disso, os países em desenvolvimento 

deveriam limitar sua tributação de forma a deixar parte do rendimento para ser tributado no 

Estado exportador do capital170.  

As justificativas utilizadas para a adoção de referidas ressalvas foram as de que 

seria necessário racionalizar a tributação de dividendos, juros e royalties auferidos em 

países em desenvolvimento com destino aos países desenvolvidos, além de remover as 

anomalias e dúvidas na aplicação da convenção. Ainda, essas medidas evitariam o abuso 

por parte dos beneficiários, além de facilitar a aplicação das medidas administrativas de 

tributação.  

Tais alterações merecem uma visão crítica, uma vez que a tributação na fonte de 

não-residente, levando em consideração a conjunção de receitas e despesas, demandaria 

                                                                                                                                                                                
systems. The establishment of the World Trade Organization has reinforced additional impetus to reduce the 

tariff and other tax-related barriers to promote the exchange of goods, services and movements of capital 

and persons across national boundaries. During the past 10 years, the world has witnessed the emergence 

of the transitional economies, which are facing several challenges on the economic front. They are seeking 

more effective ways for improved financial resources mobilization to ensure sustainable economic 

development. Currently, there is greater emphasis on establishing a permanent international institutional 

framework to facilitate the conclusion of tax treaties with a view to promoting trade liberalization and 

expansion, as well as socio-economic growth with social justice. The economic orientation of the bilateral 

tax treaties has to reckon with the aspirations of the emerging economies for rational international income 

allocation and resultant tax revenues”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Ninth meeting 
of the ad hoc group of experts on international cooperation in tax matters. Genebra, 30 Jul. 1999. 

169Sobre a evolução dos Modelos de Convenção Fiscal da ONU, ver melhor em VOGEL, Klaus. Klaus Vogel 

on double taxation, cit. 
170“As a correlative to the principle of taxation at source, the articles in the United Nations Model 

Convention are predicated on the recognition by the source country that first, the taxation of income from 

foreign capital would be taxed on a net basis after deduction of expenses; second, taxation would be at 

reasonable rates to encourage investment; and third, it would appropriately share the revenue with the 

capital-exporting country”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Ninth meeting of the ad 
hoc group of experts on international cooperation in tax matters, cit. 
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deste não-residente a manutenção, no país de fonte, de um sistema contábil tão complexo 

quanto o dos residentes. Ainda, os países em desenvolvimento, importadores de capital, 

dificilmente mantêm tributação em patamares que impeçam os investimentos externos, 

muito pelo contrário. Por fim, a constância de que se deixe parte do rendimento para 

tributação no Estado de residência, exportador de capital, impõe, como no Modelo OCDE, 

a prevalência da neutralidade nas exportações, impedindo, de todo modo, que o rendimento 

possua neutralidade interna na tributação em face do país de sua produção.  

Na verdade, o que se fez foi o estabelecimento de um sistema de divisão da 

tributação do rendimento, deixando parte dele para ser tributada no país de fonte, em 

desenvolvimento, e a outra parte para ser tributada no país de residência, desenvolvido. 

Este véu, porém, colocado sobre a discussão acerca da prevalência do critério da fonte 

sobre o da residência, esconde uma discussão muito mais profunda: a da manutenção dos 

créditos fictícios.  

Isso porque, quando da apreciação do artigo 23 do Modelo ONU, os países 

desenvolvidos simplesmente se recusaram a discutir qualquer tipo de permissão para 

manutenção das cláusulas de crédito fictício, traindo o próprio discurso que levou à revisão 

do Modelo de Convenção. Por outro lado, os países em desenvolvimento também firmaram 

posição pela manutenção de referidas cláusulas. Por fim, o Grupo de Revisão do Modelo 

ONU deixou a questão em aberto, não se posicionando, nem pela manutenção, nem pela 

exclusão, das cláusulas de tax sparing
171, enfraquecendo, todavia, a posição dos 

negociadores que adotam o Modelo ONU como base para celebração de Convenções 

Fiscais. 

Lamentavelmente, os avanços outrora conseguidos pela ONU, como porta-voz dos 

países em desenvolvimento, nas discussões em torno de um Modelo de Convenção Fiscal, 

começaram, a partir daí, a ruir, sem que haja a perspectiva da criação de um modelo que 

possa assegurar a neutralidade fiscal aos países importadores de capital.  

                                                           
171One of the major points of discussion at the ninth meeting concerned the treatment to be accorded to the 

subject of “tax sparing” in the commentary on article 23 of the United Nations Model Convention on 
methods for the elimination of double taxation. Tax sparing is the practice of adjusting home country 
taxation of foreign investment income to permit investors to receive the full benefits of host country tax 
reductions. There was considerable difference of opinion among members of the Group of Experts about 
the impact of the grant of tax sparing to foreign investors on the flow of foreign direct investment towards 
developing countries and transitional economies. It was decided by the Group of Experts to note the 
discussions on the subject without drawing any conclusions in the matter. ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS - ONU. Ninth meeting of the ad hoc group of experts on international cooperation in 
tax matters, cit. 
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3. Política Fiscal Brasileira Quanto à Tributação de Dividendos, Juros e Royalties 

Pagos para o Exterior 

 

Ainda que considerada a posição restritiva dos países desenvolvidos em negociarem 

Convenções com o Brasil, em que estejam previstos créditos fictícios, na forma de tax 

sparing e matching credit, sou do entendimento de que, ao menos no caso brasileiro, a 

adoção de referidos regimes não procura proteger benefícios fiscais concedidos como 

forma de atração de investimentos estrangeiros.  

Ao contrário, o regime de tributação brasileiro demonstra, claramente, que a 

manutenção das cláusulas de crédito fictício objetiva resguardar, ao menos em parte, o 

regime de tributação adotado pelo Brasil, sobretudo no que toca à distribuição de 

dividendos, juros e royalties.  

 

3.1. Tributação dos Dividendos e as Cláusulas de Credito Fictício 

 

Segundo disposto na Lei nº 9.249/95172, quando a empresa aqui residente, sendo ela 

uma filial, sucursal, agência ou representante, distribuir dividendos em favor de empresa 

no exterior, referidos dividendos não estão sujeitos à tributação no Brasil173.  

Da mesma forma, quando as empresas residentes no Brasil distribuem dividendos a 

outras empresas, também residentes no país, não há incidência de tributo sobre esta 

distribuição, considerando-se já ter sido, o rendimento, tributado pelo imposto de renda de 

pessoas jurídicas – IRPJ e pela contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL.  
                                                           
172Até 31 de dezembro de1995, os dividendos eram tributados, conforme disposição do RIR/99: “Art. 695. 

Estão sujeitos à incidência na fonte, às alíquotas a seguir indicadas, os lucros das filiais, sucursais, agências 
ou representações, no País, de pessoas jurídicas com sede no exterior, considerados automaticamente 
percebidos pela matriz na data do encerramento do período-base” (Lei nº 3.470, de 1958, art. 77, e Lei nº 
8.383, de 1991, art. 77): I - nos períodos-base de 1994 e 1995 - quinze por cento; II - nos períodos-base 
anteriores – vinte e cinco por cento. Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo alcança, 
igualmente, os rendimentos auferidos por comitentes domiciliados no exterior, nas operações realizadas por 
seus mandatários ou comissários no Brasil (Lei nº 3.470, de 1958, art. 76)”. 

173Segundo o RIR/99: “Art. 694.  Os lucros das filiais, sucursais, agências ou representações no País, de 
pessoas jurídicas com sede no exterior, apurados a partir de 1º de janeiro de 1996, considerados 
automaticamente percebidos pela matriz na data do encerramento do período de apuração, não estão 
sujeitos à incidência do imposto na fonte (Lei nº 9.249, de 1995, art. 10)”. 
Parágrafo único.  A não incidência de que trata este artigo alcança, igualmente, os resultados auferidos por 
comitentes domiciliados no exterior, nas operações realizadas por seus mandatários ou comissários no 
Brasil (Lei nº 3.470, de 1958, art. 76, § 1º, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 10). 
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Não há falar-se, assim, em regime de tributação preferencial ou incentivo fiscal. Na 

verdade, por se tratar de medida que alcança a todas as pessoas jurídicas residentes no país, 

ela não pode ser considerada subsídio recorrível nos termos do ASMC do GATT. Mas, 

mesmo que qualquer situação preferencial subsistisse, ainda assim entenderia que a não-

tributação dos dividendos não poderia ser considerada subsídio, por não configurar um 

benefício às empresas, mas sim mera técnica de tributação. Uma vez que o rendimento já 

foi tributado na pessoa jurídica, não seria razoável tributá-lo, novamente, na distribuição 

dos dividendos. 

Demais disso, existe um ponto essencial a ser considerado: se por um lado o Brasil 

não tributa a distribuição dos dividendos, apesar de se verificar referida imposição perante 

os outros Estados, as pessoas jurídicas aqui residentes se sujeitam a vários outros tributos 

que não são propriamente tributos indiretos, mas que também não se afiguram como 

tributação da renda para fins da Convenções Bilaterais, como exposto no Capítulo I, em 

relação à CSLL.  

Na verdade, tendo em vista os repasses compulsórios a que a União se submete 

quanto aos impostos de sua competência, principalmente do Imposto de Renda, o Ente 

Federativo passou a valer-se da gama de competências constitucionais deferidas a ele, para 

instituir e aumentar a tributação por meio de tributos não-compartilhados, como as 

Contribuições.  

Desta feita, podemos verificar nitidamente o incremento na receita tributária da 

União pautada na imposição da Contribuição para Custeio da Seguridade Social – 

COFINS, Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS174 e Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, tributos estes, como já esclarecido, que não são 

levados em consideração quando o Brasil negocia suas Convenções Fiscais, para afastar o 

argumento de que a não tributação de dividendos constitui benefício em tributação. 

Por outro lado, na ausência da cláusula de crédito fictício, considerado benefício 

ilegítimo pelos países desenvolvidos, a empresa residente no Brasil que distribui 

dividendos ao exterior, além de se submeter toda tributação “substitutiva”, por meio das 

Contribuições Sociais, acaba sendo novamente onerada pela anulação da não-tributação 

                                                           
174Tenho entendimento de que a COFINS e o PIS, apesar de incidirem sobre o faturamento da pessoa 

jurídica, possuem natureza de tributos indiretos, incidentes sobre a produção e circulação de mercadorias, 
quando submetidos ao regime não cumulativo. Ver melhor em: TEIXEIRA, Alexandre Alkmim. Cofins e 
tributação no plano mundial. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 133, p. 7-16, out. 2006. 



87 
 

 

dos dividendos deferida pelo Brasil, afastando-se a neutralidade fiscal na composição da 

carga impositiva incidente sobre os rendimentos auferidos no país.  

Portanto, quanto aos dividendos, não havendo cláusulas de seu reconhecimento 

fictício nas Convenções do Brasil com o mundo desenvolvido, as empresas aqui sediadas, 

consideradas residentes em outro Estado, sempre suportarão o ônus da desigualdade dos 

regimes de tributação, prevalecendo, aí, sempre, a neutralidade externa, alargando o 

abismo entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

 

3.2. Tributação no Pagamento de Juros Para o Exterior e as Cláusulas de Crédito 

Fictício 

 

Salvo as exceções constantes do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99175 e 

das previsões das próprias Convenções, o Brasil tributa a remessa de juros para o exterior 

                                                           
175Art. 704. Excluem-se da tributação prevista nesta Seção: 

I - as remessas de juros devidos às agências de governos estrangeiros, em razão da compra de bens a prazo, 
quando houver reciprocidade de tratamento; 
II - os juros dos títulos da dívida externa do Tesouro Nacional, relacionados com empréstimos ou operações 
de crédito externo efetuados com base na Lei nº 1.518, de 24 de dezembro de 1951, e na Lei nº 4.457, de 6 
de novembro de 1964, e no art. 8º da Lei nº 5.000, de 24 de maio de 1966; 
III - os juros dos títulos da dívida pública externa, relacionados com empréstimos ou operações de crédito 
efetuados pelo Poder Executivo com base no Decreto-Lei nº 1.312, de 1974; 
IV - os juros produzidos pelos Bônus do Tesouro Nacional-BTN e Notas do Tesouro Nacional - NTN, 
emitidos para troca voluntária por Bônus da Dívida Externa Brasileira, objeto de permuta por dívida 
externa do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, bem assim os referentes aos Bônus 
emitidos pelo Banco Central do Brasil, para os fins previstos no art. 8º do Decreto-Lei nº 1.312, de 1974, 
com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.105, de 1984. 
Ainda: 
Art. 691. A alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes 
ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: (...) 
VIII - juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos 
tributários com o Brasil, por empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a 
quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições financeiras tributadas em nível inferior ao 
admitido pelo crédito fiscal nos respectivos acordos tributários; 
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de colocações no exterior, previamente autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial papers, desde que o 
prazo médio de amortização corresponda, no mínimo, a 96 meses; 
X - juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a 
essas cambiais; 
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de 
exportações. 
§ 12. Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI deste artigo, não 
aplicada no financiamento de exportações, sujeita-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de vinte e 
cinco por cento (Lei nº 9.779, de 1999, art. 9º). 
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por meio de retenção na fonte à alíquota de 15%176 no caso do IRPJ. A tributação deve ser 

realizada mesmo quando os juros são pagos em razão da compra de bens a prazo e ainda 

quando o beneficiário do rendimento for o próprio vendedor177. Portanto, para se conferir 

neutralidade interna à operação, o Brasil costuma negociar cláusulas de matching credit, 

que, na sua maioria das Convenções, limitam-se a 20% ou 25%, para fins de dedução do 

imposto devido pelo critério da residência.  

Assim, quando da remessa de juros para o exterior, os mesmos se sujeitam ao 

pagamento de Imposto de Renda na fonte à alíquota de 15%, mas conferem, perante o 

Estado de residência, pela previsão da Convenção, um crédito de tributo que varia entre 

20% e 25%.  

Apesar de, aparentemente, estar sendo concedido um benefício ao destinatário dos 

juros, basta lembrar que, se os Estados quisessem deferir neutralidade interna com relação 

ao país de fonte dos rendimentos, poderiam isentar o rendimento de tributação na 

residência, principalmente se considerado o Estado do destinatário dos juros como sendo 

um país desenvolvido, com tributação mais elevada que a brasileira. Desta feita, a 

aplicação da cláusula de crédito fictício, se por um lado não estabelece completamente a 

neutralidade interna em face do país em desenvolvimento, permite uma maior aproximação 

dessa neutralidade.  

Se a utilização das cláusulas de crédito fictício, nesta hipótese, constituísse em 

benefício fiscal, a doutrina mundial não poderia aceitar a utilização da isenção como 

método de controle da dupla-imposição, sob pena de se haver em contra-senso insuperável. 

Não há sentido, afinal, em se permitir a completa exoneração na residência, e se restringir a 

possibilidade de utilização do crédito em montante superior àquele que decorre da efetiva 

tributação pelo Estado da fonte, a menos que a restrição relacione-se a interesses 

determinados e fujam à técnica tributária, perfeitamente respeitada pela política de tributos 

                                                           
176Art. 702.  Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias 

pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no 
exterior, por fonte situada no País, a título de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e 
assemelhadas (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, Lei nº 3.470, de 1958, art. 77, e Lei nº 9.249, de 
1995, art. 28). 

177Importa ressaltar que quando os juros forem pagos à parte relacionada, incide a norma constante do art. 22 
da lei nº 9.430/96, que limita a dedução ao à taxa Libor dos EUA para depósitos de seis meses: “Art. 22. Os 
juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de contrato não registrado no Banco 
Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não 
exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da 
América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados 
em função do período a que se referirem os juros”. 
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dos juros no exterior. Tal medida apenas garante que, em última instância, o regime 

tributário do Estado de residência do beneficiário dos juros não acabe por nulificar o 

regime de tributação brasileiro.  

 

3.3. Tributação dos Royalties Remetidos ao Exterior pelo Brasil e as Cláusulas de 

Crédito Fictício 

 

Em primeiro lugar, vale delimitar, sobre a política de royalties adotada pelo Brasil, 

que se eles forem “pagos, creditados, empregados, remetidos ou entregues aos produtores, 

distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimento decorrente da exploração de 

obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional ou por sua aquisição ou 

importação, a preço fixo”, a tributação na fonte no Brasil será de 25%, salvo disposição 

contrária da Convenção Fiscal a que esteja submetido o destinatário178. 

Caso os royalties sejam devidos em remuneração de outros direitos, inclusive os de 

“aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a 

transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer 

filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte 

representação brasileira”179, a alíquota de tributação180, no Brasil, será de 15%181. 

                                                           
178Art. 706.  Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e cinco por cento, as 

importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou 
intermediários no exterior, como rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras 
em todo o território nacional ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo (Lei nº 3.470, de 1958, art. 
77, § 1º, inciso I, Decreto-Lei nº 1.089, de 1970, art. 13, Decreto-Lei nº 1.741, de 27 de dezembro de 1979, 
art. 1º, Lei nº 8.685, de 1993, art. 2º, Lei nº 9.249, de 1995, art. 28, e Lei nº 9.779, de 1999, art.7º ). 
Parágrafo único.  O imposto de que trata este artigo incidirá: 
I - sobre os filmes importados a preço fixo, no momento da efetivação do crédito para pagamento dos 
direitos adquiridos;  
II - sobre os rendimentos decorrentes da exploração das obras audiovisuais estrangeiras em regime de 
distribuição e comercialização em salas de exibição, emissoras de televisão, de sinal aberto ou codificado, 
cabo-difusão, mercado videofonográfico ou qualquer outra modalidade de exploração comercial da obra, no 
momento da efetivação do crédito ao produtor, distribuidor ou intermediários domiciliados no exterior. 

179Art. 709.  Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias 
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, 
a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou 
por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais 
faça parte representação brasileira (Lei nº 9.430, de 1996, art. 72). 

180Lei nº 10.168/2000: “Art. 2o-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1o de janeiro de 2002, a 
alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou 
remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços de assistência administrativa e semelhantes. 

181Art. 710.  Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, 
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título 
(Medida Provisória nº 1.749-37, de 1999, art. 3º). 



90 
 

 

A princípio, assim, a previsão das cláusulas de matching credit tem o mesmo efeito 

das cláusulas relativas aos juros, ou seja, manter a neutralidade fiscal interna com relação à 

tributação brasileira sobre referidos rendimentos. 

Todavia, duas distorções podem ocorrer com a aplicação das cláusulas de matching 

credit no pagamento de royalties.  

A primeira refere-se à possibilidade de limitação, pela Convenção Fiscal, do 

montante máximo de tributação no país da fonte, sendo o crédito fictício superior a esta 

limitação. A situação pode ser visualizada na Convenção Brasil-Suécia, que prevê no § 2º 

do artigo 12, a limitação na tributação de royalties, na fonte, em 15%, salvo se decorrentes 

do pagamento de direitos de marca e indústria. Se uma empresa residente no Brasil, 

portanto, realizar pagamentos por exibição de filmes para uma empresa sediada na Suécia, 

não será tributada na fonte em 25%, como ocorreria normalmente, beneficiando-se da 

limitação constante da Convenção em 15%. Todavia, por força do § 3º do artigo 23 da 

Convenção, poderá usufruir, na residência, de um crédito de 25% para dedução do tributo 

devido sobre referidos rendimentos. Ou seja, por esta distorção, afasta-se tanto o regime de 

tributação do Brasil quanto o da Suécia, beneficiando o pagamento de referidos 

rendimentos, quando as empresas se localizem nestes Estados signatários.  

A segunda distorção decorre do fato de o Brasil ter instituído uma Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre o pagamento, para o exterior, de 

royalties, a chamada CIDE-Royalties
182. Esta contribuição incide na fonte, no pagamento 

ao exterior, com alíquota de 10%, e a base de sua incidência é exatamente a mesma do 

Imposto de Renda cobrado na fonte, nas remessas aos não-residentes. No entanto, como as 

contribuições não são apresentadas, pelo Governo brasileiro, como tributação da renda, 

este acaba por burlar a limitação disposta na convenção quanto à alíquota máxima de 

tributação na fonte. 

Assim, nas Convenções em que existe limitação de tributação máxima na remessa 

de royalties para o exterior, com a concessão de crédito em montante superior à da 

limitação, a cobrança da CIDE-Royalties acaba por devolver, ao Brasil, enquanto país da 

fonte dos rendimentos, a possibilidade de tributação em percentual igual, ou próximo, ao 

do que teria sido a tributação real, não fosse a limitação presente na Convenção.  

                                                           
182Lei nº 10.168/2000 
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Estas duas distorções revelam, portanto, como na ausência de cláusulas de crédito 

fictício nas Convenções, podem acabar fazendo com que um regime de tributação anule o 

outro, uma vez que, sob a ótica do Estado da residência, o crédito concedido, na primeira 

hipótese, não consistirá em benefício efetivo na tributação do rendimento, tendo em vista a 

incidência do tributo apresentado na segunda hipótese. 

 

4. Cláusulas de Tax Sparing e Matching Credit nas Convenções Celebradas pelo Brasil 

 

Como já dito, desde 1997, a orientação da OCDE passou a ser o expurgo 

indiscriminado das cláusulas de crédito fictício das Convenções Fiscais por seus membros, 

as nações ricas do mundo. Por sua vez, para os países em desenvolvimento, como 

demonstrei nas últimas páginas, estas cláusulas não só são legítimas, como necessárias, a 

exemplo dos dividendos, juros e royalties pagos ao exterior, pelo Brasil. 

O Brasil tem atualmente, 28 Convenções Fiscais assinadas, sendo 27 em vigor e 

uma pendente de ratificação, com o Peru. Cumpre ressaltar, ainda, que em 2005, a 

Alemanha denunciou a Convenção firmada com Brasil, deixando de produzir efeitos a 

partir de 1º de janeiro de 2006, medida que se deveu, em grande medida, à resistência do 

Brasil em renegociar as cláusulas de matching credit previstas no instrumento.  

Pensando nisso, necessário se faz uma análise da situação de neutralidade em cada 

uma dessas realidades, a fim de se obter um desenho claro de como atuam as cláusulas de 

crédito fictício propostas pelo Brasil ao mundo, bem como os efeitos de sua ausência em 

algumas convenções, pelo que passo a análise das Convenções Fiscais celebradas pelo 

Brasil em que estejam previstas cláusulas de crédito fictício183.  

 

4.1. Convenção Brasil- Alemanha e a Cláusula de Matching Credit 

 

A Alemanha denunciou, em dezembro de 2005, a Convenção Fiscal, assinada com 

o Brasil, deixando o instrumento de produzir seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2006. 

                                                           
183Acerca das Convenções Fiscais Bilaterais assinadas pelo Brasil, ver melhor em: CASELLA, Paulo Borba. 

Direito internacional tributário brasileiro. 2. ed. São Paulo, Quartier Latin, 2005. 
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Referida Convenção184 concedia crédito presumido de imposto às empresas residentes na 

Alemanha que auferissem rendimentos no Brasil, oponível à tributação da renda na 

Alemanha, de acordo com a espécie de rendimento.  

Em verdade, na tributação dos dividendos185 distribuídos por uma empresa 

brasileira a uma empresa alemã, a Convenção previa a exclusão de referidos rendimentos 

da formação da base de cálculo do imposto alemão se no mínimo 25% do capital da 

empresa brasileira pertencesse à empresa alemã ou se resultasse da distribuição de 

resultado de um estabelecimento permanente localizado no Brasil. 

Afora essas hipóteses, no caso de dividendos pagos por uma empresa no Brasil a 

uma empresa residente na Alemanha, com participação de no mínimo 10% das ações com 

direito a voto, o tributo brasileiro era considerado como se tivesse sido pago à alíquota de 

25%, para fins de crédito oponível à tributação alemã. Nos demais casos de tributação de 

dividendos pela Alemanha, o tributo brasileiro era considerado como se tivesse sido pago à 

alíquota de 20%.  

Como o Brasil não tributa a remessa de dividendos de fonte brasileira para o 

exterior, a adoção da cláusula de matching credit garantia que, na tributação dos 

dividendos perante a Alemanha, a tributação pela residência não nulificasse o regime de 

tributação brasileiro. Nas condições atuais, quando uma empresa residente no Brasil paga 

dividendos para uma empresa residente na Alemanha, referidos dividendos sujeitam-se, 

integralmente, à tributação alemã, elidindo a neutralidade fiscal interna com relação ao 

Brasil.  

Demais disso, como o crédito fictício era maior, em 25%, quando a participação 

societária da empresa alemã fosse superior a 10% do capital da empresa brasileira, 

                                                           
184Artigo 23: “3. Para os fins da concessão do crédito mencionado no parágrafo 2, o imposto brasileiro será 

considerado como sendo:  
a) de 25% no caso dos dividendos, definidos no parágrafo 5 do artigo 10, pagos a um residente da 
República Federal da Alemanha que possua no mínimo 10% do capital com direito a voto da sociedade 
brasileira; e de 20% em todos os demais casos;  
b) de 20% no caso dos juros, definidos no parágrafo 4 do artigo 11;  
c) de 25% no caso dos royalties, indicados no parágrafo 2, b, do artigo 12, se forem pagos a um residente 
da República Federal da Alemanha que possua direta ou indiretamente no mínimo 50% do capital com 
direito a voto da sociedade brasileira, desde que não sejam dedutíveis da determinação do rendimento 
tributável da sociedade que paga os royalties; e de 20% em todos os demais casos”. 

185Art. 10, parágrafo 5: “O termo "dividendo" usado no presente artigo, designa os rendimentos provenientes 
de ações ou direitos de fruição, ações de empresas mineradoras, partes de fundador ou outros direitos de 
participação em lucros, com exceção de créditos, bem como rendimento de outras participações de capital 
assemelhados aos rendimentos de ações pela legislação tributária do Estado Contratante em que seja 
residente a sociedade que os distribuir”. 
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contrariamente aos 20% dos demais casos, o matching credit funcionava como um 

estímulo ao investimento estrangeiro nas empresas brasileiras, o que se mostrava bastante 

positivo sob a ótica do Brasil.  

Referido estímulo, no entanto, não poderia ser considerado subsídio, seja por não se 

enquadrar no conceito legal fornecido pelo ASMC e pelo GATT, seja por decorrer da 

neutralidade fiscal interna perante o Brasil que, frise, não tributava e não tributa, até hoje, a 

distribuição de dividendos.  

Ainda, a Convenção Brasil-Alemanha previa um crédito fictício no importe de 

20%, no caso de tributação de juros, nos termos definidos no § 4º do artigo 11 da 

Convenção. Esse crédito seria aplicado no caso de pagamentos de rendimentos da dívida 

pública de títulos ou debêntures, acompanhados ou não de garantia hipotecária ou de 

cláusula de participação nos lucros e de créditos de qualquer natureza, assim como outro 

rendimento que pela legislação tributária brasileira, fosse considerado como remuneração 

em decorrência de empréstimos.  

Desta feita, quando a empresa brasileira realizava pagamento de juros à empresa 

alemã, referente à remuneração por empréstimos, rendimentos de títulos da dívida pública 

ou debêntures, aportava-se um crédito de imposto de 20%. Como a tributação no Brasil 

sobre a remessa de juros é de 15%, o crédito excedente garante que a tributação mais 

elevada na Alemanha não nulifique a neutralidade da tributação em face do regime 

tributário brasileiro. 

Tendo em vista a denúncia da Convenção e o patamar de tributação realizado pelo 

Brasil, no caso de pagamentos de juros para empresa residente na Alemanha, essa poderá 

valer-se do crédito do imposto retido na fonte brasileira, sujeitando-se à tributação 

adicional, de acordo com a legislação alemã. A neutralidade fiscal interna em face do 

Brasil, nesta hipótese, só ocorrerá quando a tributação na Alemanha for igual, ou inferior, à 

tributação brasileira.  

Por fim, no caso de pagamento de royalties de uma empresa no Brasil em favor de 

uma empresa residente na Alemanha, a Convenção previa um crédito fictício de 25% se a 

empresa alemã, recebedora do rendimento, possuísse mais de 50% das ações com direito a 

voto da empresa brasileira e o rendimento pago não fosse dedutível da base de formação 

do rendimento da empresa no Brasil. Nas demais hipóteses, os royalties carregavam um 

crédito de imposto como se este tivesse sido pago à alíquota de 20%. 
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Mais uma vez, o crédito do imposto era utilizado como forma de, licitamente, 

incentivar o investimento de empresas alemãs em empresas brasileiras, ao condicionar um 

crédito mais elevado de imposto à participação societária de no mínimo 50% na empresa 

aqui localizada.  

Com a denúncia da Convenção, só são considerados créditos oponíveis à tributação 

alemã, os valores efetivamente recolhidos, no Brasil, a título de tributação pelo imposto de 

renda pago na remessa dos royalties para o exterior.  

 

4.2. Convenção Brasil-Áustria e a Cláusula de Matching Credit 

 

A Convenção Brasil-Áustria para evitar a dupla tributação previu regimes 

específicos de tributação dos dividendos, juros e royalties, por meio da concessão de 

isenções ou de créditos fictícios de impostos.  

Segundo definido no art. 10 da Convenção Brasil-Áustria, a tributação dos 

dividendos coube, a princípio, ao Estado de residência, ficando a tributação no Estado da 

fonte limitada em 15% sobre o montante dos dividendos distribuídos.  

No entanto, se a empresa austríaca possuir mais de 25% do capital da empresa 

brasileira, os dividendos pagos a partir do Brasil estarão isentos do imposto de sociedade e 

do imposto sobre empresas e comerciais da Áustria.  

Ainda, por força da cláusula de matching credit constante do § 5º do artigo 23186 da 

Convenção, quando os dividendos tiverem fonte no Brasil e forem pagos à empresa 

residente na Áustria, este Estado deverá reconhecer um crédito fictício para oposição |à 

tributação austríaca como se o tributo brasileiro tivesse incidido em 25% sobre o 

rendimento auferido.  

                                                           
186Artigo 23: “4. Com ressalva das disposições do Artigo 11 parágrafo 3.b, quando um residente da Áustria 

receber rendimento que, de acordo com as disposições dos Artigos 10, 11, 12 e 13 parágrafo 3, sejam 
tributáveis no Brasil, a Áustria permitirá que do imposto que recair sobre os rendimentos dessa pessoa seja 
deduzido um montante igual ao imposto pago no Brasil.  
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do imposto, calculado antes da dedução 
correspondente aos rendimentos recebidos do Brasil.  
5. Na aplicação do parágrafo 4 o imposto pago sobre dividendos, juros e "royalties" recebidos do Brasil 
será considerado como tendo sido pago à alíquota de 25% do montante bruto do rendimento”. 
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Essa cláusula de crédito fictício, disposta na Convenção Brasil-Áustria, garante que 

a tributação austríaca não nulifique a isenção concedida, no Brasil, sobre o pagamento de 

dividendos. A previsão de crédito fictício dessa espécie não garante a concessão de 

benefício aos envolvidos, mas apenas aproxima, o regime adotado pela Convenção, à 

estrutura de tributação da renda adotada pelo Brasil. 

No caso de pagamento de juros por empresa brasileira em favor de empresas 

residentes na Áustria187, a Convenção aplica o mesmo regime utilizado para a tributação 

dos dividendos, ou seja, defere um crédito de imposto de 25% sobre o montante dos juros 

pagos pela empresa brasileira à empresa austríaca. Como a alíquota de tributação desse 

rendimento, no Brasil, é de 15%, o crédito fictício garante que a eventual tributação em 

patamar mais elevado pela Áustria não afete a neutralidade fiscal interna com relação ao 

Brasil.  

Já na hipótese de pagamento de royalties, a Convenção adotou a orientação da 

OCDE, que acabou sendo encampada na revisão do Modelo ONU, de repartição da 

competência de tributação entre os Estados de fonte e de residência. Neste sentido, ficou 

estabelecido, por força do artigo 12188 da Convenção, alíquotas máximas de tributação, a 

serem adotadas pelo país de fonte, observado o seguinte: no pagamento dos royalties 

referentes ao uso ou à concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, 

artística ou científica, a tributação máxima, na fonte, será de 10%. Como o Brasil tributa, 

em regra, referidos royalties à alíquota de 15%, haverá uma redução do montante de 

tributo devido ao Brasil pelo critério da fonte.  

Ainda, quando do pagamento dos royalties se referirem aos direitos de uso e 

exibição de filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão 

ou radiodifusão ou de concessão do uso de marcas de indústrias ou comércio, a tributação 

máxima no país de fonte será de 25%.  
                                                           
187Com exceção dos juros decorrentes da dívida pública, debêntures ou títulos emitidos pelo Brasil ou por 

suas agências de financiamento, hipótese em que se aplica, com exclusividade, o regime de tributação local, 
com isenção no Estado de destino dos rendimentos. 

188Artigo 12: “1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro 
Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.  
2. Todavia, esses "royalties" podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm, mas o imposto 
assim estabelecido não poderá exceder:  
a) 10% do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou da concessão do uso de um direito de 
autor sobre uma obra literária, artística ou científica, excluídos os de filmes cinematográficos, filmes ou 
fitas de gravação de programas de televisão ou radiodifusão;  
b) 25% do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou da concessão do uso de marcas de 
indústrias ou comércio;  
c) 15% nos demais casos.” 
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Todavia, por força da cláusula de matching credit, o pagamento de royalties 

realizados a partir do Brasil considera-se, para fins de apuração do crédito a ser imputado 

perante a tributação devida na Áustria, como tendo sido pagos à alíquota de 25%. 

Em efeitos práticos, como o Brasil tributa, pelo Imposto de Renda, à alíquota de 

15%, e, pela CIDE-Royalties, à alíquota de 10%, apenas no caso de pagamentos por direito 

de autor sobre uma obra literária, artística ou científica é que se verificará algum benefício, 

mitigando a neutralidade fiscal em favor do país de fonte dos rendimentos.  

Ademais, as cláusulas de crédito fictício do Tratado Brasil-Áustria possibilitam a 

aproximação do regime de tributação dos dividendos, juros e royalties, aos patamares 

utilizados pelo Brasil, garantindo-se neutralidade interna sob a ótica do país da fonte.  

 

4.3. Convenção Brasil-Bélgica e as Cláusulas de Matching Credit e Tax Sparing 

 

O Brasil e a Bélgica revisaram os termos da Convenção Fiscal que haviam assinado 

em 1972, o que resultou na edição do decreto nº 6.332, de 28 de dezembro de 2007. Na 

previsão original da Convenção, os dividendos, juros e royalties pagos por uma empresa 

brasileira a uma empresa residente na Bélgica eram acompanhados de uma dedução de 

20% sobre o montante do rendimento, oponível tributação belga. No entanto, se o Brasil 

reduzisse a sua tributação sobre referidos rendimentos a uma carga inferior a 14% do seu 

montante bruto, a dedução era fixada em 15%. Por fim, se o Brasil isentasse 

completamente a tributação de referidos rendimentos, o crédito ficaria reduzido para 5%. 

Havia, ainda, a previsão de que se os dividendos pagos pela empresa brasileira 

“estiverem temporariamente isentos de imposto pelas disposições legais especiais 

destinadas a favorecer os investimentos necessários ao desenvolvimento da economia do 

Brasil”, conforme definido pelas autoridades de ambos os países, a Bélgica concederia 

crédito de 20% na incidência da tributação devida pelo critério da residência189.  

No entanto, a Convenção Adicional de 2007 alterou substancialmente estas 

previsões. Segundo as novas regras acordadas, até 31 de dezembro de 2011, quando se 

                                                           
189Existem, ainda, disposições relativas ao aproveitamento de prejuízos, e deduções de juros, royalties e 

despesas pagas, mas que não constituem créditos de tributo propriamente ditos.  
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realizarem pagamentos de dividendos, juros ou royalties
190, o imposto pago no Brasil 

constituirá crédito oponível perante a tributação Belga, deferindo-se, além disso, um 

crédito fictício a uma alíquota de 5% mais elevada que a alíquota efetivamente aplicada 

pelo Brasil. Longe de ser um benefício, esse adicional de 5% apensa evita que a tributação 

mais elevada na Bélgica nulifique o regime de tributação adotado pelo Brasil.  

Ainda, caso o Brasil isente a tributação na fonte, o crédito fictício se manterá para 

fins de dedução do imposto belga, como se a isenção não tivesse sido concedida, hipótese 

própria de tax sparing.  

No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2012, cessará definitivamente o 

funcionamento de cláusulas de crédito fictício da Convenção Brasil-Bélgica, seguindo-se a 

linha de entendimento sufragada no âmbito da OCDE, de eliminação desta espécie de 

previsão. Assim, após essa data, a neutralidade fiscal interna, relativamente ao Brasil, 

ficará  seriamente prejudicada, principalmente no que toca à tributação dos dividendos 

distribuídos a partir de empresas brasileiras.  

 

4.4. Convenção Brasil-Canadá e a Cláusula de Matching Credit 

 

A Convenção Brasil-Canadá buscou equilibrar as diferenças de patamares de 

tributação entre os países, assegurando cláusulas de crédito fictício quando do pagamento 

de rendimentos a partir do Brasil, em favor de empresas residentes no Canadá. 

Nos termos deste regramento, se uma empresa canadense detiver mais de 10% de 

uma sociedade residente no Brasil que exerça atividade empresarial, os dividendos 

decorrentes dos rendimentos dessa atividade estarão isentos de tributação no Canadá. Se os 

dividendos, no entanto, não se referirem a rendimentos de atividades empresariais,191 a 

                                                           
190Salvo pelas patentes de marcas de fábrica e de comércio, em razão de investimentos que estejam 

diretamente ligados a projetos de desenvolvimento industrial, comercial, turístico ou agrícola no Brasil. 
191Artigo 23: “2. A não ser que sejam aplicáveis as disposições dos parágrafos 4 ou 5, quando um residente 

do Canadá receber rendimentos que, de acordo com as disposições da presente Convenção, sejam 
tributáveis no Brasil, o Canadá permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos 
dessa pessoa, um montante igual ao imposto sobre a renda pago no Brasil, incluindo o imposto de renda. 
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do imposto sobre a renda, calculado antes da 
dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis no Brasil. 
3. Para a dedução indicada no parágrafo 2, o imposto brasileiro será sempre considerado como tendo sido 
pago à alíquota de 25 por cento do montante bruto dos lucros aos quais se aplica o parágrafo 5 b) do Artigo 
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Convenção defere um crédito de 25% sobre o montante do rendimento pago, que poderá 

ser contraposto à tributação de rendimento perante o país de residência.  

Importa notar que o crédito fictício, na hipótese, somente será deferido quando a 

empresa canadense possuir participação de, no mínimo, 10% do capital da sociedade 

brasileira, o que incentiva a realização de investimento em empresas nacionais. Além do 

mais, referida previsão é de suma importância para manter o regime de tributação dos 

dividendos a partir de empresas brasileiras em patamares mais aproximados aos nacionais, 

vez que, caso não se deferisse a cláusula de crédito fictício, a tributação dos dividendos no 

Canadá nulificaria a isenção deferida, no Brasil, sobre tais rendimentos.  

No caso de juros, o artigo XI determina a prevalência da tributação na residência, 

permitindo que o País de fonte realize a tributação em patamares máximos de 10%, quando 

o empréstimo for segurado, por no mínimo sete anos pela “Export Development 

Corporation of Canada”, e 15%, nos demais casos. De toda sorte, o § 3º do artigo 23 

defere crédito fictício de imposto de 20% a ser deduzido perante o Canadá pelos juros 

pagos à empresa residente neste país.  

Desta feita, no caso de tributação de juros segurados pela EDCC pelo prazo mínimo 

de sete anos, deve o Brasil conceder isenção parcial na tributação dos juros pagos ao 

exterior. Por outro lado, a previsão do crédito fictício, na tributação dos juros, em 

patamares superiores à da tributação brasileira sobre referidos rendimentos, garante que 

uma tributação mais elevada no Canadá não nulifique o regime brasileiro de tributação, 

impondo ônus fiscal tão maior que aquele adotado no Brasil.  
                                                                                                                                                                                

X e à alíquota de 20 por cento do montante bruto do rendimento pago no Brasil no caso dos juros aos quais 
se aplica o parágrafo 2 do artigo XI e dos royalties aos quais se aplica o parágrafo 2 b) do artigo XII. 
4. Os dividendos recebidos por uma sociedade residente do Canadá de uma sociedade residente do Brasil 
serão isentos do imposto no Canadá se a sociedade que receber os dividendos detiver uma participação de 
pelo menos 10 por cento na sociedade pagadora dos dividendos e se os lucros que deram origem aos 
dividendos forem provenientes do exercício de uma atividade empresarial no Brasil ou em um país com o 
qual o Canadá tenha concluído uma convenção de dupla tributação; para os fins da presente disposição, 
qualquer rendimento proveniente de fonte situada em um país que não o Canadá e que seja pertinente ou 
relacionado com o exercício de uma atividade empresarial em outro país que não o Canadá, será 
considerado como lucro proveniente do exercício de uma atividade empresarial.  
5. Quando uma sociedade residente do Canadá receber outros dividendos que não os mencionados no 
parágrafo 4 de uma sociedade residente do Brasil na qual detiver uma participação de pelo menos 10 por 
cento, e esses dividendos sejam tributáveis no Brasil, de acordo com a presente Convenção, o Canadá 
permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos dessa sociedade um montante 
igual ao imposto sobre a renda pago no Brasil e permitirá que seja deduzido o imposto brasileiro de 
sociedades incidente sobre os lucros que deram origem aos dividendos; todavia, o montante deduzido não 
poderá exceder a fração do imposto sobre a renda, calculado antes da dedução correspondente aos 
dividendos tributáveis no Brasil. Para a dedução mencionada neste parágrafo, o imposto brasileiro sobre 
dividendos será sempre considerado como tendo sido pago à alíquota de 25 por cento do montante bruto 
dos dividendos”. 
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Por fim, os royalties são, por força do artigo 12 da Convenção, tributáveis no 

Estado de residência, deferindo-se a tributação máxima na fonte, em 25%, no caso de uso 

ou concessão de uso de marcas de indústria e comércio, e 15%, nos demais casos. No 

entanto, por força do artigo 23, defere-se um crédito de 20%, quando o pagamento dos 

royalties for feito por empresa no Brasil, em favor de uma empresa residente no Canadá.  

Considerando que o Brasil tributa o pagamento de royalties em 15%, a cláusula de 

crédito fictício permite a aproximação, na aplicação do mecanismo de crédito, da 

tributação de referidos rendimentos ao regime de tributação brasileiro.  

No entanto, se considerada a aplicação, nesta remessa de rendimentos ao exterior, 

da CIDE-Royalties, incidente em 10% sobre o valor pago, a cláusula de crédito fictício 

garante que, apesar de as partes contratantes não aceitarem referida contribuição como 

tributo incidente sobre a renda, que o crédito reflita, ao menos em parte, a efetiva 

tributação suportada pelo pagamento dos royalties a partir do Brasil.  

 

4.5. Convenção Brasil-Coréia e as Cláusulas Mútuas de Matching Credit 

 

A Convenção Brasil-Coréia prevê concessões mútuas de créditos fictícios192. 

Segundo a Convenção, a tributação de dividendos se faz, preferencialmente, no Estado da 

residência, permitindo, no entanto, que o Estado da fonte realize a tributação máxima, em 

15%193. Nesta hipótese, Brasil e Coréia deferem, mutuamente, um crédito fictício de 25%, 

na tributação dos dividendos a serem contrapostos, a igual tributação nos respectivos 

países de destino.  

Da mesma forma, se um residente na Coréia possuir estabelecimento permanente 

no Brasil, este poderá se sujeitar à tributação máxima na fonte, em 15% sobre o montante 

bruto dos dividendos distribuídos. No entanto, diferentemente dos créditos de dividendos 

das empresas, os dividendos dos estabelecimentos permanentes sujeitam-se a um crédito de 

                                                           
192Artigo 23: “2. Para a dedução indicada no parágrafo 1, o imposto brasileiro e o imposto coreano serão 

sempre considerados como tendo sido pagos às seguintes alíquotas: 
a) 25% no caso dos dividendos referidos no parágrafo 2 do Artigo X; 
b) 20% no caso dos lucros, juros e "royalties" referidos no parágrafo 5 do Artigo X, no parágrafo 2 do 
Artigo XI e no parágrafo 2b do Artigo XII.” 

193Observe-se a existência de cláusula do beneficiário efetivo, norma anti-elisiva que restringe o treaty 

shopping. Ver melhor em: TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário internacional. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 302 e ss. 
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20%, sobre o montante pago pela empresa residente no Brasil em favor da empresa 

residente na Coréia.  

Apesar de não haver sentido, a princípio, no estabelecimento de cláusulas de crédito 

fictício mútuo, por serem, estas cláusulas, niveladoras da neutralidade na relação entre 

países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a sua previsão, em algumas 

convenções, decorre da adoção do Modelo ONU como base para a celebração do acordo, 

assim como a previsibilidade de que o crescimento econômico e o aumento da onerosidade 

fiscal pudessem ferir o equilíbrio do contrato. Daí a previsão das cláusulas mútuas na 

convenção Brasil-Coréia.  

Como o Brasil não tributa os dividendos, fica assegurado que, se a Coréia o fizer, 

não reste prejudicada a neutralidade fiscal interna relativa aos pagamentos realizados a 

partir do Brasil. 

 

4.6. Convenção Brasil- Dinamarca e a Cláusula de Matching Credit 

 

Respeitados os demais termos da Convenção194, quando uma empresa residente na 

Dinamarca receber rendimentos de empresas residentes no Brasil, que tenham sido aqui 

tributadas, os créditos pagos internamente poderão ser contrapostos à tributação 

dinamarquesa, pela fração correspondente ao tributado no Brasil. 

Quando se tratar, todavia, de tributação de juros e royalties pagos por uma empresa 

no Brasil em favor de uma empresa residente na Dinamarca, a Convenção prevê que o 

tributo brasileiro presumido à alíquota de 25%, deferindo-se-lhe o respectivo crédito.  

No que toca aos juros, de fato verifica-se que a cláusula de matching credit defere 

um crédito em 10% superior ao que efetivamente pago no Brasil, impedindo que uma 

eventual tributação mais gravosa na Dinamarca acabe por nulificar completamente a 

neutralidade interna no país de fonte dos rendimentos. Se o pagamento da CIDE-Royalties, 

                                                           
194Artigo 23: “3. Quando um residente da Dinamarca receber rendimentos que, de acordo com as disposições 

dos Artigos 11 e 12, sejam tributáveis no Brasil, a Dinamarca permitirá que seja deduzido do imposto sobre 
a renda dessa pessoa um montante igual ao imposto pago no Brasil. Todavia, o montante deduzido não 
poderá exceder à fração do imposto, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos recebidos 
do Brasil.  
4. Para a dedução indicada no parágrafo 3, o imposto brasileiro será sempre considerado como tendo sido 
pago com a alíquota de 25 por cento”. 
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por sua vez, estivesse embutido nos termos da Convenção, a carga impositiva sobre o 

rendimento seria equivalente ao crédito presumido por ela deferido. Assim, o matching 

credit da Convenção Brasil-Dinamarca, no pagamento de royalties a partir do Brasil, tem 

efeito de resolver a distorção de a CIDE não ser aceita pelos países contratantes como 

tributo sobre o rendimento, ressalvada a discussão já apresentada, sobre a aplicação da 

convenção aos tributos incidentes sobre a renda criados após a celebração da Convenção. 

Outra, todavia, é a situação da tributação dos dividendos. Isso porque, à época da 

celebração do acordo, o Brasil tributava a distribuição de dividendos em 15%. Como, a 

partir de 1996, o Brasil passou a isentar referido rendimento de tributação, qualquer 

imposição, neste sentido, pela Dinamarca, irá nulificar o regime adotado pelo país de fonte 

dos rendimentos.  

 

4.7. Convenção Brasil-Equador e a Cláusula Mútua de Matching Credit 

 

A Convenção Brasil e Equador prevê que, no pagamento de dividendos, juros e 

royalties
195 de uma empresa residente em um dos Estados, em favor de empresa residente 

no outro, à empresa recebedora será concedido um crédito de imposto equivalente a 25% 

do montante recebido. Referida disposição é aplicável tanto para os rendimentos de fonte 

brasileira em favor de empresas residentes no Equador, quanto de rendimento de fonte 

equatoriana e favor de empresas residentes no Brasil.  

A mesma lógica até então adotada prevalece: os dividendos distribuídos em favor 

de empresa localizada no Equador poderão ser tributados neste país, sem que haja prejuízo 

                                                           
195Artigo 23: “1. Quando um residente de um Estado Contratante receber rendimentos que, de acordo com as 

disposições da presente Convenção,são tributáveis no outro Estado Contratante, o primeiro Estado 
Contratante, ressalvado o disposto nos parágrafos 2 e 3, permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar 
sobre os rendimentos desse residente um montante igual ao imposto sobre a renda pago no outro Estado 
Contratante. 
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do imposto sobre a renda, calculado antes da 
dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis no outro Estado Contratante. 
2. Os dividendos pagos por sociedade residente de um Estado Contratante a uma sociedade residente do 
outro Estado Contratante detentora de mais de 10 por cento do capital da sociedade pagadora, que são 
tributáveis no primeiro Estado Contratante de acordo com as disposições da presente Convenção, serão 
isentos de imposto no outro Estado Contratante. 
3. Para a dedução indicada no parágrafo 1, o imposto sobre os dividendos não compreendidos no parágrafo 
2 deste Artigo, sobre os juros mencionados no parágrafo 2 do Artigo XI, e sobre os "royalties" 
mencionados no parágrafo 2b do Artigo XII será sempre considerado como tendo sido pago à alíquota de 
25%”. 
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substancial da isenção deferida pelo Brasil. Assegura-se, todavia, mais do que isso: que a 

tributação, no Brasil, sobre juros e royalties, não distorça a neutralidade fiscal externa, ou 

seja, aquela relativa ao Equador, país menos industrializado que o Brasil  

 

4.8. Convenção Brasil-Espanha e a Cláusula de Matching Credit 

 

A Convenção Brasil-Espanha adota como critério de resolução da dupla imposição, 

segundo o artigo 23196, § 1º, o crédito de tributo pago no país da fonte a ser deduzido em 

face do Estado de residência.  

No entanto, por força da cláusula de matching credit do § 2 do artigo 23, referidos 

tributos consideram-se como tendo sido pago à alíquota de 20%, quando se tratar de juros, 

e 25%, quando se tratar de royalties. Apesar de o Brasil tributar a remessa de juros em 

15%, a tributação espanhola, quando superar referido percentual, será mitigada pela 

previsão do crédito em percentual superior àquele efetivamente pago no Brasil.  

Já na tributação dos royalties, a cláusula de crédito fictício tem a importante função 

de ajustar, na consideração dos créditos de tributos pagos perante o Brasil, a soma do 

Imposto de renda com a CIDE-Royalties, principalmente se considerada que esta 

contribuição não é, ordinariamente, aceita como sujeita aos termos da Convenção. 

Quanto à tributação de dividendos, existe previsão mútua de isenção de tributação 

desta espécie de rendimento, o que poderá provocar a dupla não-tributação quando a 

Espanha deixar de exercer a sua soberania tributária por força da Convenção, vez que o 

                                                           
196Artigo 23: “1. Quando um residente de um Estado Contratante receber rendimentos que, de acordo com as 

disposições da presente Convenção, sejam tributáveis no outro Estado Contratante, o primeiro Estado, 
ressalvado o disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os 
rendimentos desse residente, um montante igual ao imposto sobre a renda pago no outro Estado 
Contratante.  
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do imposto sobre a renda, calculado antes da 
dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis no outro Estado Contratante.  
O disposto neste parágrafo se aplica, na Espanha, tanto aos impostos gerais como aos impostos a conta .  
2. Para a dedução mencionada no parágrafo 1, o imposto sobre os juros e "royalties" será sempre 
considerado como tendo sido pago com as alíquotas de 20% e 25% respectivamente .  
3. Quando um residente da Espanha receber dividendos que, de acordo com as disposições da presente 
Convenção, sejam tributáveis no Brasil, a Espanha isentará de imposto estes dividendos, podendo no 
entanto ao calcular o imposto incidente sobre os rendimentos restantes desse residente, aplicar a alíquota 
que teria sido aplicável se tais dividendos não houvessem sido isentos .  
4. Quando um residente do Brasil receber dividendos que de acordo com as disposições da presente 
Convenção sejam tributáveis na Espanha, o Brasil isentará de imposto esses dividendos”. 
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Brasil isenta referido rendimento indistintamente. Todavia, a dupla não-tributação, nesta 

hipótese, resguarda a neutralidade fiscal interna com relação ao Brasil, quando funcionar 

como país de fonte dos rendimentos.  

 

4.9. Convenção Brasil-Filipinas e a Cláusula Mútua de Matching Credit 

 

Segundo o disposto nos artigo 10, 11 e 12 da Convenção Brasil-Filipinas197, a 

tributação dos dividendos, juros e royalties, respectivamente, dá-se, preferencialmente, no 

país de residência de quem os recebe, podendo, o país da fonte tributá-los em percentuais 

máximos, observando o seguinte: 

(i) no caso de dividendos pagos a uma sociedade de pessoas, a tributação máxima 

na fonte será de 15% e, nos demais casos, 25%; 

(ii) no caso de juros, se quem o receber for o beneficiário efetivo, ficará sujeito a 

tributação máxima de 15% na fonte, com as seguintes ressalvas, constantes do § 3º do art. 

11:  

a) os juros provenientes de um Estado e pagos ao Governo do outro são isentos de 

imposto no Estado de origem; 

b) os juros de títulos da dívida pública e de debêntures emitidos pelo Governo de 

um Estado são tributáveis nesse Estado; 

c) com ressalva aos juros pagos ao Governo de um Estado contratante, o imposto 

filipino sobre juros pagos por uma sociedade residente das Filipinas a um residente do 

Brasil, referente a títulos, debêntures ou obrigações similares não poderá exceder 10% do 

montante bruto dos juros. 

(iii) por fim, no pagamento de royalties, a tributação no Estado de fonte não poderá 

ser superior a 25%, no caso de pagamento de direitos provenientes do uso de marcas de 

indústria ou comércio e de filmes cinematográficos, filmes ou fitas de programas de 

televisão ou radiodifusão, e não poderá ser superior a 15%, nos demais casos.  

                                                           
197Artigo 23: “2. Para a dedução indicada no parágrafo 1, o imposto brasileiro e o imposto filipino serão 

sempre considerados como tendo sido pagos à alíquota de 25% nos seguintes casos: a) dividendos 
mencionados no parágrafo 2 do Artigo 10; b) juros mencionados no parágrafo 2 do Artigo 11; c) royalties 
mencionados no parágrafo 2 do Artigo 12”. 
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Todavia, por força do disposto no artigo 23, os tributos brasileiros e filipinos 

incidentes sobre a renda na fonte, quais sejam, dividendos, juros e royalties, serão sempre 

considerados, para fins de utilização do crédito, como se tivessem sido pagos à alíquota de 

25%. 

Assim, de acordo com a Convenção, o crédito fictício deferido mutuamente entre os 

Estados contratantes, no caso do pagamento de dividendos a partir do Brasil guarde 

neutralidade fiscal interna, caso haja tributação deste rendimento nas Filipinas. 

De outro lado, os limites máximos de tributação dos juros e royalties asseguram, de 

todo modo, que os pagamentos de juros entre pessoas residentes em um Estado não sejam 

drasticamente afetados pela tributação do outro Estado. Mesmo porque, como as alíquotas 

máximas de tributação não superam o crédito fictício estabelecido na Convenção, ocorrerá 

a prevalência da tributação pelo critério da fonte. Isso porque, se uma empresa residente no 

Brasil pagar juros ou royalties a uma empresa localizada nas Filipinas, estará sujeita à 

tributação no Brasil à alíquota de 15%, além de, no caso dos royalties, da CIDE, apurada 

em 10%. No entanto, ainda que a tributação no Brasil tenha sido inferior, o crédito fictício 

será de 25%, garantindo a neutralidade interna perante o Brasil.  

 

4.10. Convenção Brasil-Finlândia e a Cláusula Matching Credit 

 

Segundo a Convenção Brasil-Finlândia para evitar a dupla tributação, os valores 

pagos, pelo critério da fonte, no Brasil, poderão ser deduzidos do tributo devido na 

Finlândia pela residência198. Quando se tratar, no entanto, de tributação de dividendos, o 

                                                           
198Artigo 22: “2. Na Finlândia, a dupla tributação será eliminada como segue:  

a) quando um residente da Finlândia receber rendimentos que, de acordo com as disposições deste Acordo, 
sejam tributáveis no Brasil, a Finlândia, ressalvado o disposto na alínea b , permitirá a dedução, do imposto 
sobre a renda, de um montante igual ao imposto sobre a renda pago no Brasil. Tal dedução, entretanto, não 
excederá a fração do imposto, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis no 
Brasil;  
b) os dividendos pagos por uma sociedade residente do Brasil a uma sociedade residente da Finlândia que 
controle diretamente pelo menos 10 por cento do poder de voto na sociedade pagadora dos dividendos 
serão isentos do imposto finlandês;  
c) não obstante qualquer outro dispositivo deste Acordo, uma pessoa física residente do Brasil e que, de 
acordo com a legislação Tributária finlandesa aplicável aos impostos finlandeses referidos no Artigo 2, seja 
também considerada como residente da Finlândia, pode ser tributada na Finlândia. Todavia, a Finlândia 
permitirá a dedução, do imposto devido na Finlândia, de qualquer imposto sobre os rendimentos pago no 
Brasil, de acordo com o disposto na alínea a. As disposições desta alínea aplicar-se-ão somente aos 
nacionais da Finlândia;  
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tributo não cobrado, no Brasil, será considerado como se tivesse sido pago à alíquota de 

15%. Considerando que o Brasil não tributa a distribuição de dividendos, e a Finlândia 

tributa à alíquota de 28%, garante-se maior neutralidade fiscal em face do Brasil, 

impedindo que a tributação finlandesa substitua, por completo, o regime fiscal brasileiro.  

No caso de tributação de juros e royalties, da mesma forma, é presumido seu 

pagamento à alíquota de 25%, independentemente da efetiva cobrança e pagamento de 

referidos tributos no Brasil. E essa cláusula de crédito fictício é necessária para resguardar 

que o regime de tributação brasileiro,  que adota alíquotas de 15%, não seja absorvido por 

tributação mais elevada pela Finlândia  

 

4.11. Convenção Brasil-França e a Cláusula Matching Credit 

 

Por força da Convenção Brasil-França199, os pagamentos de dividendos e juros de 

fonte brasileira, em favor de empresa residente na França, consideram-se, para fins de 

apuração do crédito, como tendo sido pagos à alíquota mínima de 20%. 

                                                                                                                                                                                
d) quando, de acordo com qualquer dispositivo deste Acordo, os rendimentos recebidos por um residente da 
Finlândia estiverem isentos de imposto na Finlândia, a Finlândia poderá, no entanto, ao calcular o imposto 
sobre os rendimentos remanescentes desse residente, levar em conta os rendimentos isentos;  
e) para os fins da alínea a , a expressão "imposto de renda pago no Brasil" será considerada como tendo 
sido paga à alíquota de 15% (quinze por cento), no caso de dividendos, e à alíquota de 25% (vinte e cinco 
por cento), no caso de juros e royalties”. 

199Artigo 22: “A dupla tributação será evitada da seguinte forma:  
1. no caso do Brasil:  
quando um residente do Brasil perceber rendimentos, que em conformidade com sua legislação interna, 
forem tributáveis no Brasil e esses rendimentos forem tributados na França em conformidade com as 
disposições da presente Convenção, o Brasil concederá na aplicação de seu imposto um crédito tributário 
equivalente ao imposto pago na França.  
Todavia, a importância equivalente a esse crédito não poderá exceder fração do imposto brasileiro 
correspondente à participação desse rendimento na renda tributável no Brasil.  
2. no caso da França:  
a) os rendimentos não mencionados nas alíneas "b" e "c" abaixo estarão isentos dos impostos franceses 
indicados no parágrafo, 1, "a", do Artigo II, quando esses rendimentos forem tributados no Brasil nos 
termos da presente Convenção; 
b) Os dividendos que uma sociedade residente da França receba de uma sociedade residente do Brasil, na 
qual ela possua participação de no mínimo 10% e que tenham sido tributados no Brasil em virtude da 
presente Convenção, não estarão sujeitos na França ao imposto sobre as sociedades, que incide sobre o seu 
montante bruto, senão sobre uma quota-parte de gastos e obrigações limitada a 5% deste montante;  
c) no que concerne aos rendimentos indicados nos Artigos X, XI, XII, XIII, XIV, XVI e XVII sobre os 
quais tenha incidido o imposto brasileiro em conformidade com as disposições de tais artigos, a França 
concederá aos seus residentes que recebem tais rendimentos de fonte brasileira um crédito tributário 
correspondente ao imposto pago no Brasil, no limite do imposto francês referente a esses mesmos 
rendimentos;  
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Ainda, quanto aos royalties, aplicam-se três percentuais máximos de tributação no 

Estado da fonte. Quando da concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra 

literária, artística ou científica, seja pelo uso e pela concessão do uso de filmes 

cinematográficos, de filmes ou de gravações de televisão ou de radiodifusão produzidos 

por um residente de um dos Estados Contratantes, o pagamento fica sujeito à tributação 

máxima, na fonte, em 10%. Pelo uso de uma marca de fábrica ou de comércio, o 

pagamento se sujeita à tributação máxima, na fonte, em 25%, sendo que, neste caso, os 

pagamentos realizados a partir do Brasil serão considerados como tendo sido tributados à 

alíquota mínima de 20%.  

Com essas disposições sobre concessão de créditos fictícios, a Convenção procura 

ressalvar o caso em que haja tributação efetiva no Brasil em percentual superior ao mínimo 

estabelecido, prevalecendo, na hipótese, a tributação real realizada na fonte para fins de 

crédito perante o Estado de residência.  

Desta feita, se o Brasil tributar em percentual inferior ao do percentual do crédito 

presumido, o reconhecimento do crédito do tributo na França se fará pelo montante da 

previsão da cláusula de crédito fictício. Todavia, se a tributação efetiva no Brasil for 

superior à da cláusula de crédito fictício, prevalecerá, como crédito a ser aproveitado 

perante a França, o montante efetivamente pago perante o Brasil. 

 

4.12. A Convenção Brasil-Hungria e a Cláusula Matching Credit e de Tax Sparing 

 

Uma das hipóteses mais notáveis de tax sparing nas Convenções celebradas pelo 

Brasil consta do acordo com a Hungria200. Segundo as disposições da Convenção, o 

                                                                                                                                                                                
d) no que concerne aos rendimentos indicados nos Artigos X, XI e parágrafo 2 "c", do Artigo XII, o 
imposto brasileiro é considerado como tendo sido cobrado à taxa mínima de 20%;  
e) não obstante as disposições da alínea "a", o imposto francês pode ser calculado sobre o rendimento 
tributável na França em virtude da presente Convenção à taxa correspondente ao montante global do 
rendimento tributável em conformidade com a legislação francesa”. 

200Artigo XXIII: A dupla tributação será eliminada como segue:(...) 
b) Na República Popular da Hungria: 
1. Quando um residente da República Popular da Hungria receber rendimentos não mencionados nos 
subparágrafos 2 e 3 que, de acordo com as disposições da presente Convenção, possam ser tributados no 
Brasil, o primeiro Estado isentará de imposto tais rendimentos. 
2. Quando um residente da República Popular da Hungria receber dividendos, juros e royalties que, de 
acordo com as disposições do Artigo X, parágrafo 2, Artigo XI e Artigo XII, possam ser tributados no 
Brasil, a República Popular da Hungria deduzirá do imposto sobre a renda desse residente um montante 
igual ao imposto pago no Brasil sobre os rendimentos acima mencionados. 
Para esta dedução, o imposto brasileiro será sempre considerado como tendo sido pago a alíquota de 25%. 
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Imposto de Renda de pessoa jurídica pago no Brasil, será deduzido do montante do tributo 

a ser pago no país de residência, ou seja, na Hungria. Porém, se o Brasil reduzir ou isentar 

completamente a tributação da renda pelo IRPJ, a Hungria irá deferir um crédito no 

montante equivalente ao que teria sido a tributação antes da medida exonerativa. Essa é 

uma cláusula típica de tax sparing, que garante a apropriação de crédito fictício, em 

respeito à neutralidade do regime adotado pelo Brasil na tributação de suas pessoas 

jurídicas. Desta feita, ainda que o Brasil conceda alguma isenção de imposto de renda, 

referido benefício não irá prejudicar o aproveitamento do crédito de tributo a ser deduzido 

perante a tributação húngara, como esta não irá nulificar o incentivo concedido pelo Brasil 

enquanto país de fonte dos rendimentos.  

Ainda, no caso de pagamento de dividendos, juros e royalties de origem brasileira, 

a cláusula de matching credit inserta no § 2º do artigo 23 da mesma Convenção, garante 

um crédito equivalente ao que teria sido uma tributação de 25% sobre essas espécies de 

rendimentos pagos em favor da pessoa residente na Hungria.  

Assim, no caso dos dividendos, como o Brasil não efetua tributação sobre este 

rendimento, o crédito fictício garante que a tributação na Hungria, pela residência, afaste o 

regime tributário adotado no Brasil. 

No caso do pagamento de juros, apesar de a tributação brasileira ser de 15% e o 

crédito deferido em favor do beneficiário dos rendimentos ser de 25%, tem-se que a 

neutralidade fiscal perante o Brasil é mantida, se a tributação húngara for inferior, e 

mitigada, se a tributação húngara for superior a 25%. 

Por fim, no caso dos royalties, o crédito fictício no importe de 25% acaba por 

resolver o problema da não inclusão da CIDE-Royalties como tributo sujeito aos termos da 

convenção, tendo em vista que, ao lado do Imposto de Renda, referidos tributos provocam 

a tributação do pagamento dos royalties nos exatos 25% deferidos pela Convenção. Ou 

seja, o crédito fictício compensa o não reconhecimento do crédito da CIDE.  

 

                                                                                                                                                                                
O montante deduzido não poderá, contudo, exceder a fração do imposto, calculado antes da dedução, 
correspondente aos rendimentos recebidos do Brasil. 
3. Quando o imposto geral brasileiro de sociedades incidente sobre os lucros de que se originam os 
dividendos pagos for reduzido ou eliminado, a República Popular da Hungria deduzirá ainda do imposto 
húngaro um montante correspondente ao imposto brasileiro de sociedades que teria sido pago se referido 
imposto não houvesse sido reduzido ou eliminado, levando em conta o imposto brasileiro sobre dividendos. 
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4.13. A Convenção Brasil-Índia e a Cláusula Mútua de Matching Credit 

 

A Convenção Brasil-Índia201 prevê a concessão mútua de crédito no caso de 

pagamento de juros e royalties pela pessoa residente no Estado da fonte em favor da 

pessoa residente no Estado da residência, no importe de 25% sobre o montante bruto dos 

pagamentos realizados.  

Todavia, referido crédito fica limitado à tributação realizada no país de residência, 

reduzindo-se ao exato montante de referida tributação, caso inferior ao crédito fictício 

previsto no acordo.  

Ainda, no caso de dividendos, os Estados contratantes adotaram o mecanismo de 

isenção na residência, sempre que a competência para tributação deste tipo de rendimento 

for outorgada, nos termos da Convenção, ao Estado da fonte.  

A Convenção garantiu a neutralidade de tributação com prevalência do critério da 

fonte, impedindo, ainda, que o crédito fictício supere a tributação do próprio país de 

residência. Tal medida é importante, pois, a par de conferir neutralidade fiscal no país de 

fonte dos rendimentos, impede que o excedente de crédito seja aproveitado no país de 

residência do seu beneficiário.  

 

 

 

                                                           
201Artigo 23: “Métodos para eliminar a dupla tributação 

1. Ressalvado o disposto nos parágrafos 3 e 4, quando um residente de um Estado Contratante receber 
rendimentos que, de acordo com as disposições da presente Convenção, sejam tributáveis no outro Estado 
Contratante, o primeiro Estado mencionado permitirá que seja deduzido do imposto incidente sobre os 
rendimentos desse residente um montante igual ao imposto pago no outro Estado. 
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do imposto, calculado antes da dedução, 
correspondente aos rendimentos que podem ser tributados no outro Estado. 
2. Para a dedução mencionada no parágrafo 1, o imposto pago nesse outro Estado será sempre considerado 
como tendo sido pago à alíquota de 25% do montante bruto dos juros referidos no parágrafo 2 do Artigo 11 
e dos "royalties" referidos no parágrafo 2b do Artigo 12, desde que, no entanto, o imposto assim 
considerado como tendo sido pago não exceder o imposto exigível sobre esses rendimentos no primeiro 
Estado mencionado. 
3. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante receber dividendos que, de acordo com o 
disposto no parágrafo 2 do Artigo 10, são tributáveis no outro Estado contratante, o primeiro Estado 
mencionado isentará de imposto esses dividendos. 
4. Quando um residente da Índia auferir lucros que, de acordo com o disposto no parágrafo 5 do Artigo 10, 
sejam tributáveis no Brasil, a Índia isentará de imposto esses lucros”. 
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4.14. A Convenção Brasil-Itália e a Cláusula Matching Credit 

 

Segundo disposição da convenção Brasil-Itália202 para o controle dos efeitos da 

dupla tributação, a Itália poderá integrar, na base de formação da renda tributável da sua 

empresa residente, o rendimento auferido pela empresa no Brasil, salvo estipulação em 

contrário no próprio acordo. Nesta hipótese, a empresa residente na Itália poderá deduzir, 

do montante do tributo italiano, os valores pagos perante o fisco brasileiro.  

A previsão do crédito fictício surge quando do pagamento de dividendos, royalties 

e juros por empresa residente no Brasil em favor de empresa residente na Itália. Segundo 

disposição do § 4º do artigo 23, referidos rendimentos serão considerados como tendo sido 

tributados, no Brasil, ao importe de 25%, para fins de apuração do crédito oponível na 

Itália.  

A previsão do crédito fictício na Convenção Brasil-Itália tem razão de ser. O Brasil, 

enquanto país de fonte dos rendimentos, não tributa o pagamento de dividendos realizados 

para o exterior. Desta forma, quando o recebedor de referidos dividendos os oferecer à 

                                                           
202Convenção Brasil-Itália, Artigo 23: “1. Quando um residente do Brasil receber rendimentos que, de acordo 

com as disposições da presente Convenção, sejam tributáveis na Itália, o Brasil permitirá que seja deduzido 
do imposto que cobrar sobre os rendimentos dessa pessoa um montante igual ao imposto sobre a renda 
pago na Itália. 
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do Imposto sobre a renda, calculado antes da 
dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis na Itália. 
Para a dedução acima indicada, o imposto italiano será sempre considerado como tendo sido pago à 
alíquota de 25 por cento do montante bruto dos dividendos pagos a um residente do Brasil. 
2. Se um residente da Itália receber rendimentos derivados no Brasil, a Itália poderá, na determinação dos 
seus impostos sobre a renda especificados no Artigo 2 da presente Convenção, incluir os referidos 
rendimentos na base de cálculo de tais impostos, a não ser que disposições específicas da presente 
Convenção estipulem de outro modo. 
Nesse caso, a Itália deduzirá, dos impostos assim calculados, o imposto sobre a renda pago no Brasil, mas 
em um montante que não exceda a proporção do mencionado imposto italiano correspondente à 
participação desses rendimentos no total dos rendimentos. 
Ao contrário, nenhuma dedução será concedida se os rendimentos estiverem sujeitos na Itália, por 
solicitação do beneficiário dos referidos rendimentos, a um imposto definitivo retido na fonte. 
3. Quando uma sociedade residente da Itália detiver pelo menos 25 por cento do capital de um sociedade 
residente do Brasil, a Itália isentará de imposto os dividendos recebidos pela sociedade residente da Itália 
da sociedade residente do Brasil. 
4. Para a dedução mencionada no parágrafo 2 do presente Artigo, o imposto brasileiro será sempre 
considerado como tendo sido pago à alíquota de 25 por cento do montante bruto: 
a) dos dividendos, como definidos no parágrafo 4 do Artigo 10; 
b) dos juros, como definidos no parágrafo 4 do Artigo 11; e 
c) dos royalties , como definidos no parágrafo 4 do Artigo 12. 
5. O valor das ações emitidas por uma sociedade anônima de um Estado Contratante, cujo capital pertencer 
ou for controlado, total ou parcialmente direta ou indiretamente por um ou mais residentes do outro Estado 
Contratante, não estará sujeito a imposto de renda neste último Estado. 
6. O disposto nos parágrafos 1 e 2 aplica-se na determinação dos lucros de um estabelecimento permanente 
de um residente de um Estado Contratante situado no outro Estado Contratante”. 
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tributação na Itália, teria que suportar a integralidade da tributação dos dividendos, não 

fosse a existência da cláusula de crédito fictício. Por força da Convenção, garante-se que os 

dividendos recebidos, na Itália, a partir do Brasil, sejam tributados no país de destino com 

o reconhecimento de crédito de 25% sobre o montante pago.  

No caso dos juros, apesar de o Brasil tributar, na fonte, em 15%, o crédito fictício 

constante da Convenção aponta um crédito de 25% para fins de dedução na Itália, país de 

destino do rendimento.  

Quanto aos royalties, o crédito de 25% deferido a título de tributação no país de 

fonte recompõe a conjunção, no Brasil, dos tributos incidentes sobre o rendimento, quais 

sejam, Imposto de Renda e CIDE-Royalties, vez que a Convenção não reconhece este 

último como tributo sujeito à sua aplicação.  

 

4.15. A Convenção Brasil-Japão e as Cláusulas de Tax Sparing e Matching Credit 

 

Outra hipótese de tax sparing identificada nas convenções celebradas pelo Brasil 

consta do acordo celebrado com o Japão, que também prevê cláusula de matching credit.  

Como regra geral, quando um residente no Japão auferir rendimentos no Brasil, o 

tributo pago no Brasil, sujeito a tributação pela fonte, poderá ser deduzido do montante de 

tributo devido no Japão pelo critério da residência203. No entanto, se o Brasil por “medidas 

                                                           
203Convenção Brasil-Japão, artigo 22: “(a) (i) Quando um residente no Japão auferir rendimentos 

provenientes do Brasil que sejam tributáveis no Brasil, de acordo com as disposições da presente 
Convencão, a quantia do imposto brasileiro exigível em relação àqueles redimentos será computado como 
um crédito contra o imposto japonês incidente sobre aquele residente. O montante do crédito, entretanto, 
não excederá aquela parcela do imposto japonês relacionada àqueles rendimentos. 
(ii) Quando os rendimentos auferidos do Brasil forem dividendos pagos por uma companhia residente do 
Brasil a uma companhia residente do Japão que detenha pelo menos 10 por cento, quer das ações com 
direito a voto da companhia que paga esses dividendos, quer do total de ações emitidas por esta companhia, 
o crédito referido no sub-parágrafo (i) acima levará em conta o imposto brasileiro exigível da companhia 
que paga os dividendos com relação aos seus rendimentos. 
(b) (i) Para os fins do crédito referido no sub-parágrafo (a) (i) acima, o imposto brasileiro será sempre 
considerado como tendo sido pago: 
(A) A alíquota de 25 por cento no caso dos dividendos a que se aplicam as disposições dos parágrafos (2) e 
(5) do Artigo 9, e no caso dos "royalties" a que se aplicam as disposições dos sub-parágrafos (b) e (c) do 
parágrafo (2) do Artigo 11; 
(B) A alíquota de 20 por cento no caso de juros a que se aplicam as disposições do parágrafo (2) do Artigo 
10. 
(ii) Para fins do crédito referido no sub-parágrafo (a) acima, o imposto brasileiro deverá incluir o montante 
do imposto brasileiro que deveria ter sido pago se não houvesse a isenção ou redução do imposto brasileiro 
de acordo com as medidas especiais de incentivo visando a promover o desenvolvimento econômico do 
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especiais de incentivo visando a promover o desenvolvimento econômico” deferir redução 

de tributos e houver aquiescência do governo Japonês, o montante de tributo que deveria 

ter sido pago, mas fora exonerado, remanescerá como crédito de tributo oponível à 

tributação no Japão. Trata-se de um crédito fictício decorrente de uma cláusula de tax 

sparing.  

Aqui, a cláusula de tax sparing se assume, especificamente, como mecanismo 

protetor de um benefício fiscal lícito concedido pelo Brasil enquanto país de fonte dos 

rendimentos, e que deve ser respeitado e não-nulificado pelo país de residência dos 

beneficiários do rendimento.  

Existem, ainda, previsões de matching credit. Se os rendimentos pagos se referirem 

a dividendos pagos pela empresa no Brasil, apesar da autorização de que os mesmos sejam 

tributados à alíquota máxima de 12,5%, o crédito de tributo deverá ser considerado como 

se tivesse sido pago à alíquota de 25%.  

Como o Brasil não tributa a distribuição de dividendos, a previsão do crédito 

fictício garante a neutralidade fiscal interna perante o Brasil, em face da tributação de 

referido rendimento no Japão.  

Ainda, quando o pagamento se referir ao uso de marcas de indústria e comércio, a 

tributação máxima na fonte deverá ser de 25% e o crédito de tributo somente será 

aproveitado face ao seu efetivo pagamento. Se os royalties se referirem ao uso ou 

concessão do uso de direito de autor sobre filmes cinematográficos e filmes ou fitas de 

gravação de programas de radiodifusão ou televisão, apesar da tributação máxima na fonte 

ser de 15%; e no caso de royalties de outra natureza, a tributação máxima ser de 12,5%, o 

crédito de tributos que acompanha os rendimentos pagos pela empresa residente no Brasil 

em favor da empresa residente no Japão será considerado como tendo sido pago à alíquota 

de 25%. 

Aqui, a Convenção impõe, desta forma, a isenção de parte da tributação a ser 

realizada pelo Brasil, e um crédito superior ao que representa a tributação brasileira, 
                                                                                                                                                                                

Brasil, vigentes em 23 de março de 1976, ou que possam ser introduzidas posteriormente na legislação 
tributária brasileira, modificando ou ampliando as medidas existentes, desde que a extensão do benefício 
concedido ao contribuinte por tais medidas seja acordado pelos Governos de ambos os Estados 
Contratantes. 
(c) Na ampliação do disposto no sub-parágrafo (b) (ii) acima, não será considerado, em hipótese alguma, 
como tendo sido pago um montante de imposto mais elevado do que aquele que, não fosse pela isenção ou 
redução de imposto em virtude das medidas especiais de incentivo, resultaria da aplicação da legislação 
tributária brasileira em vigor em 23 de março de 1976”. 
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garantindo que a incidência dos impostos sobre a renda no Japão aflija a neutralidade fiscal 

em relação ao Brasil.  

Por fim, no pagamento de juros por empresa no Brasil em favor de empresa 

residente no Japão, o crédito do tributo deverá ser considerado como se tivesse sido pago à 

alíquota de 20%. Assim, consegue-se mitigar a tributação superior da renda no Japão, 

garantindo-se maior neutralidade fiscal com relação ao Brasil.  

 

4.16. A Convenção Brasil-Noruega e a Cláusula Matching Credit 

 

A convenção Brasil-Noruega204 é simples na fixação da cláusula de matching 

credit. No pagamento de dividendos, juros e royalties por empresa residente no Brasil, em 

favor de empresa residente na Noruega, o crédito do imposto a ser deduzido, na Noruega, 

será apurado como se a tributação no Brasil tivesse sido feita à alíquota de 25%. 

Como o Brasil não tributa a distribuição de dividendos, a concessão do crédito fictício 

permite a manutenção da neutralidade fiscal interna com relação ao Brasil, impedindo que a 

tributação na Noruega nulifique o regime de não-tributação adotado pelo Brasil. 

Já no pagamento de juros e royalties, ainda que a tributação da Noruega supere a 

tributação brasileira, a neutralidade fiscal interna no Brasil fica mitigada como o spread de 

5% permitido pelas cláusulas de crédito fictício. 

 

4.17. A Convenção Brasil-Países Baixos e a Cláusula Matching Credit 

 

A Holanda, como mecanismo de evitar a dupla tributação, isenta os rendimentos 

tributados no Brasil205 relativos (i) aos rendimentos imobiliários, (ii) lucros das empresas, 

                                                           
2043. Quando um residente da Noruega receber rendimentos que, de acordo com as disposições do parágrafo 2 

do Artigo 10, do Artigo 11, do Artigo 12, do parágrafo 3 do Artigo 13, do Artigo 14, do Artigo 22 e dos 
itens 5 e 11 do Protocolo, sejam tributáveis no Brasil, a Noruega permitirá que seja deduzido do imposto 
que cobrar sobre os rendimentos dessa pessoa um montante igual ao imposto sobre a renda pago no Brasil.  
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do imposto sobre a renda, calculado antes da 
dedução, correspondente aos rendimentos provenientes do Brasil.  
4. Para a dedução indicada no parágrafo 3, o imposto brasileiro sobre os dividendos, juros e royalties será 
sempre considerado como tendo sido pago à alíquota de 25 por cento. 

2051. Ao tributar os seus residentes, a Holanda pode incluir na base de cálculo os rendimentos que, nos termos 
desta Convenção, podem ser tributados no Brasil.  
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(iii) pagamento de dividendos, juros e royalties por estabelecimento permanente no Brasil 

em favor de empresa residente na Holanda, (iv) ganhos de capital na venda bens 

imobiliários e de bens mobiliários que integrem o ativo de um estabelecimento permanente 

no Brasil, (v) remuneração por exercício de profissões dependentes e independentes, (vi) 

remuneração por cargos de direção e (vii) pagamentos governamentais.  

Além disso, no pagamento de dividendos distribuídos pela empresa residente no 

Brasil em favor da empresa residente na Holanda, a Convenção Fiscal Bilateral defere um 

crédito de tributo, como se o mesmo tivesse sido pago à alíquota de 25%, se a empresa 

recebedora detiver no mínimo 10% da empresa residente no Brasil; e de 20% se não se 

verificar referida composição societária.  

Se houver pagamento de juros da empresa residente no Brasil em favor da empresa 

residente na Holanda, será deferido um crédito como se a tributação do rendimento no 

Brasil tivesse sido realizada à alíquota de 20% 

Por fim, se uma empresa residente na Holanda detiver no mínimo 50% do capital 

votante da empresa residente no Brasil, o pagamento de royalties por esta empresa em 

favor da empresa holandesa será considerado, para fins de apuração do crédito oponível à 
                                                                                                                                                                                

2. Todavia, quando um residente na Holanda receber rendimentos que, nos termos do que dispõem o Artigo 
6, o Artigo 7, o parágrafo 4 do Artigo 10, o parágrafo 5 do Artigo 11, o parágrafo 4 do Artigo 12, os 
parágrafos 1 e 2 do Artigo 13, o Artigo 14, o Artigo 15, o Artigo 16 e o Artigo 19 desta Convenção, podem 
ser tributados no Brasil e integram a base de cálculo de que trata o parágrafo 1, a Holanda isentará de 
impostos tais rendimentos, conforme as acima mencionadas disposições desta Convenção, e nos termos das 
normas relativas à forma de aplicação, inclusive as relativas à compensação de prejuízos, constantes de 
seus regulamentos internos destinados a evitar a dupla tributação.  
3. Além disso, a Holanda permitirá uma dedução do imposto holandês calculado sobre os rendimentos que 
podem ser tributados no Brasil e de que tratam o parágrafo 2 do Artigo 10, o parágrafo 2 do Artigo 11, o 
parágrafo 2 do Artigo 12, o parágrafo 3 do Artigo 13, o Artigo 17, o parágrafo 1 do Artigo 18 e o Artigo 22 
desta Convenção, desde que tais rendimentos sejam incluídos na base de cálculo de que trata o parágrafo 1. 
O montante dessa dedução será igual ao valor do imposto pago no Brasil sobre aqueles rendimentos, mas 
não excederá o montante da redução que seria permitida se tais rendimentos fossem os únicos isentos do 
imposto holandês, nos termos do que dispõe a lei holandesa destinada a evitar a dupla tributação.  
4. Para os efeitos do que dispõe o parágrafo 3, o imposto pago no Brasil será considerado:  
a) relativamente aos dividendos de que trata o parágrafo 2 do Artigo 10, 25% (vinte e cinco por cento) de 
tais dividendos, se forem pagos a uma sociedade holandesa que detenha no mínimo 10% (dez por cento) do 
capital votante da sociedade brasileira, e 20% (vinte por cento) nos demais casos;  
b) relativamente aos juros de que trata o parágrafo 2 do Artigo 11, 20% (vinte por cento) de tais juros; 
c) relativamente aos "royalties" de que trata o subparágrafo b, do parágrafo 2 do Artigo 12, 25% (vinte e 
cinco por cento) de tais "royalties", se forem pagos a uma sociedade holandesa que detenha, direta ou 
indiretamente, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do capital votante de uma sociedade brasileira, desde 
que não sejam dedutíveis na apuração do lucro tributável da sociedade que efetua o pagamento, e 20% 
(vinte por cento) nos demais casos.  
5. Quando um residente no Brasil receber rendimentos que, nos termos desta Convenção, possam ser 
tributados na Holanda, o Brasil permitirá, como dedução do imposto de renda dessa pessoa, um valor igual 
ao imposto de renda pago na Holanda. Todavia, a dedução não será maior do que a parcela do imposto que 
seria devido antes da inclusão do crédito correspondente aos rendimentos que podem ser tributados na 
Holanda.  
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tributação holandesa, como tendo sido feito à alíquota de 25%; e, caso não se verifique 

referida composição societária, como se tivesse sido pago à alíquota de 20%. 

Referida previsão busca privilegiar o investimento direto de empresas holandesas 

com participação societária em empresas no Brasil, e o relacionamento comercial entre 

elas. Ou seja, se por um lado a Convenção garante a neutralidade fiscal interna no Brasil, 

oferece, ainda, um incentivo maior a que as empresas holandesas participem do capital de 

empresas brasileiras.  

 

4.18. A Convenção Brasil-República Checa e Brasil-Eslováquia e a Mútua Cláusula 

Matching Credit 

 

A República da Eslováquia e a República Tcheca, quando da celebração da 

Convenção fiscal com o Brasil, formavam um único país, a extinta República Socialista da 

Tchecoslováquia. Após a extinção do regime socialista e a cisão do país em duas 

Repúblicas, ambos os Estados mantiveram os termos da Convenção celebrada com o 

Brasil.  

Segundo disposição do acordo206, os juros e royalties pagos entre empresas 

residentes em um Estado, em favor de empresas residentes no outro, serão tributados no 

Estado recebedor destes rendimentos, sendo permitida a dedução de um crédito como se os 

mesmos tivessem sido tributados, na fonte, à alíquota de 25%. 

No entanto, deixou-se de deferir o mesmo benefício na distribuição de dividendos. 

E, como o Brasil não tributa o pagamento de dividendos, nunca conseguirá neutralidade 

fiscal interna em referida tributação, salvo se o país de destino isentar, também, os 

dividendos, de tributação.  

 

 
                                                           
2063 Quando um residente da Tchecoslováquia receber rendimentos que, de acordo com as disposições dos 

Artigos 11,12,16 e 17 da presente Convenção, possam ser tributados no Brasil, a Tchecoslováquia deduzirá 
do imposto sobre a renda dessa pessoa um montante igual ao imposto pago no Brasil. 
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do imposto, calculado antes da dedução, 
correspondente aos rendimentos recebidos do Brasil. 
4. Para a dedução indicada no parágrafo 3 do presente Artigo, feita em relação à tributação de juros e 
"royalties", o imposto brasileiro será sempre considerado como tendo sido pago à alíquota de 25 por cento. 
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4.19. A Convenção Brasil-Suécia e a Cláusula Matching Credit 

 

A Convenção Brasil-Suécia207 previa o deferimento de créditos fictícios nos 

pagamentos realizados por empresas residentes no Brasil a empresas residentes na Suécia, 

no importe de 25% no caso de pagamento de dividendos e royalties, e 20% no caso de 

pagamento de juros. 

No entanto, por força de acordo formal entre as partes, referida previsão teve 

vigência até 1º de janeiro de 1998, a partir de quando passou a vigorar o crédito decorrente 

do real pagamento de tributos incidentes nos respectivos países.  

O prejuízo maior ficou por conta dos dividendos que, por deixarem de sofrer 

tributação no Brasil a partir de 1996, não oferecem qualquer crédito para fins de dedução 

na tributação perante a Suécia, impossibilitando a neutralidade fiscal interna no Brasil. 

 

 

 

                                                           
207“1. Quando um residente da Suécia receber rendimentos que, de acordo com as disposições da presente 

conversão, sejam tributáveis no Brasil, a Suécia permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os 
rendimentos dessa pessoa um montante igual ao imposto sobre a renda pago no Brasil.  
Todavia o montante deduzido não poderá exceder à fração do imposto de renda sueco, calculado antes da 
dedução, correspondente aos rendimentos tributados no Brasil.  
2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente do Brasil a uma sociedade residente da Suécia serão 
isentos de impostos na Suécia na medida em que esses dividendos sejam isentos pela legislação sueca, se 
ambas as sociedades forem suecas.  
Essa isenção não será aplicável a menos que a parte principal dos lucros da sociedade que paga os 
dividendos provenha, direta ou indiretamente, de atividades empresariais que não sejam relacionadas com a 
administração de títulos ou outros bens similares e que essas atividades sejam exercidas no Brasil pela 
sociedade que paga os dividendos ou por uma sociedade na qual possua no mínimo 25% do capital com 
direito a voto.  
3. Na aplicação do parágrafo 1 deste artigo, no que se refere aos dividendos mencionados no artigo 10 
pagos por uma sociedade residente do Brasil a uma sociedade (excluindo-se as sociedades de pessoas) 
residente da Suécia, cujos dividendos não sejam, pelo parágrafo 2 deste artigo, isentos de imposto na 
Suécia, e aos royalites mencionados no parágrafo 2, b, do artigo 12, o imposto brasileiro será considerado 
como tendo sido pago com a alíquota de 25 por cento. No que se refere aos juros mencionados no parágrafo 
2, b, do artigo 11 o imposto brasileiro será considerado como tendo sido pago com a alíquota de 20 por 
cento”.  
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CAPÍTULO IV. A NÃO-APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DO 

TRATAMENTO DA NAÇÃO MAIS 

FAVORECIDA ÀS CONVENÇÕES FISCAIS 

BILATERAIS 

 

1. A Não-Discriminação nas Relações Comerciais 

 

Como já demonstrei nos capítulos anteriores, os países desenvolvidos, quando 

teorizaram a implementação de um ambiente de livre comércio, cuidaram para restringir a 

possibilidade de concessão de subsídios que interferissem a competitividade no plano 

mundial.  

Ao lado dessa restrição, os Tratados Comerciais previram a aplicação do princípio 

da não-discriminação nas relações comerciais entre os países que integram a comunidade 

internacional. Essa medida tem um significado profundo na expansão das economias dos 

países desenvolvidos. Com a fixação da não-discriminação nas relações comerciais e a 

instituição da tributação no plano mundial com prevalência da residência sobre a fonte, o 

exercício da soberania tributária deixou de tomar como fundamento para tributação a 

produção de riqueza interna do país, além de formar um vasto campo de acesso aos 

mercados consumidores, antes restritos por força do protecionismo local.  

No âmbito de livre comércio, as empresas dos Estados mais competitivos podem 

escolher entre produzir no próprio país, e exportar seus produtos para o exterior, o que não 

seria restrito ante a vedação da discriminação, ou entre produzir no país em 

desenvolvimento, menos susceptível a regras sociais ou ambientais rigorosas, mantendo, 

no entanto, a tributação no Estado de onde se originaram.  

Com isso, os países desenvolvidos mantiveram o seu poder de tributação quando 

seus residentes escolheram realizar investimentos no exterior, auferindo as benesses 

tributárias sobre a produção dos seus residentes, ainda que esta produção tenha ocorrido 

perante Estado estrangeiro. Mesmo porque, tendo em vista as proteções oferecidas pelos 

tratados comerciais, as empresas não têm de se preocupar, em tese, com a movimentação 

desses produtos. 
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Para que essas medidas funcionassem no âmbito global, foram identificadas as 

principais formas de discriminação208, quais sejam, discriminação pelo produto e 

discriminação pelo produtor209, assim como as formas de combatê-las. 

A discriminação pelo produto ocorre quando um Estado impõe tributação mais 

onerosa a um produto estrangeiro na sua importação, seja se comparado ao produto de 

origem nacional, seja se comparado ao produto que tenha origem em um terceiro Estado. 

Em qualquer destas hipóteses, o produto importado terá tratamento mais oneroso e/ou 

desigual em termos concorrenciais210.  

Por sua vez, a discriminação pelo produtor toma por base a qualificação do agente 

como nacional ou residente, de forma a imputar ao ator do comércio internacional uma 

tributação mais onerosa que aquela conferida ao nacional e residente que atua 

exclusivamente no mercado interno. Para evitar este tipo de discriminação, aplicam-se as 

cláusulas de não-discriminação presentes nos tratados para evitar a dupla tributação. 

 

1.1. A Discriminação do Produto e as Convenções Fiscais Bilaterais 

 

Após o GATT 1949, a Comunidade Internacional estabeleceu as regras de não-

discriminação como forma de criação de um ambiente de livre comércio, buscando evitar 

                                                           
208WARREN, Alvin C., GRAETZ, Michael. Income tax discrimination and the political and economic 

integration of Europe. The Yale Law Journal, v. 115, n. 6, p. 1195, Abr. 2006. 
209Existe, ainda a discriminação pelo tratamento conferido ao resultado da produção Neste caso, o tratamento 

dispensado ao resultado da tributação trata da hipótese de um Estado tributar internamente pelo critério da 
residência, de forma mais onerosa do que aquela adotada pelo critério da fonte. Aqui, a discriminação não 
envolve necessariamente um nacional ou residente em outro Estado, mas sim os rendimentos do residente 
no país, que podem sofrer tributação mais gravosa se de origem estrangeira (tributação pela residência), do 
que aqueles rendimentos de origem nacional (tributação pela fonte). Deixarei de apreciar com maiores 
detalhes esta forma de discriminação, por não ser própria à delimitação de nossa tese, remetendo-nos ao 
trabalho já desenvolvido sobre a matéria. TEIXEIRA, Alexandre Alkmim. Tributação e não-discriminação 
nas relações comerciais. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. 
São Paulo: Quartier Latin, 2008. v. 5, p. 1033-1054. 

210Ainda, é possível identificar a discriminação pelo produto quando da exportação, mediante a concessão de 
subsídios não-autorizados no local de sua produção Somente nesta hipótese o imposto sobre a renda pode 
causar discriminação, em que o benefício tributário acaba por ser considerado como subsídio. Na hipótese 
de importação, o imposto sobre a renda não tem maior relevância para aplicação do princípio em estudo, 
pelo que não será abordado com maior profundidade. DAM, Kenneth W. The GATT law and international 

economic organization. Chicago: University of Chicago, 1970. COSTA, Lígia Maura. Subsídios e 
salvaguardas. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do (Coord.) OMC e o comércio internacional. São Paulo: 
Aduaneiras, 2002. CHEREM, Giselda da Silveira. Subsídios. In: BARRAL, Welber (Coord.). O Brasil e a 

OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais. Florianópolis: Diploma Legal, 2000. 
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restrições pela origem e pelo destino dos produtos objeto de comércio entre pessoas 

localizadas nos países signatários do Acordo.  

Tal medida foi implementada com a adoção de duas cláusulas, quais sejam, 

cláusula do tratamento da nação mais favorecida e cláusula do tratamento nacional211. Pela 

cláusula do tratamento da nação mais favorecida, qualquer vantagem por ventura deferidas 

em favor de um parceiro comercial deve imediatamente ser estendida a todos os demais 

signatários do Acordo. É o que prevê o artigo 1º do GATT de 1949: 

Tratamento Geral de Nação Mais Favorecida 

1. Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma 
parte contratante em relação a um produto originário de ou destinado a 
qualquer outro país, será imediata e incondicionalmente estendido ao 
produtor similar, originário do território de cada uma das outras partes 
contratantes ou ao mesmo destinado, este dispositivo se refere aos 
direitos aduaneiros e encargos de toda a natureza que gravem a 
importação ou a exportação, ou a elas se relacionem, aos que recaiam 
sobre as transferências internacionais de fundos para pagamento de 
importações e exportações, digam respeito ao método de arrecadação 
desses direitos e encargos ou ao conjunto de regulamentos ou 
formalidades estabelecidos em conexão com a importação e exportação 
bem como aos assuntos incluídos nos §§ 1 e 2 do art. III. 

 

John H. Jackson212 chama a atenção para que, no escopo da cláusula da nação mais 

favorecida, sejam levados em consideração cinco elementos: (i) deveres e encargos de 

qualquer natureza relacionados com a importação, exportação e transferência de 

pagamentos por importações ou exportações; (ii) os métodos de apuração destes deveres e 

encargos; (iii) as normas e formalidades relacionadas à importação e à exportação; (iv) 

questões relacionadas às leis regulatórias; e (v) que tais disposições sejam aplicáveis 

apenas aos produtos. 

                                                           
211A Cláusula do Tratamento Nacional, prevista no artigo 3, tem por objeto vedar que um Estado signatário 

dê um tratamento mais benéfico aos produtos internos do que os importados. Como nossa tese se volta à 
tributação direta em decorrência da aplicação das Convenções Fiscais Bilaterais, deixarei de considerar, 
daqui por diante os efeitos dessa cláusula que não possui qualquer impacto na formação do nosso 
entendimento. Veja a sua redação: “Tratamento Nacional em Matéria de Impostos e de Regulamentação 
Internos 1. Os produtos de qualquer Parte Contratante importados no território de outra Parte Contratante 
serão isentos da parte dos tributos e outras imposições internas de qualquer natureza que excedam aos 
aplicados, direta ou indiretamente, a produtos similares de origem nacional. Além disto, nos casos em que 
não houver no território importador produção substancial de produto similar de origem nacional, nenhuma 
Parte Contratante aplicará tributos internos novos ou mais elevados sobre os produtos de outras Partes 
Contratantes com o fim de conceder proteção à produção de produtos, diretamente competidores ou 
substitutos, não taxados de maneira semelhante; os tributos internos dessa natureza, existentes, serão objeto 
de negociação para a sua redução ou eliminação”. 

212JACKSON, John H. World trade and the law of GATT. New York: Bobbs-Merrill, 1969. p. 256. 
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O regime conferido pelo GATT com o tratamento da nação mais favorecida tem 

por objeto quaisquer deveres ou encargos relacionados ao comércio internacional, de forma 

que as vantagens deferidas bilateralmente a um determinado Estado signatário do GATT 

devam ser imediatamente estendidas a todos os demais signatários. O mesmo se diga, em 

regra, com relação aos encargos tributários incidentes sobre o comércio internacional. 

De fato, tendo em vista a previsão do tratamento da nação mais favorecida, o 

produto importado ou exportado não poderá sofrer tratamento tributário diverso daquele 

outorgado aos produtos originários de, ou destinados a outros países. Desta feita, se for 

conferido tratamento mais benéfico aos produtos de um determinado país, referido 

benefício deve ser estendido a todos os demais Estados signatários do Acordo.  

Todavia, quando da contraposição entre o tratamento da nação mais favorecida e as 

Convenções Fiscais Bilaterais, entendo não poder a cláusula comercial ser invocada para 

estender os efeitos do acordo fiscal.  

Como demonstrado alhures, as Convenções Fiscais Bilaterais são celebradas com o 

intuito de mitigar os efeitos da dupla-tributação, não consistindo, suas previsões, em 

benefícios fiscais deferidos aos residentes nos Estados signatários. Assim, por exemplo, a 

previsão de isenção em um país fonte de determinado rendimento, para sua tributação 

apenas no país de residência, não objetiva a concessão de vantagem alguma. Ao contrário, 

a previsão tem por objetivo aplicar a neutralidade externa, sob a ótica do país importador 

de capital. Da mesma forma, a isenção no país de residência, para tributação no país de 

fonte, premia a neutralidade fiscal interna do Estado importador de capital, autorizando a 

tributação segundo o regime de fonte dos rendimentos.  

Desta feita, a definição dos critérios para evitar a dupla-tributação, no bojo de uma 

Convenção Fiscal Bilateral, funciona como mecanismo de implantação da neutralidade 

fiscal perante um dos Estados contratantes, não podendo, referidos regimes específicos, ser 

taxados de mais favorecidos, Afasto, com estes argumentos, a aplicação da cláusula 

comercial com essa previsão às Convenções Fiscais Bilaterais.  

De outra forma, impõe ressaltar que as Convenções Fiscais, ao buscar a 

neutralidade fiscal dos investimentos do residente de um Estado signatário perante o outro 

Estado signatário, toma em consideração apenas as relações bilaterais, invocando o 

equilíbrio recíproco na concessão da soberania tributária. Numa Convenção Fiscal 

Bilateral, ora os rendimentos são deferidos para tributação no Estado de fonte, ora são 
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reservados para tributação no Estado de residência, e outras vezes são compartilhados para 

tributação em ambos os Estados. Caso se permitisse a concessão, a terceiro Estado não-

signatário da Convenção Fiscal, dos regimes de tributação definidos bilateralmente, 

referidos acordos passariam a ser dotados de natureza multilateral, afastando a neutralidade 

fiscal tomada como fundamento da Convenção Fiscal Bilateral.  

Na verdade, as Convenções Fiscais Bilaterais são mecanismos de controle da dupla-

tributação, pelo que a sua aplicação com base na cláusula do tratamento da nação mais 

favorecida distorceria o objetivo primordial da Convenção, por deferir, a terceiros, o 

regime que somente se torna legítimo na regulamentação das relações de cunho bilateral. 

Ainda, conforme se extrai da previsão constante do GATT, os encargos a que se 

refere a cláusula do tratamento da nação mais favorecida são aqueles incidentes sobre os 

produtos e mercadorias objeto de negociação entre pessoas localizadas em Estados 

diversos, e não na tributação dos investimentos realizados entre um e outro Estado.  

De fato, ao falar dos encargos incidentes sobre o produto originado ou destinado a 

outro Estado, a cláusula do tratamento da nação mais favorecida excluiu a sua aplicação 

sobre a tributação direta incidente sobre os rendimentos decorrentes dos negócios multi-

localizados.  

Por isso, se uma empresa residente num determinado Estado ‘A’ aufere 

rendimentos no Estado ‘B’, sob a égide de uma Convenção Fiscal Bilateral, a aplicação 

desta independe de o rendimento ser decorrente de comércio de produtos entre os Estados 

‘A’ e ‘B’, estes, sim, sujeitos à regulamentação por meio do Tratado Comercial. 

Ao contrário, a Convenção Fiscal Bilateral busca resguardar o rendimento da dupla-

tributação, ainda que o rendimento auferido perante o Estado ‘B’ decorra de produção e 

venda de produtos no próprio Estado ‘B’, ou seja, fora do âmbito do comércio 

internacional. A cláusula do tratamento da nação mais favorecida, neste particular, só tem 

aplicação se houver um comércio de produtos entre os Estados ‘A’ e ‘B’, e busca evitar 

tratamento comercial mais favorável que qualquer destes Estados defira a terceiros, 

exclusivamente quanto às relações de importação e de exportação. São assim, diversos os 

ambientes e os requisitos de aplicação dos instrumentos internacionais, Convenção Fiscal e 

Tratado Comercial, não podendo as previsões comerciais ser estendidas para as 

convenções fiscais. 
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Demais disso, conforme já explicitado à exaustão, apesar de benefícios em 

tributação direta poderem ser considerados subsídios para fins de aplicação do ASMC, os 

regimes decorrentes das Convenções Fiscais Bilaterais não podem receber referida pecha, 

elidindo, de uma vez por todas, a possibilidade de extensão das Convenções Fiscais por 

meio da cláusula do tratamento da nação mais favorecida.  

A Cláusula da Nação Mais Favorecida do GATT, segundo entendo, tem por objeto 

alcançar os tributos incidentes na importação e na exportação, de forma a que não haja 

diferença entre o tratamento conferido a produtos vindos de países diversos; ou seja, volta-

se a impedir a discriminação por meio de tributos indiretos incidentes sobre produção e 

circulação de mercadorias, e não à tributação da renda. 

Diante disso, entendo que a cláusula da nação mais favorecida não pode ser 

invocada em face das previsões das Convenções Bilaterais Fiscais. O objeto de proteção 

pelo princípio da não-discriminação face o tratamento conferido ao comércio originário de 

outros países, pela cláusula da nação mais favorecida, recai sobre a tributação do produto e 

não sobre a tributação dos rendimentos decorrente da realização de negócios no plano 

internacional.  

O objetivo do GATT foi conferir tratamento uniforme nas relações comerciais 

envolvendo “produtos” de origem estrangeira, pouco importando a qualificação de seu 

contribuinte, como sendo um nacional ou estrangeiro, residente ou não-residente. Disso 

decorre que a tributação imputada ao nacional ou residente, que importe produto 

estrangeiro de determinado país signatário do GATT, não poderá ser mais onerosa do que a 

tributação interna sobre o mesmo produto, ou sobre produtos originários dos demais 

signatários do acordo. O aspecto subjetivo da regra-matriz de incidência, no caso, possui 

menor importância, diante da possibilidade de discriminação pela origem do produto que 

fomentará a realização do aspecto material da hipótese. 

Existe, assim, uma diferença entre os princípios que norteiam a celebração dos 

tratados comerciais, que se mostram incompatíveis com a neutralidade bilateral 

informadora das convenções fiscais sobre renda e capital. E a aplicação de um, ao outro, 

desnatura a essência dos tratados para evitar a dupla tributação. Quando o país celebra 

Convenções Fiscais, acaba por formatar um regime de tributação diferenciado aplicável os 

investimentos estrangeiros, beneficiando as relações comerciais e de investimento entre as 

pessoas residentes nos Estados contratantes.  
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Colocados os princípios que embasam os tratados sobre renda e capital e aqueles 

que informam a aplicação da cláusula da nação mais favorecida, outra não pode ser a 

conclusão senão a de que o princípio de tratamento mais favorecido não pode ser invocado 

como forma de extensão das previsões das convenções em matéria fiscal.  

As Convenções Fiscais Bilaterais são acordos internacionais que prevêem regimes 

diferenciados de tributação para as operações realizadas entre empresas residentes nos 

Estados contratantes. No entanto, os Estados signatários levam em consideração a 

neutralidade global da tributação nas operações bilaterais, de forma a resguardar a 

capacidade contributiva relativamente às operações decorrentes da contraposição dos 

atores envolvidos.  

 

1.1.1. O Tratamento da Nação Mais Favorecida no Âmbito dos Blocos Econômicos 

 

Com a entrada, na Nova Ordem Econômica Mundial, dos países em 

desenvolvimento, os Estados ricos sentiram necessidade de agrupar forças em torno de um 

objetivo comum. Isso porque, se por um lado investir nos países em desenvolvimento se 

mostrou uma forma mais barata de produção, esta produção passou a fazer concorrência 

direta com os produtos industrializados em seu próprio país de origem. Ou seja, se as 

empresas nacionais iriam realizar investimentos em outros países, era necessário 

resguardar que o resultado desses investimentos não viesse a prejudicar o próprio mercado 

de origem dos investidores.  

Dentro desta perspectiva, a cláusula XXIV do GATT permitiu que os países se 

reunissem em blocos econômicos213, de forma a criar um regime de não-discriminação 

entre os seus países-membros, diverso do regime de não-discriminação adotado perante os 

países não-membros.  

Essa estruturação do mercado internacional criou o que Isabel Vaz chama de 

neoprotecionismo, com a “redefinição do conceito de desenvolvimento econômico”214. 

                                                           
213Umberto Celli Júnior apresenta as categorias de integração como sendo Zona de Livre Comércio, União 

Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica e Monetária. Ver melhor em CELLI JÚNIOR, Umberto. 
Teoria geral da integração: em busca de um modelo alternativo. In: MERCADANTE, Araminta de 
Azevedo (Coord.). Blocos econômicos e integração na América Latina, África e Ásia, cit., p. 19-38. p. 19-
38. 

214VAZ, Isabel. op. cit., p. 6. 
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Segundo a Autora, o acirramento da competição entre os atores comerciais no plano global 

e a necessidade de formatação de um equilíbrio entre as economias locais em face dos 

investimentos externos acabou por permitir o fechamento do liberalismo comercial, 

mormente sob a ótica dos países em desenvolvimento.  

Assim, os blocos de integração econômica dos países desenvolvidos “passam a 

exibir a dupla face de «abertura interna» e «fechamento externo»”215. Fica assegurado, 

desta forma, um livre fluxo entre os fatores de produção entre os países desenvolvidos, ao 

passo em que é adotada uma postura de protecionismo em face dos demais Estados, 

principalmente aqueles em desenvolvimento. Em suma, a Nova Ordem Econômica 

Mundial criou um sub--regime de não-discriminação, ao lado da regra-geral adotada 

internacionalmente pelo GATT. 

Seguindo os passos dos países desenvolvidos, os países em desenvolvimento 

também se organizaram de forma a criar blocos econômicos regionais. No entanto, como 

as potencialidades, habilidades e competências dos Estados em desenvolvimento são, em 

regra, deficitárias se contrapostas às dos Estados desenvolvidos, a formação de blocos 

econômicos entre essas economias acabou por tornar-se uma conjugação de problemas, ao 

invés de reverter-se em uma aliança por soluções. E mais, diante das próprias deficiências 

internas, referidos blocos, como o Mercosul, não conseguiram imprimir, nas negociações 

comerciais internacionais, o efeito necessário para dissuadir a combinação de esforços 

adotada pelos Estados desenvolvidos.  

A partir desse momento, identifico que também a cláusula da nação mais 

favorecida sofre os reflexos dessa subdivisão, pelo que existe a previsão, no GATT, de 

uma cláusula genérica de tratamento da nação favorecida, assim como existem previsões 

específicas no âmbito dos Tratados comerciais de formação do bloco econômico.  

Afastada a aplicação da cláusula do tratamento da nação mais favorecida do GATT 

ao disposto nas Convenções Fiscais Bilaterais, o mesmo resultado deve ser adotado no que 

toca aos blocos econômicos.  

 

 

 

                                                           
215VAZ, Isabel. op. cit., p. 9. 
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1.1.2. O Tratamento da Nação Mais Favorecida no Âmbito do Mercosul 

 

Da mesma forma em que previsto no âmbito do GATT, o tratamento da nação ais 

favorecida constante do Tratado de Assunção cuida da relação comerciais dos produtos 

destinados a, ou oriundos dos países membros do Mercosul. Vejamos o seu conteúdo: 

ARTIGO 8- Os Estados Partes se comprometem a preservar os 
compromissos Assumidos até a data de celebração do presente Tratado, 
inclusive os Acordos firmados no âmbito da Associação Latino- 
Americana de integração, e a coordenar suas posições nas negociações 
comerciais externas que empreendam durante o período de transição. 
Para tanto:  

a) Evitarão afetar os interesses dos Estados Partes nas negociações 
comerciais que realizem entre si até 31 de dezembro de 1994; 

b) Evitarão afetar os interesses dos demais Estados Partes ou os objetivos 
do Mercado Comum nos Acordos que celebrarem com outros países 
membros da Associação Latino-Americana de Integração durante o 
período de transição; 

c) Realização consultas entre si sempre que negociem esquemas amplos 
de desgravação tarifárias, tendentes à formação de zonas de livre 
comércio com os demais países membros da Associação Latino-
Americana de Integração; 

d) Estenderão automaticamente aos demais Estados Partes qualquer 
vantagem, favor, franquia, imunidade ou privilégio que concedam a um 
produto originário de ou destinado a terceiros países não membros da 
Associação Latino-Americana de Integração. 

 

A insuficiência do Tratado de Assunção na coordenação de um regime compatível 

de tributação, apenas com a previsão de tratamento da nação mais favorecida no âmbito do 

Mercosul é latente. Internamente, os países membros deferem-se exatamente os mesmos 

direitos de tratamento constantes do GATT, acordo geral e muito mais genérico que o 

tratado local.  

De fato, no âmbito do Mercosul, não se previu a possibilidade de harmonização 

entre as legislações tributárias dos Estados membros, de forma a permitir a implantação da 

neutralidade fiscal entre os Estados parceiros. Apesar dos princípios informadores do 

Mercosul estarem fundados na integração entre os mercados dos países membros, sequer o 

direcionamento comum das políticas fiscais no âmbito internacional, com a adoção da 

tarifa externa comum – TEC, conseguiu ser efetivamente implementada.  
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No que tange à tributação da renda, por sua vez, cada país adota premissas próprias 

e individualizadas, assim como a aplicação dos mecanismos de controle da dupla-

tributação. Neste contexto, a previsão do tratamento da nação mais favorecida não permite 

que regimes bilaterais decorrentes de Convenção Fiscal sejam estendidos a todos os demais 

membros do Mercosul. 

O fato de o Brasil possuir Convenção Fiscal com a Argentina, por exemplo, não 

permite ao Uruguai e ao Paraguai o aproveitamento de referida Convenção. Para que 

existisse um regime harmônico e neutro em tributação direta no âmbito do Mercosul, seria 

necessário que os Estados membros criassem um sistema coordenado de tributação, o que, 

até o presente momento, não se identificou. 

 

1.1.3. O Direito Comparado: O Tratado de Roma e a Corte Européia de Justiça 

 

A União Européia, estruturada segundo as disposições do Tratado de Roma, no que 

foi precedido por outros acordos internacionais, buscou conferir aos Estados membros a 

livre circulação de bens, pessoas, serviços e capital216. Além disso, o princípio da não-

discriminação vem consignado como premissa fundamental desta organização supra-

estatal, a ser implementado e resguardado pelos Estados membros e pelos Órgãos 

Comunitários.  

Apesar das restrições na imposição de medidas diretas em matéria tributária217, a 

Corte Européia de Justiça tem exercido papel fundamental na implementação de uma 

política tributária uniforme218, fundada essencialmente na garantia das quatro liberdades 

supra apontadas e da implementação do princípio de não-discriminação.  

                                                           
216Ver melhor em: THIEL, Servaas van. Free movement of persons and income tax law: the European Court 

in searche of principles. Roterdam: IBFD, 2001. Ainda: HERNU, Rémy. Principe d’égalité et principe de 

non-discrimination dans la Jurisprudence de la Cour de Justice dês Communatés Européenes. Paris: 
LGDJ, 2003. 

217As diretivas em matéria tributária somente são vinculativas aos estados membros se aprovadas por maioria 
perante o Parlamento Europeu e ratificadas, à unanimidade, pela Comissão Européia, formada por 
representantes de todos os 25 (vinte e cinco) estados-membros. A mais importante diretiva em matéria 
tributária refere-se ao IVA, regulamentado pela sexta diretiva UE. 

218“Sabido es que fue el TJCE quien mediante su jurisprudencia vino perfilando los caracteres y los rasgos 
esenciales (eficacia directa y primacía), que permitieron la consolidación del derecho comunitario como 
ornamiento y como sistema jurídico. Sin embargo, no está de más recordar que fueron cuestiones fiscales o, 
em sentido más amplio, financieras lãs que, em buena parte, propiciaron la conformación jurisprudencial 
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Com este fundamento, a CEJ realiza o controle negativo das legislações tributárias 

locais, expurgando a aplicação dos dispositivos que atentem contra as liberdades de 

circulação de bens, pessoas, serviços ou capital, ou que implementem medidas tidas por 

discriminatórias entre os um Estado perante os outros Estados-membros.  

A previsão, todavia, constante do Tratado de Roma acercado tratamento da nação 

mais favorecida é consideravelmente mais ampla do que aquele pretendido pelo GATT ou 

pelo Tratado de Assunção. De fato, segundo o Tratado de Constituição da União Européia, 

os Estados-membros assumem compromissos muito mais fortes e estreitos do que a mera 

garantia da não-discriminação no comércio internacional. Além da coordenação de 

políticas conjuntas nos âmbitos social, financeiro, assistencial, agrícola, minerário, não 

discriminação dos cidadãos etc., o Tratado de Roma apregoa a livre circulação de fatores 

de produção.  

Assim, o reflexo da aplicação do tratamento da nação mais favorecida às 

Convenções Fiscais Bilaterais mostra-se, também neste âmbito, bastante relevante. Em 

verdade, a União Européia já teve enfrentamento desta natureza levado à apreciação 

perante a Corte Européia de Justiça, no chamado D-case
219. Trata-se da situação do 

nominado “Sr. D”, cidadão alemão residente na Alemanha que possui propriedades na 

Holanda. Como tal, o “Sr. D.” está sujeito à tributação mais onerosa de seus rendimentos 

na Holanda tendo em vista o acordo bilateral Alemanha-Holanda, comparativamente ao 

acordo bilateral Bélgica-Holanda. 

Desta feita, o “Sr. D.” argumentou que, se ele fosse residente na Bélgica, teria 

tratamento mais benéfico na Holanda do que sendo residente na Alemanha. A Corte 

                                                                                                                                                                                
del derecho comunitário”. CASADO OLLERO, Gabriel. Ordenamiento comunitário y ordenamiento 
tributario Interno. In: AMATUCCI, Andréa. Tratado de derecho tributario. Bogotá: Temis, 2001. p. 825. 

219Súmula: “No processo C-376/03, que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do 
artigo 234º CE, apresentado pelo Gerechtshof te ‘s-Hertongenbosch (Países Baixos), por decisão de 24 de 
julho de 2003, entrado no Tribunal de Justiça em 8 de Setembro de 2003, no processo D. contra Inspecteur 
van de Belastingdiesnt/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, o Tribunal de Justiça (Grande 
Secção), composto por V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W. A. Timmermans, A. Rosas e A. Borg Barthet, 
presidente de secção, J.-P Puissochet, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr (relator), M. Ilesic, J. 
Malenoský, J. Klucka e U. Lõmus, juízes; advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer, secretário: M.-F. 
Contet, administradora principal, proferiu em 5 de Julho de 2005 um acórdão cuja parte decisória é a 
seguinte: 1. Os artigos 56º CE e 58º CE não se opõem a um regime segundo o qual um Estado-Membro 
recusa aos sujeitos passivos não residentes, que detém o essencial de sua fortuna no Estado em que 
residem, os abatimentos que concede aos sujeitos passivos residentes. 2. Os artigos 56º CE e 58º CE não se 
opõem a que uma regra prevista por uma convenção bilateral destinada a prevenir a dupla tributação, como 
a que está em causa no processo principal, não se estenda, numa situação e em circunstância como as do 
processo principal, ao residente num Estado-Membro que não é parte na referida convenção”. CORTE 
EUROPEIA DE JUSTIÇA. D. vs. Inspecteur van de Belastingdiesnt/Particulieren/Ondernemingen 

buitenland te Heerlen. Processo C-376/03. 
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Européia de Justiça, apesar da argüição da cláusula da nação mais favorecida constante do 

Tratado de Roma, assim como das premissas de livre circulação de rendas e capitais 

existente naquela comunidade, deu prevalência à configuração bilateral do tratado 

Alemanha-Holanda, afastando a aplicação do tratado Bélgica-Holanda. A Corte Européia 

de Justiça deliberou, em breve extrato publicado acerca da decisão do processo, que os 

tratados bilaterais para evitar a dupla tributação não estão sujeitos à aplicação das regras do 

Tratado de Roma.  

Ainda, a decisão da CEJ tomou o cuidado de não se pretender como um precedente 

para informar outras questões, diversas à aplicação das Convenções Fiscais Bilaterais, 

justamente por esta espécie de convenção não ser atentatória contra o regime de integração 

pretendido pela União Européia220.  

 

1.2. A Discriminação das Pessoas e a Cláusula da Não-Discriminação das Convenções 

Fiscais Bilaterais  

 

O Modelo OCDE de Convenção Fiscal sobre Renda e Capital prevê no seu artigo 

24221 a cláusula de não-discriminação, pela qual estabelece a vedação de um estado 

signatário estabelecer um regime mais oneroso de tributação para os nacionais do outro 

estado contratante. A não-discriminação, nesta hipótese, se passa no âmbito da 

nacionalidade, e não no âmbito das relações comerciais. Não se trata, aqui, de repetição do 

tratamento da nação mais favorecida constante do GATT, que tem por objeto a tributação 

das relações comerciais envolvendo produtos originados de um para o outro país.  

Por um lado, verifico que o direito à não-discriminação pela nacionalidade consta 

da declaração dos direitos dos homens e possui, na ordem jurídica brasileira, caráter 

constitucional, nos termos do art. 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição da República222. Na 

                                                           
220Ver melhor em HABERS, Frederik. op. cit. 
221Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitos no outro Estado Contratante a nenhuma 

tributação ou obrigação correspondente que não seja exigida, diversa ou mais gravosa do que aquela a que 
estiverem ou puderem estar sujeitos os nacionais desse outro Estado Contratante que se encontrem na 
mesma situação, em particular, com referência a residência. Não obstante o disposto no Artigo 1, a presente 
disposição aplica-se também às pessoas que não residam em qualquer dos Estados Contratantes. 

222Como já entendemos, a Constituição Federativa do Brasil busca resguardar, com forte intensidade, a 
vedação de políticas discriminatórias que atentem contra as liberdades humanas. De fato, a Constituição da 
República, em seu art. 3º, inciso IV, já garante, de forma genérica, como objetivo fundamental do Estado, a 
erradicação de qualquer forma de discriminação, o que vem reforçado pelo art. 5, inciso XLI, que predica a 
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verdade, diante dessas disposições, entendo que a previsão de não discriminação pela 

nacionalidade independe da previsão no tratado tributário223. De fato, não é de se imaginar 

a possibilidade de o Estado brasileiro instituir tributação mais onerosa em detrimento de 

determinada nacionalidade. 

 

2. O Tratamento da Nação Mais Favorecida decorrente das Convenções Fiscais 

Bilaterais 

 

Como exceção às previsões do tratamento da nação mais favorecida às Convenções 

Fiscais internacionais, quando referida previsão decorrer da própria Convenção, por certa 

ela poderá ser invocada.  

Isso ocorre porque a Convenção Fiscal bilateral pode prever que, em determinada 

hipótese específica, se um dos Estados contratantes deferir uma vantagem a determinado 

                                                                                                                                                                                
punição de qualquer discriminação atentatória às liberdades e direitos fundamentais. Referidas disposições, 
no entanto, como só é de se observar, buscam uma formatação genérica do princípio de não-discriminação 
– muito mais voltada para a relação inter-pessoal de gênero, raça, origem etc., do que aquelas afetas 
especificamente à matriz tributária. Isso porque, apesar de as disposições genéricas da Constituição 
trazerem dispositivos explícitos de combate à discriminação de qualquer espécie, é inegável afirmar que a 
igualdade e a neutralidade fiscal, por vezes, somente serão alcançadas mediante a aplicação de 
determinados graus de discriminação. Demais disso, também funciona como princípio fundamental do 
Estado brasileiro, a redução de desigualdades regionais, sendo a política fiscal um importante instrumento 
para sua implementação. Disso decorre, já numa primeira análise, a inexistência de um conceito absoluto de 
não-discriminação em matéria tributária no direito brasileiro. A Constituição, quando descreve o Sistema 
Tributário Nacional (Título VI, Capítulo I), trata da não-discriminação de forma pontual, apresentando 
especificamente as hipóteses em que o instrumento poderá ser utilizado e as vedações expressas de sua 
implantação como formato de política fiscal. A progressividade – lida como discriminação pela capacidade 
contributiva – , foi expressamente autorizada pelo art. 145, parágrafo 1º (de forma genérica a todos os 
impostos); pelos parágrafos 3º (imposto sobre a renda) e 4º (imposto territorial rural) do art. 153 da CR, 
pelo parágrafo 1º do art. 156 e parágrafo 4º do art. 182 da CR (imposto sobre propriedade territorial e 
predial urbana). Por sua vez, a Zona Franca de Manaus é expressamente beneficiada como zona de livre 
comércio pelo art. 40 do ADCT. De outro lado, o art. 150, II da CR veda a instituição de tratamento 
desigual de contribuintes que se encontrem em situação equivalente; o art. 150, V veda a limitação ao 
trafego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais; o art. 151, impõe a 
observância de uniformidade territorial da tributação dos tributos de competência da União em todo o 
território nacional (salvo a concessão de incentivos para desenvolvimento regional) e o art. 152 veda a 
instituição de diferenças tributárias, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, entre bens e serviços pela 
origem e destino. Assim, o direito constitucional tributário, em certo momento, permite a instituição de 
normas tributárias discriminatórias e, em outro, veda expressamente determinadas condutas que possam 
causar diferenças de tributação no território nacional. Todavia, no que toca ao comércio internacional, a 
Constituição não autorizou expressamente a discriminação por parte do legislador em matéria de tributos, 
mas também não vedou que tal discriminação fosse realizada, salvo a restrição imposta diretamente aos 
Estados e Municípios quanto à origem e destino de bens e serviços (alcançando o ICMS e o ISSQN). 

223Dos tratados assinados pelo Brasil, aplicam-se aos tributos de qualquer natureza e denominação os 
assinados com a Áustria, França, Espanha, Dinamarca, Bélgica, Suécia, Portugal e Finlândia. Os demais 
possuem previsão de aplicação apenas aos tributos objeto da convenção. 
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outro Estado, referida vantagem seja imediatamente incorporada aos sujeitos destinatários 

da Convenção. 

É o que ocorre, no Brasil, com as convenções celebradas com Áustria, Canadá, 

Chile, Coréia, Hungria, Israel, Itália, Luxemburgo, México, Noruega, Holanda, Portugal, 

república Tcheca, Eslováquia, China e Suécia, especificamente quanto à possibilidade de 

dedução, como despesas, do royalties pagos a partir do Brasil para pessoas residentes em 

um dos Estados signatários.  

Isso porque o Brasil, a princípio, não permite a dedução dos montantes pagos a 

título de royalties, ao exterior, da base de formação do imposto de renda no país. No 

entanto, as Convenções com esses países dispõe que, caso o Brasil defira referida 

possibilidade aos pagamentos realizados a qualquer outro Estado, tal dedução também 

passará a ser aplicável ao Brasil. 

Apesar da previsão de referida cláusula do tratamento nacional, verifica-se que não 

há qualquer prejuízo à aplicação da neutralidade fiscal buscada nas Convenções Bilaterais, 

pois não afeta os mecanismos de combate à dupla-tributação. Ao contrário, apenas evoca 

um regime próprio de composição da base de cálculo da tributação sobre a renda no Brasil, 

sem prejuízo da aplicação do regime de fonte do país de onde provêm os rendimentos.  
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CONCLUSÃO 

 

A título de conclusão, após a contraposição e análise das teorias adotadas pelos 

países desenvolvidos em face dos países em desenvolvimento, além da verificação das 

cláusulas constantes dos Tratados Comerciais e das Convenções Fiscais Bilaterais, 

firmamos os seguintes posicionamentos: 

1) cada Estado possui soberania tributária para definir os seus patamares de 

tributação, não estando adstrito a uma obrigação de criação ou imposição 

tributos em desacordo com sua própria política tributária local; 

2) quando um Estado adota mecanismos de controle da dupla-tributação, unilateral 

ou bilateralmente, objetiva conferir neutralidade fiscal na imposição incidente 

sobre o rendimento, não podendo, as isenções ou créditos decorrentes de 

referidos mecanismos, ser considerados subsídios de qualquer natureza; 

3) como decorrência desse corolário, a adoção das cláusulas de crédito fictício, 

quais sejam, matching credit e tax sparing, não pode ser considerada subsídio 

em tributação direta, uma vez que estes são os únicos mecanismos que permitem 

aos países importadores de capital, em regra países em desenvolvimento, 

alcançarem a neutralidade fiscal interna dos rendimentos produzidos em seu 

território; 

4) ainda, se o Estado de residência pode isentar os rendimentos auferidos pelos seus 

residentes como forma de evitar a dupla-tributação, com mais razão ainda 

podem reconhecer créditos fictícios de tributos em relação ao país de fonte dos 

rendimentos, afastando, por conseguinte, a argumentação dos países 

desenvolvidos de que os créditos fictícios seriam atentatórios a sua soberania 

tributária; 

5) a previsão das cláusulas de crédito fictício nas convenções celebradas pelo Brasil 

é de vital importância, principalmente no que toca à manutenção da neutralidade 

fiscal interna quando da tributação de dividendos, juros e royalties; 

6) a restrição dos países desenvolvidos em negociar cláusulas de crédito fictício 

objetiva garantir a neutralidade fiscal dos países exportadores de capital, 
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evitando a neutralidade fiscal perante os países importadores de investimentos, 

em detrimento do princípio da territorialidade da tributação;  

7) a cláusula do tratamento da nação mais favorecida constante do GATT e do 

Tratado de Assunção, não é suficiente para estender os regimes decorrentes das 

Convenções Fiscais Bilaterais em favor de terceiros localizados em países não 

signatários da referida convenção, tendo em vista a natureza das Convenções 

Fiscais Bilaterais, voltadas a alcançar a neutralidade na tributação, e não 

conceder vantagens aos atores que negociam no cenário mundial.  
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