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1 O surgimento do Imposto de Renda e o nascimento do 
Direito Internacional Tributário

Embora algumas formas rudimentares de tributação da renda possam ser 

identificadas no passado distante,1 o Imposto de Renda, como conhecido atual-

mente, consolidou-se no fim do século XIX e no início do século XX. 

Na Inglaterra, o Imposto de Renda foi estabelecido pela primeira vez em 

1799 para fornecer suporte financeiro para a guerra contra Napoleão.2 Depois de 

mais de um século em que o Imposto de Renda era extinto e retornava, em 1907 

ele se tornou definitivo.3 Segundo Charles Adams, “em 1910 a tributação da ren-

da britânica evoluiu para onde se encontra hoje”.4

Os Estados Unidos instituíram seu primeiro Imposto de Renda em 1862. Em 

1885, a Suprema Corte decidiu que o imposto era inconstitucional, ao argumento 

de que receitas tributárias deviam ser compartilhadas com os Estados.5 Apenas 

1 Ver: SAMSON, William D. History of Taxation. In: LYMER, Andrew Lymer; HASSELDINE, John (Coord.). The 
international tax system. New York: Springer Science+Business Media, 2002, p. 22-23. 

2 Cf. COFFIELD, James. A popular history of taxation: from ancient to modern times. London: Longman, 
1970, p. 90.

3 Ver: NÓBREGA, Cristóvão Barcelos da. História do Imposto de Renda, um enfoque da Pessoa Física (1922-
2013). Brasília: Receita Federal, 2014, p. 18-20.

4 ADAMS, Charles. For good and evil: the impact of taxes in the course of civilization. Maryland: Madison 
Books, 2001, p. 364.

5 Ver: DOERNBERG, Richard L. et al. Federal income taxation of corporations and partnerships. The Netherlands: 
Wolters Kluwer, 2009, p. 3.
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após a Décima Sexta Emenda à Constituição americana,6 em 1913, o Imposto de 

Renda foi estabelecido em definitivo nos Estados Unidos.7

O momento histórico do nascimento da tributação da renda na França não 

foi muito diferente, com o Imposto de Renda sendo criado no início do século XX, 

mais precisamente em 1914.8 Segundo Guy Gest, “o primeiro sistema de tribu-

tação da renda francês foi estabelecido por três leis em 1914 e 1917. Foi uma 

mistura dos sistemas inglês e prussiano de então e caracterizado pela imposição 

de sete alíquotas sobre sete categorias de renda cedulares (quase o mesmo que 

hoje) em um primeiro nível e tributação progressiva sobre o total dos rendimentos 

de todas as categorias recebidos pelo contribuinte em um segundo nível”.9

Nos Estados germânicos o Imposto de Renda foi criado no século XIX. Na 

Prússia, por exemplo, o imposto foi instituído em 1851 e posteriormente refor-

mado em 1891.10 Nas palavras de Wolfgang Schön, “a história da tributação da 

renda moderna na Alemanha começa com o Ato do Imposto de Renda Prussiano 

de 1891, que introduziu uma abordagem sistemática de tributação na fonte para a 

tributação da renda. Em razão do pesado encargo financeiro da I Guerra Mundial, o 

poder legislativo foi transferido para o Reich alemão pela Constituição de Weimar 

de 1919”.11

A tributação da renda chegou um pouco mais tarde na América Latina. 

O Imposto de Renda foi criado no Brasil em 1922,12 e, apenas em 1932, na 

Argentina.13 Sobre a instituição do Imposto de Renda no Brasil, Cristóvão Barcelos 

da Nóbrega nos diz o seguinte:

O imposto de renda foi instituído no Brasil por força do art. 31 da Lei 
nº 4.625, de 31 de dezembro de 1922, que orçou a Receita Geral da 
República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1923, 

6 Ver: SELIGMAN, Edwin R. A. The Income tax: a study of the history, theory, and practice of the income 
taxation at home and abroad. New Jersey: The Lawbook Exchange, 1914, p. 590-627.

7 Ver: COFFIELD, James. A popular history of taxation: from ancient to modern times. London: Longman, 
1970, p. 230-232; LEONETTI, Carlos Araújo. Breve histórico da tributação da renda. In: BALTHAzAR, Ubaldo 
Cesar (Coord.). O tributo na história: da antiguidade à globalização. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, 
p. 273-274; NÓBREGA, Cristóvão Barcelos da. História do Imposto de Renda, um enfoque da Pessoa Física 
(1922-2013). Brasília: Receita Federal, 2014, p. 22-23.

8 Cf. TROTABAS, Louis; COTTERET, Jean-Marie. Droit Fiscal. Paris: Dalloz, 1997, p. 145; GROSCLAUDE, 
Jacques; MARCHESSOU, Philippe. Droit Fiscal Général. Paris: Dalloz, 2003, p. 47. Ver também: NÓBREGA, 
Cristóvão Barcelos da. História do Imposto de Renda, um enfoque da Pessoa Física (1922-2013). Brasília: 
Receita Federal, 2014, p. 21.

9 GEST, Guy. France. In: AULT, Hugh J.; ARNOLD, Brian J. (Coord.). Comparative income taxation: a structural 
analysis. 2. ed. The Netherlands: Kluwer Law International, 2004, p. 37.

10 Cf. GRAPPERHAUS, Ferdinand H. M. Tax tales from the second millennium. Amsterdam: IBFD, 2009, p. 66.
11 SCHÖN, Wolfgang. Germany. In: AULT, Hugh J.; ARNOLD, Brian J. (Coord.). Comparative income taxation: a 

structural analysis. 2. ed. The Netherlands: Kluwer Law International, 2004, p. 53. Ver também: NÓBREGA, 
Cristóvão Barcelos da. História do Imposto de Renda, um enfoque da Pessoa Física (1922-2013). Brasília: 
Receita Federal, 2014, p. 22.

12 FERREIRA, Benedito. A história da tributação no Brasil: causas e efeitos. [S.n.]: Brasília, 1986, p. 75.
13 Cf. JARACH, Dino. Finanzas públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996, p. 529.
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cujo texto é reproduzido abaixo ipsis literis. Curiosamente, a lei foi 
publicada num Diário Oficial da União (DOU) de domingo. Na época, o 
DOU circulava também nos sábados e domingos. 

[...]

Com apenas um artigo e oito incisos da lei orçamentária para o exer-
cício de 1923, estava instituído o imposto geral sobre a renda no 
país, embora, anteriormente, tenha havido tributação pontual sobre a 
renda, mas sem repartição própria nem funcionários com dedicação 
exclusiva ao imposto de renda. Antes de 1922, tivemos o imposto 
sobre vencimentos, criado em 1843 e suprimido dois anos após, mas 
que voltaria a ser cobrado algumas vezes, o imposto sobre dividendos 
e o imposto sobre lucros.14

Esses brevíssimos comentários sobre o nascimento da tributação da renda 

não tiveram o propósito de explorar as controvérsias relacionadas ao seu surgi-

mento. É um fato conhecido que a criação do Imposto de Renda sofreu forte opo-

sição em todos os países onde o mesmo foi implementado pela primeira vez. Pelo 

contrário, esses comentários buscaram localizar historicamente a consolidação 

deste tributo no início do século XX.

A cronologia aqui apresentada é importante para que se possa fazer uma 

vinculação entre o impulso inicial para o desenvolvimento do Imposto de Renda e 

os primeiros passos na teorização da tributação internacional. O tratado de coope-

ração celebrado entre a França e a Bélgica em 1843 é reconhecido como um dos 

primeiros tratados tributários assinados.15 Posteriormente, em 1899, a primeira 

convenção contra a bitributação da renda foi celebrada entre a Prússia e o Império 

Austro-Húngaro.16 Esse tratado se tornou necessário depois que o Império Austro-

Húngaro criou seu Imposto de Renda em 1896 (como já mencionamos, a Prússia 

já havia instituído seu Imposto de Renda).17

Com efeito, está claro que a tributação internacional como é conhecida hoje 

apenas se desenvolveu depois da introdução do Imposto de Renda como uma das 

mais relevantes fontes de receita para os Estados. Desde o século XX, os países 

ocidentais, regra geral, organizaram-se, de modo que a maior parte das receitas 

públicas decorre da arrecadação tributária, e não da exploração do patrimônio do 

14 NÓBREGA, Cristóvão Barcelos da. História do Imposto de Renda, um enfoque da Pessoa Física (1922-
2013). Brasília: Receita Federal, 2014, p. 31.

15 Ver: JOGARAJAN, Sunita. Prelude to the international tax treaty network: 1815-1914 early tax treaties and 
the conditions for action. Oxford Journal of Legal Studies, London, 2011, p. 9.

16 Ver: HOLMES, Kevin. International tax policy and double tax treaties. The Netherlands: IBFD, 2007, p. 56; 
VOGEL, Klaus. Introduction. In: VOGEL, Klaus (Coord.). On double taxation conventions. The Netherlands: 
Kluwer, 1998, p. 16-17. 

17 Cf. JOGARAJAN, Sunita. Prelude to the international tax treaty network: 1815-1914 early tax treaties and the 
conditions for action. 2011, p. 12.
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Estado.18 A importância do Imposto de Renda como fonte de receitas nos Estados 

modernos, e seu peso na carga tributária que recai sobre os contribuintes, tornou 

inevitável o desenvolvimento de um instrumento que permitisse aos países re-

partir as receitas tributárias e proteger os contribuintes contra a dupla tributação 

internacional em operações transnacionais.19 

Portanto, o impulso para as primeiras convenções tributárias, que foram ce-

lebradas antes da Primeira Guerra Mundial, foi o surgimento da tributação da ren-

da. Esse fato sozinho mostra que, embora os atuais tratados tributários tenham 

outros fins além de apenas evitar a dupla tributação da renda, como promover o 

investimento ou a transparência fiscal,20 há uma relação íntima entre a tributação 

internacional e o Imposto de Renda.21 

O desenvolvimento inicial da tributação internacional foi interrompido pela 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), e tornou a avançar depois do fim do conflito, 

sob os auspícios da Sociedade das Nações. Manuel Pires chega a identificar três 

diferentes estágios de desenvolvimento da tributação internacional: um primeiro, 

pré-Primeira Guerra Mundial; um segundo, no entre guerras; e um terceiro pós-Se-

gunda Guerra, destacando, entretanto, que os desenvolvimentos mais significati-

vos sobre a matéria ocorreram apenas nessa terceira fase.22 Atualmente, soma-se 

um quarto estágio a essa evolução: a fase posterior à crise econômica de 2008.

No ano de 1920, a Câmara de Comércio Internacional focou sua atenção 

no tema da dupla tributação, estabelecendo um comitê para tratar do assunto. 

Devido às dificuldades enfrentadas pela Câmara, no ano de 1921, a Sociedade 

das Nações, por meio de seu Comitê Financeiro, assumiu a condução da questão.23

O Comitê formou então uma comissão de quatro financistas, o Professor 

Bruins (Holanda), o Senador Luigi Einaudi (Itália), Sir Josiah Stamp (Grã-Bretanha) 

e o Professor Edwin Seligman (Estados Unidos), os quais levaram adiante sua 

tarefa através de trocas de correspondências, vindo a se reunir em 1923 em 

conferência realizada em Genebra. O resultado dos esforços da comissão foi for-

malizado em relatório apresentado no mesmo ano.24

18 Cf. NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 199-204. 
Sobre o tema, ver: GODOI, Marciano Seabra de; ROCHA, Sergio André (Org.). O dever fundamental de pagar 
impostos. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017. 

19 Cf. ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a bitributação da renda. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013, p. 76-78.

20 Ver: ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a bitributação da renda. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013, p. 74-85.

21 Ver: ATCHABAHIAN, Adolfo. Derecho Tributario Internacional. In: BELSUNCE, Horacio García (Coord.) Tratado 
de Tributación. Buenos Aires: Astrea, 2003, p. 529.

22 PIRES, Manuel. International juridical double taxation of income. Amsterdam: Kluwer, 1989, p. 217.
23 Cf. SELIGMAN, Edwin R. A. Double taxation and international fiscal cooperation. New York: The MacMillan 

Company, 1928, p. 114-115.
24 Cf. SELIGMAN, Edwin R. A. Double taxation and international fiscal cooperation. New York: The MacMillan 

Company, 1928, p. 115. Sobre o relatório da comissão de financistas, ver: CARROLL, Michell B. Prevention 
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Segundo a narrativa de Seligman, o ponto de partida da comissão foi a 

questão da cooperação fiscal internacional, analisando-se em que medida tal coo-

peração envolve algum sacrifício por parte dos Estados envolvidos em um caso de 

bitributação e, em assim sendo, qual dos Estados deveria suportar tal sacrifício, 

ou se o mesmo deveria ser distribuído entre os Estados ou, ainda, se haveria 

critérios para a divisão dos sacrifícios.25

Ainda de acordo com o citado autor, na falta de uma autoridade central, a 

cooperação fiscal internacional seria dependente do desenvolvimento de acordos 

bilaterais, sendo que os principais critérios que pautariam tais acordos seriam a 

fonte da renda, de um lado, e a residência ou domicílio daquele que tem a sua 

disponibilidade, de outro, embora o local da coisa e a possibilidade de exercício 

de um direito também devessem ser levados em consideração.26

Após definir os critérios para a tributação, a comissão buscou aplicá-los a cate-

gorias de renda específicas, visando determinar situações em que o direito à impo-

sição caberia à fonte e aquelas em que deveria ser atribuído ao país de residência. 

A comissão analisou também quais seriam os métodos passíveis de serem 

utilizados para a eliminação da dupla tributação, elencando quatro: o da dedução, 

o da isenção, o da divisão e o da classificação. Esse último foi apontado como o 

mais apropriado, na medida em que consistiria na atribuição de um tratamento 

distinto para cada tipo de rendimento.27

Ainda em 1922, e antes mesmo de os financistas terem apresentado seu re-

latório, a Sociedade das Nações nomeou uma comissão de técnicos fazendários, 

originários de sete países europeus (Bélgica, França, Holanda, Itália, Reino Unido, 

Suíça e Tchecoslováquia), para analisar questões relacionadas à dupla tributação 

e à evasão fiscal.28

Em 1926, representantes de Alemanha, Japão, Polônia e Venezuela foram 

incluídos no grupo, e, em 1927, foi a vez dos representantes da Argentina e dos 

Estados Unidos. Ao final, no ano de 1928 a comissão de técnicos apresentou 

quatro modelos de convenção: uma convenção sobre a dupla tributação da renda, 

outra sobre tributos sucessórios, e ainda convenções sobre assistência adminis-

trativa e judiciária.29 Ao analisar os resultados dos trabalhos da Sociedade das 

of international double taxation and fiscal evasion: two decades of progress under the League of Nations. 
Geneva: League of Nations, 1939, p. 13-15.

25 SELIGMAN, Edwin R. A. Double taxation and international fiscal cooperation. New York: The MacMillan 
Company, 1928, p. 117.

26 SELIGMAN, Edwin R. A. Double taxation and international fiscal cooperation. New York: The MacMillan 
Company, 1928, p. 121-123.

27 Cf. SELIGMAN, Edwin R. A. Double taxation and international fiscal cooperation. New York: The MacMillan 
Company, 1928, p. 136.

28 Cf. DAVIES, David R. Principles of international double taxation relief. London: Sweet & Maxwell, 1985, p. 33.
29 Cf. DAVIES, David R. Principles of international double taxation relief. London: Sweet & Maxwell, 1985, 

p. 34; SCHOUERI, Luís Eduardo. Tratados e convenções internacionais sobre tributação. Revista Direito 
Tributário Atual, São Paulo, v. 17, 2003, p. 28.
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Nações, Maarten Floris de Wilde afirma que os mesmos decorreram mais de um 

acordo político do que da definição de princípios.30 

Todo esse trabalho desenvolvido no período após a Primeira Guerra Mundial 

revela um fator que caracterizará a tributação internacional até os dias atuais: a 

vinculação entre a tributação internacional e o desenvolvimento econômico.

De fato, a necessidade de recuperação das economias europeias após a 

Primeira Grande Guerra foi um fator-chave para o desenvolvimento da tributação 

internacional sob a tutela da Sociedade das Nações.

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) interrompeu o progresso da discipli-

na jurídica da tributação internacional. Com a Europa devastada, não foi até após 

o término do conflito que as discussões sobre o tema voltaram à cena.31 Nas 

palavras do saudoso Professor Alberto Xavier:

A partir da 2ª Grande Guerra, o movimento intensifica-se e são celebra-
das numerosas convenções, agora com o predomínio para os países 
anglo-saxônicos, já em virtude da internacionalização progressiva da 
economia norte-americana, no âmbito das relações entre a Inglaterra e 
os países da Commonwealth. A corrente de investimentos internacio-
nais para um e outro lado do Atlântico e o movimento de integração 
econômica europeia, no quadro de uma política mundial de liberaliza-
ção do comércio, conduziram à aceleração do fenômeno, impulsionado 
pela Câmara de Comércio Internacional, e deram origem à criação do 
Comitê Fiscal da OCDE (a que sucedeu o Comitê de Assuntos Fiscais), 
a quem se deve a elaboração das Draft Conventions atrás referidas. 
Por seu turno, a Comunidade Econômica Europeia e a Associação Eu-
ropeia de Comércio Livre prepararam a celebração de tratados multila-
terais a subscrever pelos seus respectivos membros.32 

Essa breve digressão histórica aponta para três conclusões principais:

• O nascimento da tributação internacional tem relação direta com a cria-

ção do Imposto de Renda e sua consolidação nas primeiras décadas do 

século XX.

• O impulso inicial às discussões a respeito do tema foi dado pela ideia de 

cooperação e a necessidade de fomentar o desenvolvimento econômico, 

principalmente após as Guerras Mundiais.

• Historicamente, todos os grandes desenvolvimentos do Direito Tributário 

Internacional foram diretamente impulsionados por eventos “disruptivos” 

globais, os quais demandaram esforços para recuperação das economias 

30 WILDE, Maarten Floris de. Sharing the pie: taxing multinationals in a global market. The Netherlands: IBFD, 
2017, p. 15.

31 Ver: FLÁVIO NETO, Luís. Direito Tributário Internacional: ‘contextos’ para interpretação e aplicação de 
acordos de bitributação. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 82-83.

32 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 75.
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ocidentais – que desde o início coordenaram os trabalhos para o de-

senvolvimento de uma estrutura internacional de tributação – ou, como 

alguns autores se referem, de um Regime Fiscal Internacional.33

2 A criação da OCDE 

Um evento muito importante no progresso da tributação internacional foi a cria-

ção, em 1961, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco nômico 

(OCDE), que resultou da Organização para a Cooperação Econômica Europeia (OCEE).

Com efeito, em 1963, a OCDE editou a sua Convenção Modelo para evitar a 

dupla tributação da renda. O modelo da OCDE foi revisado em 1977, e a partir de 

1992 passou a seguir o formato de folhas soltas, de modo a permitir atualizações 

constantes.34 A última revisão dessa Convenção Modelo se deu em 2017.

Uma das principais críticas apresentadas à Convenção Modelo da OCDE 

é que a mesma privilegia os países desenvolvidos – exportadores líquidos de 

capitais – em detrimento de países emergentes ou em desenvolvimento35 – impor-

tadores líquidos de capitais, beneficiando o Estado de residência sobre o Estado 

de fonte.36

Segundo Roy Rohatgi, tal característica é consequência de a OCDE ser um grupo 

de países desenvolvidos, os quais teriam interesses e políticas tributárias semelhan-

tes. Segundo seu entendimento, a Convenção Modelo da OCDE encontra-se baseada 

em duas premissas: (a) a eliminação da dupla tributação pelo país de residência pela 

aplicação dos métodos de crédito e isenção; e (b) a limitação da competência 

tributária do país da fonte com a redução das alíquotas quando tal competência 

fosse mantida.37 Embora a presença de países em desenvolvimento na OCDE te-

33 Ver: AVI-YOUNAH, Reuven. Advanced introduction to International Tax Law. Massachusetts: Elgar Publishing, 
[s.d.], p. 3-48.

34 Cf. BAKER, Philip. Double taxation conventions. London: Thompson, 2005, p. A-3. Para um breve histórico 
da Convenção Modelo da OCDE, ver: OECD. Model tax convention on income and on capital. Paris: OECD, 
2010, p. 7-9.

35 Essa classificação entre países desenvolvidos, de um lado, e países de economias emergentes ou em de-
senvolvimento, do outro, apresenta claras deficiências, como já pontuamos em outro estudo (cf. ROCHA, 
Sergio André Rocha. General report. In: IFA. Cahiers de Droit Fiscal International, v. 102. IFA: The Hague, 
2017, p. 204). A perspectiva de enquadrar países social, política e economicamente díspares em duas ou 
três categorias não parece razoável. Entretanto, como esta é uma classificação que encontramos em pra-
ticamente toda a literatura sobre tributação internacional, vamos utilizá-la neste livro, mesmo que com a 
ressalva de que acabamos tendo países cuja pertinência à mesma categoria somente pode ser alcançada 
com muito esforço. 

36 Cf. ARNOLD, Brian J.; McINTYRE, Michael J. International tax primer. 2. ed. The Hague: Kluwer Law 
International, 2002, p. 108. Sobre o tema, ver: ROCHA, Sergio André. Política fiscal internacional brasileira. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 29-33.

37 ROHATGI, Roy. Basic international taxation. 2. ed. Richmond: Richmond, 2005, p. 66. Ver também: SCHINDEL, 
Angel; ATCHABAHIAN, Adolfo. General report. In: Cahiers de Droit Fiscal International: source and residence: 
new configuration of their principles. Amsterdam: Kluwer Law International, 2005, v. 90a, p. 45; VAN RAAD, 
Kees. Nondiscrimination in International Tax Law. Amsterdam: Kluwer, 1986, p. 32.
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nha aumentado,38 as políticas estabelecidas pela Organização, especialmente no 

que se refere ao modelo de convenção tributária, seguem sendo mais favorável a 

países desenvolvidos. 

As falhas do modelo de convenção da OCDE na alocação de poderes fis-

cais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento no contexto da tributação 

internacional levou à criação, em 1980, do Modelo da Tratado contra a Dupla 

Tributação entre Países Desenvolvidos e em Desenvolvimento, editado pelas 

Nações Unidas, cuja última versão foi editada em 2017. Embora esse modelo 

tenha sido publicado pela primeira vez apenas em 1980, o grupo ad hoc que o 

desenvolveu foi instituído em 1968.39 

Nada obstante, de acordo com Francisco Dornelles, “apesar de sua pro-

clamada intenção de favorecer os Estados em desenvolvimento, o Modelo das 

Nações Unidas não está baseado no princípio da fonte, como seria de se esperar, 

mas no do domicílio, embora admitindo, em muitos pontos, a tributação também 

no país de origem. Esse resultado deveu-se à decisão do Grupo de Peritos da ONU 

de utilizar o Modelo da OCDE como texto-base para o seu trabalho”.40

O propósito desse escorço histórico não é comentar os Modelos da OCDE e 

na ONU. De fato, o que se buscou aqui foi destacar que a publicação do primeiro 

modelo da OCDE em 1963 iniciou uma nova fase no desenvolvimento da tribu-

tação internacional, com reflexos sobre as legislações domésticas dos diversos 

países. Com efeito, a “modelização” das convenções sobre a tributação da renda 

e do capital e os comentários preparados pela OCDE e pela ONU tornaram viável 

o processo de criação da chamada “linguagem fiscal internacional”41 e iniciaram o 

desenvolvimento de uma moldura para a tributação internacional.42

38 Os atuais membros da OCDE são os seguintes países: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, 
Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Noruega, 
Nova zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Eslovaca, República Tcheca, Suécia, Suíça e 
Turquia. A entrada da Colômbia já foi aceita, mas ainda não efetivada. 

39 Cf. BRANCO, Rodrigo Souza de Castelo. The history and relevance of model tax conventions. In: ECKER, 
Thomas; RESSLER, Gernot (Coord.). History of tax treaties: the relevance of the OECD documents for the 
interpretation of tax treaties. Wien: Linde, 2011, p. 48.

40 DORNELLES, Francisco Neves. O modelo da ONU para eliminar a dupla tributação da renda e os países em 
desenvolvimento. In: TAVOLARO, Agostinho Toffoli et al. (Coord.). Princípios tributários no Direito brasileiro 
e comparado: estudos em homenagem a Gilberto de Ulhôa Canto. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 201.

41 Cf. ROCHA, Sergio André. Interpretation of double tax conventions: general theory and Brazilian perspective. 
Amsterdam: Kluwer, 2009, p. 121; ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a 
bitributação da renda. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 209-211; PROKISCH, Rainer. Does 
it make sense if we speak of an ‘international tax language’? In: VOGEL, Klaus (Coord.). Interpretation 
of tax law and treaties and transfer pricing in Japan and Germany. Amsterdam: Kluwer, 1998, p. 103-
110. Sobre a importância da “modelização” dos tratados internacionais tributários, ver: BRANCO, Rodrigo 
Souza de Castelo. The history and relevance of model tax conventions. In: ECKER, Thomas; RESSLER, 
Gernot (Coord.). History of tax treaties: the relevance of the OECD documents for the interpretation of tax 
treaties. Wien: Linde, 2011, p. 52.

42 Ver: ROCHA, Sergio André. Imperialismo fiscal internacional e o “princípio” do estabelecimento permanente. 
In: ROCHA, Sergio André. Tributação internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 90-100.
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2.1 Discussões sobre a legitimidade da OCDE como entidade 
definidora de padrões fiscais internacionais

Ao longo das últimas décadas, a OCDE foi alçada à posição de centro da 

produção de padrões de tributação internacional. Naturalmente que isso não quer 

dizer que a sua Convenção Modelo e os respectivos Comentários, assim como 

outras recomendações e orientações, sejam utilizados indiscriminadamente pelos 

países, membros ou não membros da Organização.

Nada obstante, não se pode negar que a OCDE passou a ser o grande centro 

irradiador do que se poderia chamar de Regime Fiscal Internacional. Como aponta 

Tarcísio Diniz Magalhães, “a OCDE concentra grandes esforços no sentido de coor-

denar políticas e ações nas mais diversas áreas. No campo tributário, destaca-se 

pela produção de consensos e disseminação de padrões internacionais. É dessa 

forma que a organização manifesta sua relevância na governança tributária global, 

despontando como um verdadeiro ‘líder mundial’ das tendências em tributação. 

Para utilizar a terminologia das relações internacionais, a OCDE, no campo tribu-

tário, desempenha o papel de uma ‘comunidade epistêmica’, reunindo um seleto 

grupo de tax experts, que sevem de ponto de referência para a política tributária 

em todo o mundo”.43

O mesmo autor reconhece a distorção que o protagonismo da OCDE no de-

senho de políticas tributárias globais cria. Em suas palavras, “o grande problema 

em se consentir que uma organização intergovernamental composta por um nú-

mero reduzido de Estados membros (35), sendo quase todos eles desenvolvidos, 

ocupe o posto de supremacia na coordenação de políticas tributárias em âmbito 

internacional é que os interesses de países em desenvolvimento são raramente 

considerados, ficando quase sempre à margem do processo decisório”.44 

Ao comentarem o papel da OCDE no contexto da política fiscal internacional, 

Yariv Brauner e Pasquale Pistone são incisivos ao afirmarem que “a OCDE é efe-

tivamente o clube dos países ricos e, a despeito do seu sucesso em promover a 

dominação global do Modelo OCDE, ela ainda está representando os interesses 

dos seus membros do mundo desenvolvido”.45

43 MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. Governança tributária global: limitações externas ao poder de tributar (e de 
não tributar) na pós-modernidade. Belo Horizonte: Arraes, 2016, p. 91.

44 MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. Governança tributária global: limitações externas ao poder de tributar (e de 
não tributar) na pós-modernidade. Belo Horizonte: Arraes, 2016, p. 92.

45 BRAUNER, Yariv; PISTONE, Pasquale. The BRICS and the future of international taxation. In: BRAUNER, 
Yariv; PISTONE, Pasquale. BRICS and the emergence of international tax coordination. The Netherlands: 
IBFD, 2015, p. 512. Ver também: VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. O sistema tributário internacional 
contemporâneo sob a perspectiva dos países em desenvolvimento: análise crítica. Revista do Programa 
de Pós-Graduação da UFC, Ceará, v. 37, jan./jun. 2017, p. 158. 

MIOLO_RFDT_102.indd   59 29/11/2019   15:06:48



R. Fórum de Dir. Tributário – RFDT | Belo Horizonte, ano 17, n. 102, p. 51-77, nov./dez. 201960

SERGIO ANDRÉ ROCHA

Temos sustentando essa perspectiva há bastante tempo. Já em 2008, quan-

do foi publicada a primeira edição do nosso livro sobre interpretação de tratados 

internacionais tributários, ao analisar o tema da arbitragem tributária destacamos 

os problemas de legitimidade da OCDE.46 Mais tarde, aprofundamos a crítica no 

estudo onde, pela primeira vez, utilizamos a expressão “imperialismo fiscal inter-

nacional” para fazer referência à pretensão de universalização dos padrões fiscais 

defendidos pela OCDE.47 Em estudo mais recente, destacamos que “‘imperialis-

mo fiscal internacional’ significa a transformação de certos critérios fiscais que 

favorecem os interesses de países desenvolvidos em padrões tributários interna-

cionais que passam a ser apresentados como princípios básicos de tributação 

internacional”.48

Uma das faces do “imperialismo fiscal internacional” é a completa descon-

sideração das capacidades institucionais locais, principalmente em temas que 

envolvam a necessidade de intensa atuação administrativa, como o controle de 

preços de transferência49 e a identificação e tributação de estabelecimentos per-

manentes.50 A pretensão universalista desconsidera que quanto mais pobre o país 

menor será sua capacidade institucional de aplicar sistemas e regras sofisticados.

Os questionamentos quanto à sua legitimidade e a necessidade de engajar 

países não membros da Organização levaram a OCDE a desenvolver novas formas 

de relacionamento. Esta medida se impôs, principalmente, dado ao caráter multila-

teral de algumas de suas iniciativas mais recentes,51 que impulsionaram uma tran-

sição de um Direito Internacional Tributário baseado essencialmente em acordos 

bilaterais para um contexto onde os convênios multilaterais tornam-se mais e mais 

relevantes.52 Essa questão foi analisada por Yariv Brauner e Pasquale Pistone: 

A OCDE, como mencionado, encontrou-se numa posição onde a sua 
relevância dependia da sua capacidade de mudar de curso e permitir 

46 ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a bitributação da renda. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013, p. 284.

47 ROCHA, Sergio André. Imperialismo fiscal internacional e o “princípio” do estabelecimento permanente. In: 
ROCHA, Sergio André. Tributação internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 90-100.

48 ROCHA, Sergio André. The other side of BEPS: “imperial taxation” and “international tax imperialism”. In: 
ROCHA, Sergio André; CHRISTIANS, Allison (Coord.). Tax sovereignty in the BEPS era. The Netherlands: 
Kluwer, 2017, p. 188. Sobre o tema, ver também: NABAIS, José Casalta. A tributação das empresas pelo 
rendimento real. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 41, jan./jul. 2019, p. 579-583. 

49 Ver: DOURADO, Ana Paula. International standards, base erosion and developing countries. In: MICHIELSE, 
Geerten M. M.; THURONYI, Victor (Coord.). Tax design issues worldwide. The Netherlands: Kluwer, 2015, 
p. 182.

50 Sobre o tema, ver: ROCHA, Sergio André. International taxation, epistemologies of the South, and 
institutional capacities: transfer pricing and the universalization of the OECD standards. Kluwer International 
Tax Blog. Disponível em: http://kluwertaxblog.com/2018/05/07/international-taxation-epistemologies-
south-institutional-capacities-transfer-pricing-universalization-oecd-standards/. Acesso em: 19 maio 2019.

51 ROCHA, Sergio André. Política fiscal internacional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 5-9.
52 Ver: DOURADO, Ana Paula. Governação fiscal global. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p. 29; BRAUNER, 

Yariv. What the BEPS? Florida Tax Review, Flórida, n. 16 (2), 2014, p. 61-68.
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o regime fiscal internacional ser mais inclusivo, na forma do discurso 
OCDE+ no fórum global ou na consideração de remodelação do regime 
em termos de colaboração.

A reduzida homogeneidade entre os países que importam nesta nova 
economia global demandara esta remodelação, uma vez que estava 
claro que o modelo competitivo resultaria em ganhadores e perdedo-
res diante de um campo de jogo desigual. Este resultado inaceitável, 
junto com o reconhecimento de que – mesmo entre economias mais 
fortes – o modelo competitivo falhou em produzir resultados ótimos, 
levou pela primeira vez a uma consideração séria da colaboração e 
ação multilateral dentro do regime fiscal internacional. É improvável 
que a OCDE teria chegado a este ponto se não fosse pelos BRICS.53

Além de trabalhar de forma cada vez mais frequente em modelos de partici-

pação expandidos, como o inclusive framework do Projeto BEPS54 e o Fórum Global 

sobre Transparência e Troca de Informações, há um movimento crescente de in-

clusão na OCDE de países em desenvolvimento, como a aceitação da Colômbia e 

a consideração da entrada de países como Argentina, Brasil e Peru indicam.

Dessa forma, embora não se possa dizer que houve uma mudança radical 

na OCDE, realmente se identifica, nos últimos anos, uma alteração na maneira 

como a Organização busca formar consensos internacionais em relação às suas 

recomendações.

3 O desenvolvimento do comércio internacional e os impactos 
sobre as legislações domésticas 

O crescimento do comércio internacional (de mercadorias, serviços, intan-

gíveis, etc.) impulsionou a criação de regras fiscais que não eram necessárias 

em outros períodos históricos, forçando os países a focar em aspectos fiscais de 

operações cross-border. 

Por exemplo, a busca da neutralidade na exportação de capital (capital 

export neutrality – CEN) ou da neutralidade na importação de capital (capital import 

neutrality – CIN) é, de início, uma questão de política econômica, refletida em uma 

política fiscal a ser definida pela legislação doméstica de cada país.55

O aumento do comércio internacional também abriu as portas para o plane-

jamento fiscal internacional, legítimo e agressivo. O contra-ataque veio, muitas 

53 BRAUNER, Yariv; PISTONE, Pasquale. The BRICS and the future of international taxation. In: BRAUNER, 
Yariv; PISTONE, Pasquale. BRICS and the emergence of international tax coordination. The Netherlands: 
IBFD, 2015, p. 511-512.

54 Ver: ROCHA, Sergio André. Política fiscal internacional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 212-
217.

55 Ver: ROCHA, Sergio André. Política fiscal internacional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 17.
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vezes, através da legislação doméstica dos países, com a implementação, por 

exemplo, das chamadas regras de transparência fiscal internacional,56 conhecidas 

também como regras CFC (Controlled Foreign Companies), as quais usualmente 

buscam evitar o diferimento da tributação no país de residência da empresa con-

troladora mediante a utilização das chamadas empresas-base (base companies).

A maior relevância de operações transfronteiriças (cross-border transactions) 

levou os países a desenvolver mecanismos domésticos para evitar a dupla tributa-

ção da renda, reduzindo a importância dos tratados bilaterais para tal fim.57

As regras de preços de transferência também são uma consequência desse 

ambiente econômico. Essa interconexão entre o crescimento das empresas multi-

nacionais num mundo globalizado e os sistemas tributários nacionais foi apontada 

em relatório editado pela OCDE, ainda em 1979, intitulado Transfer Pricing and 

Multinational Enterprises:

Embora problemas fiscais decorrentes de investimentos internacio-
nais não sejam novos, eles ficaram mais importantes nos anos mais 
recentes como uma consequência do crescimento da internacionaliza-
ção das atividades econômicas. Uma característica desse processo 
é o desenvolvimento da chamada “empresa multinacional” (pela qual 
usualmente se refere a grupos de empresas associadas operando 
além das fronteiras nacionais), as quais têm se tornado entidades 
cada vez mais poderosas economicamente, com estratégias comuns. 
Nada obstante, essas entidades internacionais geralmente operam 
em uma moldura que permanece nacional. Elas têm, portanto, que 
se amoldar às variadas e por vezes conflitantes leis nacionais onde 
operam. Este fenômeno, cada vez mais comum, de empresas rela-
cionadas, operando com algum nível de centralização gerencial, mas 
ainda membros individuais de um grupo operando sob diferentes leis 
nacionais, gerou importantes problemas relacionados à tributação de 
lucros corporativos.58

Nota-se, portanto, que o desenvolvimento do comércio (em sentido amplo) 

entre países e de padrões de tributação internacional teve um importantíssimo im-

pacto no desenho das legislações tributárias domésticas, de modo que há uma re-

lação circular de mútua influência entre as políticas fiscais domésticas, a evolução 

56 A expressão “transparência fiscal” é plurívoca. De um lado, pode ser utilizada para indicar regimes de tri-
butação automática, no país de residência do controlador, dos lucros auferidos por controlada no exterior. 
Esse é o sentido da expressão utilizado nesse parágrafo. De outro, fala-se em transparência internacional 
para indicar o conjunto de princípios e regras que permitem o fluxo de informações sobre pessoas, situa-
ções, operações e transações para autoridades públicas. 

57 Ver: TAVOLARO, Agostinho Toffoli. O Brasil ainda precisa de tratados de dupla tributação? In: SCHOUERI, 
Luís Eduardo (Coord.). Direito Tributário: estudos em homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004, p. 867-892; EASSON, Alex. Do we still need tax treaties? Bulletin for International 
Taxation, Amsterdam, p. 619-625, dez. 2000; DAGAN, Tisilly. International tax policy: between competition 
and cooperation. New York: Cambridge University Press, 2018, p. 72-118.

58 OECD. Transfer pricing and multinational enterprises. Paris: OECD, 1979, p. 7.
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da modelização dos tratados internacionais tributários e o desenvolvimento de 

padrões internacionais.

4 A globalização e a concorrência fiscal internacional

Em termos gerais, o termo globalização refere-se à difusão de relações eco-

nômicas globais (industriais, comerciais, de serviços, etc.), com a eliminação ou 

redução de barreiras às transações internacionais. Ademais, a globalização também 

abriu espaço para a transferência internacional de tecnologia e intangíveis, além 

do movimento de pessoas entre países. Por fim, como observa Alexandre Alkmim 

Teixeira, “a globalização vai muito além do intercâmbio comercial, das compras e 

vendas, importações e exportações de produtos de um Estado para outro. No mundo 

globalizado, são os fatores de produção que se intercambiam, de forma que uma em-

presa possa fabricar seus produtos ou prestar seus serviços em um Estado diverso 

daquele de sua origem”.59 Não se trata, em si, de um fenômeno novo. Contudo, con-

forme pontuado por Marcos Matsunaga, “o processo de globalização contemporâneo 

se dá de forma muito mais aguda e diferencia-se de fases anteriores pelo desenvol-

vimento e emprego, em larga escala, de tecnologias que possibilitam a comunicação 

intensiva nas mais diversas esferas com abrangência mundial”.60 

A globalização teve igualmente um impacto enorme sobre a tributação da 

renda. A renda, enquanto fator econômico, tornou-se altamente móvel. Quando 

empresas operam em todo o mundo, a alocação da renda em cada país onde 

uma multinacional opera vira um grande desafio.61 A mobilidade da renda força os 

países a alocarem a tributação sobre bases tributárias menos móveis, como o tra-

balho e o consumo,62 atingindo seus contribuintes de forma regressiva e colocando 

em risco a progressividade do Imposto de Renda.63

59 TEIXEIRA, Alexandre Alkmim. Tributação internacional e incentivos fiscais. Belo Horizonte: D’Plácido, 
2017, p. 31. Ver: WILDE, Maarten Floris de. Sharing the pie: taxing multinationals in a global market. The 
Netherlands: IBFD, 2017, p. 3.

60 MATSUNAGA, Marcos Hideo Moura. Cooperação mútua internacional na era pós-BEPS. Revista Direito 
Tributário Atual, São Paulo, n. 39, 2018, p. 308.

61 Esse aspecto já era apontado por Marco Aurélio Greco, para quem “o problema clássico sobre o qual se 
debruçam os estudiosos e diante do qual as legislações dos diversos países buscaram criar mecanismos 
de neutralização era a mobilidade da renda. Trata-se de uma questão séria, pois, em função da mobilidade 
da renda, pode haver um esvaziamento da base imponível em determinado país” (GRECO, Marco Aurélio. 
Crise do Imposto de Renda na sua feição tradicional. In: REzENDE, Condorcet (Org.). Estudos tributários. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 422-423).

62 Ver: AVI-YONAH, Reuven S. Globalization, tax competition, and the fiscal crisis of the welfare State. Harvard 
Law Review, v. 113, 2000, p. 1.575-1.577; PIRES, Rita Calçada. Manual de Direito Internacional Fiscal. 
Coimbra: Almedina, 2018, p. 33; SHAXSON, Nicholas; CHRISTENSEN, John. Tax competitiveness – a 
dangerous obsession. In: PAGGE, Thomas; MEHTA, Krishen (Coord.). Global tax fairness. Oxford: Oxford 
University Press, 2016, p. 268.

63 Sobre os efeitos dramáticos de uma “guerra fiscal” internacional, ver: OLIVEIRA, Ludimila Monteiro de. Direito 
Tributário, globalização e competição. Belo Horizonte: Arraes, 2016, p. 21-56.
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Ao longo das últimas décadas os países buscaram desenvolver mecanismos 

para prevenir a erosão de bases tributáveis e a transferência artificial de lucros 

entre empresas do mesmo grupo. Tais iniciativas, como vimos, geraram as regras 

de preços de transferência e de transparência internacional – tributação de lucros 

auferidos por controladas no exterior –, entre outras. Entretanto, até hoje tais 

tentativas mostraram-se, pelo menos em parte, ineficazes.

Os países que sofrem os efeitos danosos da erosão de bases tributárias e da 

transferência artificial de lucros também são, em grande extensão, culpados pela 

mesma.64 Há pelo menos duas décadas, a OCDE vem dedicando esforços para 

controlar a chamada Concorrência Fiscal Prejudicial (Harmful Tax Competition).65 

Em seu relatório de 1998, a OCDE descreveu o problema da seguinte maneira:

Este Relatório visa desenvolver uma melhor compreensão sobre como 
paraísos fiscais e regimes fiscais preferenciais prejudiciais, referidas 
coletivamente como práticas fiscais prejudiciais, afetam a localização 
de atividades financeiras e outras atividades de serviços, erodem a 
base fiscal de outros países, distorcem o comércio e os padrões de 
investimento e prejudicam a justiça, neutralidade e a aceitação social 
dos sistemas tributários em geral. Tal competição fiscal prejudicial 
diminui o bem-estar global e prejudica a confiança dos contribuintes 
na integridade dos sistemas fiscais. O Relatório reconhece a distinção 
entre regimes fiscais prejudiciais aceitáveis e regimes fiscais preferen-
ciais prejudiciais e analisa cuidadosamente as características tanto 
dos Estados de residência quando dos Estados fonte que podem levar 
aos impactos danosos de regimes fiscais preferenciais prejudiciais. O 
Relatório reconhece que há limitações nas respostas unilaterais ou bi-
laterais a um problema que é intrinsecamente multilateral e identifica 
modos nos quais governos podem estabelecer uma estrutura comum 
na qual os países possam operar individualmente e coletivamente 
para limitar os problemas apresentados por países e territórios fiscal-
mente soberanos atuando com práticas fiscais prejudiciais.66

Alguns dos regimes fiscais preferenciais prejudiciais mencionados na pas-

sagem acima são criados por “países de tributação regular”. Portanto, não é 

incomum que os mesmos países que sofrem da concorrência fiscal prejudicial 

64 Ver: ROCHA, Sergio André. Política fiscal internacional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 205.
65 Sobre o tema da concorrência fiscal internacional, ver: ALMEIDA, Carlos Otávio Ferreira de. Tributação 

internacional da renda: a competitividade brasileira à luz das ordens tributária e econômica. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014, p. 90-167; SANTOS, Ramon Tomazela. A ampliação da troca de informações nos 
acordos internacionais para evitar a dupla tributação da renda – entre o combate à evasão fiscal e a 
proteção dos direitos dos contribuintes. In: SANTOS, Ramon Tomazela. Estudos de Direito Tributário 
Internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 301-306.

66 OCDE. Harmful tax competition: an emerging global issue. Paris: OEDC, 1998, p. 8. Sobre o tema, ver: 
TEIXEIRA, Alexandre Alkmim. Compliance e informação fiscal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 38-43.
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também tenham seus próprios regimes fiscais preferenciais prejudiciais, criando, 

portanto, um paradoxo. 

Percebe-se que a concorrência fiscal internacional muda os paradigmas dos 

sistemas tributários, como bem observado por José Xavier de Basto. Em suas 

palavras, “a globalização acentuou as preocupações com a competitividade fis-

cal. Os sistemas fiscais, para além de responderem aos objetivos clássicos de 

equidade e eficiência, passaram também a ser competitivos, e essa preocupação 

com a competitividade passou a reformá-los, a modificá-los”.67 Não é por outra 

razão que Tsilly Dagan vai caracterizar a tributação internacional como um mer-

cado descentralizado competitivo,68 onde cada país oferece vantagens para atrair 

“consumidores” – empresas, investidores, indivíduos ricos, etc. 

Esse cenário coloca em xeque a própria capacidade do Imposto de Renda 

em realizar a justiça tributária mediante a sua incidência progressiva. Como bem 

observado por Thomas Piketty, “o aumento da concorrência fiscal ao longo das 

últimas décadas, num contexto de livre circulação do capital, levou a um desenvol-

vimento sem precedentes de regimes derrogatórios em relação à renda do capital, 

que em quase todo o mundo escapa por ora do cálculo de progressividade do 

imposto sobre a renda. Isso é particularmente válido para a Europa, dividida entre 

Estados de pequeno porte que, até o momento, se mostram incapazes de desen-

volver um mínimo de coordenação em matéria fiscal. O resultado é uma disputa 

sem fim para reduzir especialmente o imposto sobre os lucros das empresas e 

para isentar os juros, dividendos e outras rendas financeiras do regime normal de 

tributação ao qual são submetidas as rendas do trabalho”.69

A concorrência fiscal internacional, com a utilização do sistema tributário 

como instrumento para a atração de investimentos,70 ao se acentuar, gera uma 

onda de desequilíbrio orçamentário, causando o que se convencionou referir como 

“corrida ao fundo do poço” (race to the botton), com os países entrando em uma 

espiral concorrencial de redução de carga tributária que acaba por colocar em risco 

67 BASTO, José Xavier de. [Conferência]. In: FERREIRA, Eduardo Paz et al. (Coord.). Conferência ‘Crise, 
Justiça Social e Finanças Públicas’. Coimbra: Almedina, 2010, p. 357. Sobre o tema, ver: PIRES, Rita 
Calçada. Manual de Direito Internacional Fiscal. Coimbra: Almedina, 2018, p. 235-284.

68 DAGAN, Tisilly. International tax policy: between competition and cooperation. New York: Cambridge 
University Press, 2018, p. 1.

69 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. Rio de Janeiro: 
Intrínseca, 2014, p. 483. Sobre o tema, ver: RIBEIRO, Ricardo Lodi. Desigualdade e tributação na era da 
austeridade seletiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 103; DOURADO, Ana Paula. Justiça Tributária 
Internacional. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 41, 2019, p. 491.

70 HENRY, James S. Let’s tax anonymous wealth! In: PAGGE, Thomas; MEHTA, Krishen (Coord.). Global tax 
fairness. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 37 e 43-44; SHAXSON, Nicholas; CHRISTENSEN, John. 
Tax competitiveness – a dangerous obsession. In: PAGGE, Thomas; MEHTA, Krishen (Coord.). Global tax 
fairness. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 266.
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sua capacidade de arrecadação nos níveis necessários para a manutenção das 

despesas públicas. 

O ambiente econômico pós-globalização mudou os padrões da tributação 

internacional. Se, no início, o objetivo dos tratados internacionais tributários era 

evitar a bitributação, em uma economia globalizada os objetivos mais importantes 

de tais tratados se tornaram combater a concorrência fiscal prejudicial, promover 

a transparência e controlar a evasão fiscal e o planejamento fiscal agressivo. 

Com o desenvolvimento de medidas unilaterais e domésticas para evitar a dupla 

tributação, esta deixou de ser a prioridade dos tratados internacionais, havendo, 

como já apontado, quem sustente que tais convenções talvez não sejam mais 

necessárias.71 Conforme alerta Rita Calçada Pires, “a globalização produz uma 

teia complexa de ligações, geridas por forças e interesses muitas vezes opostos, 

que tornaram a compreensão da fiscalidade tarefa árdua e, por vezes, impossível, 

além de transformarem todo o sistema fiscal em eco de complexidade em vez da 

simplicidade almejada”.72

5 Crise econômica e o atual estágio da tributação internacional

Conforme mencionado anteriormente, mesmo em tempos de prosperidade 

econômica as preocupações com a concorrência fiscal prejudicial, com a evasão 

fiscal e com o planejamento tributário agressivo haviam entrado na agenda das 

principais economias do mundo.

Após a crise econômica iniciada em 2008 e o empobrecimento dos países 

desenvolvidos, especialmente na Europa, a necessidade de receitas tributárias 

acentuou-se. A transparência se tornou o lema. A batalha contra os paraísos fis-

cais e regimes fiscais prejudiciais entrou em um novo estágio. O planejamento 

tributário agressivo virou alvo. Em alguns países, como a Inglaterra, multinacionais 

foram julgadas no tribunal da opinião pública, acusadas como responsáveis pela 

crise orçamentária.73

Uma vez mais, um ambiente econômico em evolução exigiu mudanças na tri-

butação internacional. Uma economia global requer uma administração tributária 

71 Ver: TAVOLARO, Agostinho Toffoli. O Brasil ainda precisa de tratados de dupla tributação? In: SCHOUERI, 
Luís Eduardo (Coord.). Direito Tributário: estudos em homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004, p. 867-892; EASSON, Alex. Do we still need tax treaties? Bulletin for International 
Taxation, Amsterdam, p. 619-625, dez. 2000; DAGAN, Tisilly. International tax policy: between competition 
and cooperation. New York: Cambridge University Press, 2018, p. 72-118.

72 PIRES, Rita Calçada. Manual de Direito Internacional Fiscal. Coimbra: Almedina, 2018, p. 27.
73 Esse ambiente gerou estudos sobre o efeito do planejamento tributário agressivo sobre a imagem pública 

das empresas e o fenômeno do tax shaming. Sobre o tema, ver: KRIEGER, Aline Frimm. O impacto do tax 
shaming nos planejamentos tributários internacionais. In: GODOI, Marciano Seabra; ROCHA, Sergio André 
(Org.). Planejamento tributário: limites e desafios concretos. Belo Horizonte: D’Plácido, 2018, p. 43-60.
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global. A maioria dos países ocidentais tributa seus residentes em bases mun-

diais. Contudo, a administração tributária segue territorial.74 Surge um novo para-

doxo. Os mesmos países que competem por receitas tributárias devem cooperar 

entre si para enfrentar os desafios apresentados pelas multinacionais no século 

XXI. O princípio da transparência se torna um dos mais relevantes pilares da tribu-

tação internacional nesta nova era.75

Se nas origens do Direito Internacional Tributário foram as guerras os motores 

da mudança, já que os maiores avanços da tributação internacional se deram após 

a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, em um período de paz entre as grandes 

potências bélicas do globo foi a crise econômica o fator de impulsão da mudança.

Além de justificar o foco na transparência, a crise econômica uniu as maiores 

economias globais contra um inimigo comum: o planejamento tributário agressivo 

das grandes multinacionais. É bastante razoável suspeitar que, não fora a crise 

econômica do fim da primeira década deste século, não teríamos ouvido falar 

do Projeto BEPS.76 Como aponta Ana Paula Dourado, “após a crise financeira de 

2008, a cooperação administrativa em matéria fiscal combinada com o ambicioso 

objetivo de pôr termos aos designados ‘paraísos fiscais’ foi colocada no topo das 

prioridades pelos G20, OCDE e Fórum Global. Numa manifestação de governação 

global, a luta contra os paraísos fiscais passou a ser tratada por um padrão in-

ternacional de transparência e troca de informações, o qual é considerado válido 

para todos os Estados e territórios, e cujas regras devem por isso ser aplicadas 

sem exceção por todos esses Estados e territórios. O padrão internacional é es-

tabelecido politicamente pelo G20, e a sua densificação jurídica cabe à OCDE e 

ao Fórum Global”.77

6 O Projeto BEPS da OCDE/G-20

O Projeto BEPS da OCDE/G-20 foi certamente o acontecimento mais rele-

vante no campo da tributação internacional desde a edição do primeiro Modelo de 

Convenção da OCDE, publicado em 1963. Embora o Projeto tenha sido lançado 

em 2013,78 ele foi, em verdade, o ápice de diversas iniciativas anteriores e even-

tos históricos que pavimentaram o caminho até o Projeto BEPS.

74 Cf. ROCHA, Sergio André. Troca internacional de informações para fins fiscais. São Paulo, 2015, p. 80.
75 Cf. ROCHA, Sergio André. Troca internacional de informações para fins fiscais. São Paulo, 2015, p. 58-62.
76 Sobre o tema, ver: MATSUNAGA, Marcos Hideo Moura. Cooperação mútua internacional na era pós-BEPS. 

Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 39, 2018, p. 315. 
77 DOURADO, Ana Paula. Governação fiscal global. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p. 34.
78 Sobre o tema, ver: FERRARI, Bruna Camargo. BEPS no Brasil: negócios híbridos, normas CFC e competiti-

vidade internacional. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 41-61.
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Um dos importantes acontecimentos que deve ser destacado foi a edi-

ção, em 1998, do já comentado Relatório da OCDE sobre a concorrência fiscal 

prejudicial,79 o qual colocou em destaque a luta contra os países com tributação 

favorecida e os regimes fiscais privilegiados.80 Segundo Heleno Taveira Tôrres, “o 

objetivo deste relatório foi: (a) identificar e eliminar medidas danosas à concor-

rência fiscal internacional; (b) identificar PTF [países com tributação favorecida] e 

buscar o seu comprometimento com os princípios de transparência e cooperação 

internacional; (c) incentivar países não membros da OCDE a contribuir para o 

combate às práticas prejudiciais”.81

Esse trabalho inicial sobre a concorrência fiscal prejudicial também colo-

cou no centro do debate o princípio da transparência, o qual, como já apontado, 

tornou-se um dos principais pilares do sistema tributário internacional.82

É de se assinalar, contudo, que esse primeiro impulso da OCDE ao combate 

à concorrência fiscal prejudicial e à promoção da transparência fiscal internacional 

não alcançou os resultados almejados.83 Como bem pontua Marcos Matsunaga, 

“apesar dos esforços da OCDE em combater a competição fiscal internacional, 

apontando para a clara assimetria gerada pela globalização e o fenômeno tri-

butário, tal discurso não possuía força suficiente para mobilizar uma alteração 

significativa nos subsistemas político e jurídico”.84

No ano 2000, a OCDE separou o trabalho sobre transparência fiscal e tro-

ca de informações para o já referido Fórum Global sobre Transparência Fiscal 

e Troca de Informações, que desenvolveu o modelo de Tratado sobre Troca de 

Informações sobre Assuntos Fiscais.85 A OCDE reconheceu a conexão entre esse 

documento e o Relatório de 1998 sobre concorrência fiscal prejudicial:

O Tratado foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho sobre Efetiva Troca 
de Informação do Fórum Global da OCDE (o ‘Grupo de Trabalho’). O 

79 OECD. Harmful tax competition: an emerging global issue. Paris: OECD, 1998.
80 Ver: ALMEIDA, Carlos Otávio Ferreira de. Tributação internacional da renda: a competitividade brasileira à 

luz das ordens tributária e econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 103-121; MALHERBE, Jacques. 
Harmful tax competition and the future of financial centers in the European Union. In: KIRCHHOF, Paul et al. 
(Org.). International and comparative taxation: essays in honour of Klaus Vogel. The Netherlands: Kluwer, 
2002, p. 111-114.

81 TôRRES, Heleno Taveira. Operações com países de tributação favorecida – algumas reflexões. In: ROCHA, 
Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 13. vol. São Paulo: Dialética, 
2009, p. 155.

82 Ver: ROCHA, Sergio André. Troca internacional de informações para fins fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 
2015, p. 58-62.

83 Ver: GARCIA NOVOA, César. Sobre la posibilidad de un tratado multilateral en el Marco de la Acción 15 de 
BEPS. In: Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. ILADT: México, 2015, 
p. 1.020.

84 MATSUNAGA, Marcos Hideo Moura. Cooperação mútua internacional na era pós-BEPS. Revista Direito 
Tributário Atual, São Paulo, n. 39, 2018, p. 313.

85 DOURADO, Ana Paula. Article 26. Exchange of information. In: REIMER, Ekkehart; RUST, Alexander (Org.). 
Klaus Vogel on double taxation conventions. 4. ed. The Netherlands: Kluwer, 2015, v. I, p. 1.864-1.867.

MIOLO_RFDT_102.indd   68 29/11/2019   15:06:49



R. Fórum de Dir. Tributário – RFDT | Belo Horizonte, ano 17, n. 102, p. 51-77, nov./dez. 2019 69

DIREITO INTERNACIONAL TRIBUTÁRIO: DAS ORIGENS AO CONTEXTO ATUAL

Grupo de Trabalho consistiu de representante de países membros da 
OCDE e também de delegados, assim como delegados das Antilhas 
Holandesas, Aruba, Bermuda, Bahrain, Chipre, Ilhas Cayman, Ilhas 
Man, Malta, Maurício, Seicheles e San Marino.

O Acordo se desenvolveu a partir do trabalho da OCDE para abordar as 
práticas de concorrência fiscal abusiva. Veja-se o Relatório ‘Harmful 
Tax Competition: An Emerging Issue’ de 1998 (o ‘Relatório de 1998’). 
O Relatório de 1998 identificou ‘a falta de efetiva troca de informações’ 
como um dos critérios principais para determinar práticas fiscais 
prejudiciais. O mandato do Grupo de Trabalho foi para desenvolver 
um instrumento legal que pudesse ser usado para estabelecer efetiva 
troca de informações. O Acordo representa o padrão para a efetiva 
troca de informações para os propósitos da iniciativa da OCDE sobre 
práticas fiscais abusivas.86

Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e a 

chamada “Guerra contra o Terror” que os seguiu reforçaram a necessidade de res-

trições sobre transações financeiras realizadas por meio de paraísos fiscais e regi-

mes fiscais privilegiados.87 A “morte” do segredo bancário foi declarada88 quando 

a transparência foi considerada uma das prioridades da tributação internacional.89 

Nada obstante, foi apenas após a crise financeira global iniciada em 

2007/2008 – e o empobrecimento dos países desenvolvidos – que a luta conta a 

concorrência fiscal prejudicial, os países com tributação favorecida e os regimes 

fiscais privilegiados alcançou uma nova fase.90 Como mencionamos, as grandes 

empresas multinacionais foram apontadas como grandes “malfeitores tributários” 

do século XXI, enquanto que o chamado planejamento tributário “agressivo” se 

tornou o alvo das autoridades fiscais dos diversos países.91 As multinacionais 

86 OECD. Agreement on exchange of information on tax matters. Disponível em: http://www.oecd.org/tax/
exchange-of-tax-information/2082215.pdf. Acesso em: 27 dez. 2015.

87 Ver: MATSUNAGA, Marcos Hideo Moura. Cooperação mútua internacional na era pós-BEPS. Revista Direito 
Tributário Atual, São Paulo, n. 39, 2018, p. 314.

88 Ver: zAKI, Myret. Le secret bancaire est mort. Lausane: Favre, 2010, p. 31.
89 Concordamos com Pasquale Pistone, quando afirma que, sem a transparência fiscal, não teria sido possível 

a ocorrência do Projeto BEPS (cf. PISTONE, Pasquale. General report. In: LANG, Michael et al. (Coord.). 
Trends and players in tax policy. Amsterdam: IBFD, 2016, p. 71).

90 Ver: SANTOS, Ramon Tomazela. A ampliação da troca de informações nos acordos internacionais para 
evitar a dupla tributação da renda – entre o combate à evasão fiscal e a proteção dos direitos dos contri-
buintes. In: SANTOS, Ramon Tomazela. Estudos de Direito Tributário Internacional. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2019, p. 299-301.

91 Ver: ROCHA, Sergio André. Imperial taxation: the awkward protection for States against the taxpayers in 
contemporary international taxation. In: ROCHA, Sergio André. Estudos de Direito Tributário Internacional. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 195-201. Ver também: ROSENBLATT, Paulo. Norma geral antielisiva 
e o principle purpose test (Ação 6 do BEPS) na política internacional brasileira. In: TEIXEIRA, Alexandre 
Alkmim (Coord.). Plano BEPS. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 397-403.
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foram julgadas culpadas no tribunal da opinião pública, legitimando as iniciativas 

dos Estados contra elas.92

Contudo, como apontado por Hugh Ault, Wolfgang Schön e Stephen Shay, “o 

comportamento das multinacionais é apenas um lado da moeda. A transferência 

de lucros e a erosão de base buscada pelas grandes multinacionais seriam inefi-

cazes sem que os países lhes oferecessem regras fiscais preferenciais, incluindo 

regimes de baixa ou nula tributação para certos contribuintes ou categorias de 

rendimentos e regras favoráveis sobre a mensuração de lucros”.93 Luís Eduardo 

Schoueri sustenta a mesma posição, ao afirmar que “a responsabilidade dos 

próprios Estados não pode ser negada, pois em muitos casos os contribuintes 

nada mais fazem, senão valem-se de alternativas que os ordenamentos tributários 

apresentam, seja de modo explícito (incentivos fiscais os mais variados), seja 

em virtude de falhas e lacunas paradoxalmente surgidas em virtude do excessivo 

detalhamento das legislações”.94 Essa conexão entre planejamento tributário e 

indução estatal já havia sido notada por Heleno Taveira Tôrres, há mais de uma 

década, tendo este autor escrito que, “se existe o planejamento tributário, como 

atividade por excelência dos contribuintes, predispostos a uma organização de 

negócios com a menor repercussão fiscal, tal plano somente é possível de ser 

elaborado, em muitos dos casos, porque existem as ‘opções fiscais’, concedidas 

bene gratia pelos Estados”.95

O Projeto BEPS da OCDE/G-20 foi a resposta para os desafios postos pelo 

alcance global das multinacionais em um ambiente onde a economia digital e os 

intangíveis têm um papel sem precedência nos fluxos comerciais internacionais. 

Em sua introdução, um dos primeiros documentos da OCDE sobre o tema escla-

recia que:

Há uma percepção crescente de que os governos perdem receita 
substancial da tributação corporativa em razão de planejamento foca-
do na transferência de lucros de forma que erodem a base tributável 
para locais onde eles são sujeitos a tratamentos fiscais mais favo-
ráveis. Notícias recentes como ‘A Grande Esquiva Fiscal Corporativa’ 

92 Cf. ROCHA, Sergio André. Countries’ aggressive tax treaty planning: Brazil’s case. Intertax, Amsterdam, n. 44 
(4), 2016, p. 340.

93 AULT, Hugh J.; SCHÖN, Wolfgang; SHAY, Stephen E. Base Erosion and Profit Shifting: a roadmap to reform. 
Bulletin for International Taxation, Amsterdam, n. 68 (8), 2014, p. 276. Ver também: PATÓN GARCIA, Gema. 
Análisis de las medidas españolas alineadas con el Plan de Acción BEPS: desafíos en la implementación 
e incidencia en Latinoamérica. In: ILADT. Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Tributario. ILADT: México, 2015, p. 186; DOURADO, Ana Paula. Governação fiscal global. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2018, p. 32-33.

94 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Projeto BEPS: ainda uma estratégia militar. In: GOMES, Marcus Lívio; SCHOUERI, 
Luís Eduardo (Coord.). A tributação internacional na era pós-BEPS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, v. I, p. 30.

95 TôRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário Internacional: planejamento tributário e operações transnacio-
nais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 68.
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da Bloomberg, a ‘Mas Ninguém Paga Tributos’, do New York Times, a 
‘Segredos dos Evasores de Tributo’ do The Times, e ‘Lacuna Fiscal’ 
do The Guardian são apenas alguns exemplos de maior atenção que 
a mídia tem dado a assuntos fiscais corporativos. A sociedade civil e 
organizações não governamentais (ONGs) tem também debatido es-
sas questões, por vezes abordando assuntos tributários complexos 
de uma forma simplista e apontando o dedo para as regras de preços 
de transferência baseadas no padrão arm’s length como a causa des-
ses problemas.

A maior atenção e o desafio inerente a lidar de forma abrangente com 
tais temas complexos encorajaram a percepção de que as regras do-
mésticas e internacionais sobre a tributação de lucros internacionais 
estão quebradas, e que os tributos são pagos apenas pelos inocen-
tes. Empresas multinacionais (MNEs) estão sendo acusadas de se 
esquivarem de tributos globalmente, e particularmente em países em 
desenvolvimento, onde as receitas fiscais são mais críticas para su-
portar desenvolvimento de longo-prazo.

Líderes empresariais usualmente argumentam que eles têm uma res-
ponsabilidade em relação a seus acionistas de reduzir legalmente os 
tributos pagos pela empresa. Alguns deles podem considerar a maio-
ria das acusações sem fundamento, em alguns casos entendendo 
que os governos são responsáveis por políticas fiscais incoerentes e 
por desenharem sistemas fiscais que proporcionam incentivos para 
a Erosão de Base e a Transferência de Lucros (BEPS). Eles também 
apontam que MNEs têm que enfrentar a dupla tributação de seus 
lucros de atividades internacionais, com procedimentos amigáveis por 
vezes incapazes de resolver disputas entre governos de forma tem-
pestiva, quando conseguem resolvê-las.96

No centro do Projeto BEPS está o reconhecimento de que os países não 

podem lidar com os problemas relacionados à tributação internacional contem-

porânea de forma unilateral. De fato, como notado por Lee Corrick, “no design 

de suas regras tributárias domésticas, estados soberanos podem não levar em 

consideração suficientemente o efeito das regras de outros países. A interação 

de conjuntos independentes de regras editadas por países soberanos criam fric-

ções, incluindo uma dupla tributação potencial para empresas operando em vários 

países”.97 Dessa maneira, tornou-se necessária a adoção de alguma forma de 

abordagem multilateral para lidar com o tema, coordenando-se ações conjuntas 

de diversos países.

Em 2015, os Relatórios Finais sobre todas as Ações do Projeto BEPS foram 

publicados. É justo afirmar que o resultado desse Projeto foi menos uma revolução 

dos princípios da tributação internacional do que o esperado. Como apontado 

96 OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD, 2013, p. 13.
97 CORRICK, Lee. The taxation of multinational enterprises. In: PAGGE, Thomas; MEHTA, Krishen (Coord.). 

Global tax fairness. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 174.
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por Fernando Serrano Antón, os resultados do Projeto BEPS foram mais adapta-

ções de conhecidos princípios de tributação internacional do que sua significativa 

modificação.98

Portanto, parece que o cenário para as disputas envolvendo países desen-

volvidos e em desenvolvimento manteve-se o mesmo após o Projeto BEPS, uma 

vez que nada no mesmo indica que maiores poderes tributários deveriam ser 

atribuídos a países de fonte.99

7 Tributação internacional e digitalização da economia

A breve análise histórica que fizemos sobre o nascimento do Direito 

Internacional Tributário localiza o seu surgimento no final do século XIX e no início 

do século XX. Nota-se, portanto, que, quando se estava dando os primeiros pas-

sos em direção à definição dos pilares do Direito Internacional Tributário, tinha-se 

como pano de fundo a economia da segunda Revolução Industrial, a qual tinha 

uma característica importante: a imobilidade.100 

Essa contextualização histórica explica, em grande parte, um dos principais 

critérios de alocação de competência tributária do Regime Fiscal Internacional inau-

gurado na década de vinte do século passado: o estabelecimento permanente.101 

O estabelecimento permanente, visto como elemento de conexão objetivo 

que legitima a tributação do rendimento pelo país de fonte, reflete a realidade 

econômica da economia industrial. 

A estrutura básica do Direito Internacional Tributário manteve-se praticamen-

te intacta por quase cem anos, ou por um pouco mais de cem anos, a depender 

do termo inicial da contagem do período. Contudo, como nada é eterno, ela foi 

posta em xeque de maneira significativa pela digitalização da economia, que, 

98 SERRANO ANTÓN, Fernando. Los retos de la fiscalidad internacional latinoamericana en el contexto 
actual. ¿Hacia una convivencia de un convenio multilateral BEPS con convenios bilaterales para evitar la 
doble imposición internacional? In: ILADT. Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Tributario. ILADT: México, 2015, p. 687. Ver também: GARCIA NOVOA, Cesar. Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) y sus implicaciones en América Latina. In: TEIXEIRA, Alexandre Alkmim (Coord.). Plano 
BEPS. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 89.

99 De fato, tudo indica o contrário. A luta contra a “BEPS” foi deflagrada pelos países desenvolvidos, os quais 
sofreram com a queda das receitas fiscais e seus impactos sobre o bem-estar social. Dessa maneira, 
parece que o mesmo é visto por tais países como um instrumento para a retenção de poderes tributários. 
Nesse sentido, ver: ESCRIBANO LÓPEz, Eva. An opportunistic, an yet appropriate, revision of the source 
threshold for the twenty-first century tax treaties. Intertax, Amsterdam, v. 43 (1), 2015, p. 7.

100 Ver: SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle. The Netherlands: Kluwer, 
1991, p. 65.

101 Para uma análise do surgimento e desenvolvimento inicial do conceito de estabelecimento permanente, 
ver: CALIENDO, Paulo. Estabelecimentos permanentes em Direito Tributário Internacional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 53-157; SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty 
principle. The Netherlands: Kluwer, 1991. p. 71-101.
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como apontado por Cesar Garcia Novoa, provocou uma “desterritorialização” da 

economia.102 

Com efeito, se a característica típica da economia industrial é ser a mesma 

estacionária e tangível, a característica típica da economia digital é ser a mesma 

móvel e intangível. 

A digitalização da economia, portanto, torna em grande parte obsoleto o 

Regime Fiscal Internacional,103 o arranjo de rateio de receitas tributárias que co-

meçou a ser desenhado nos tratados do século XIX, passou pelos modelos da 

Sociedade das Nações, da OCDE e da ONU, e chegou ainda de pé ao século XXI. 

Uma das grandes vítimas da digitalização da economia é o estabelecimento 

permanente, na medida que a presença de um estabelecimento fixo no país de 

fonte torna-se cada vez mais desnecessária para a realização de negócios em seu 

território.104 Portanto, há que se buscar novos critérios.

Contudo, tenta-se resolver o problema sem, de fato, alterar o padrão do 

início do século passado. Ou seja, procuram os países desenvolvidos criar novos 

padrões tributários, com a missão difícil de justificar que se cria algo novo especifi-

camente para a economia digital, mas sem alterar o estabelecimento permanente 

como elemento objetivo de conexão.105 Como aponta Rita Calçada Pires, “há uma 

clara vontade de fazer o conceito de E.E. [Estabelecimento Permanente] permane-

cer intacto em face de novas realidades, de modo a não alargar o poder tributário 

da fonte. O que se verifica é pretender-se manter a traça original do E.E., adaptan-

do as novas realidades a essa traça, recusando-se, na generalidade, a adaptação 

do conceito a essas novas realidades, ou negando-se a possível incapacidade 

deste conceito ser adequado aos universos inovadores da modernidade”.106

Portanto, se a questão central da tributação internacional é o rateio de re-

ceitas entre os países,107 o avanço da digitalização da economia quebra o padrão 

secular do Regime Fiscal Internacional, obrigando os países a negociar novos 

102 GARCIA NOVOA, Cesar. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) y sus implicaciones en América Latina. In: 
TEIXEIRA, Alexandre Alkmim (Coord.). Plano BEPS. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 93-94. Ver também: 
BRIGAGÃO, Gustavo. Projeto Base Erosion and Profit Shifiting (BEPS) e os desafios da tributação eletrônica 
internacional. In: TEIXEIRA, Alexandre Alkmim (Coord.). Plano BEPS. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 226.

103 Ver: OLIVEIRA, Ludimila Monteiro de. Direito Tributário, globalização e competição. Belo Horizonte: Arraes, 
2016, p. 28-33.

104 Ver: PIRES, Rita Calçada. Manual de Direito Internacional Fiscal. Coimbra: Almedina, 2018, p. 315; BOSSA, 
Gisele Barra. Novos rumos da tributação na economia digital e a importância do mercado consumidor na 
caracterização do estabelecimento permanente virtual. In: SAUNDERS, Ana Paula et al. (Org.). Estudos de 
tributação internacional: edição especial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 333-334.

105 Ver: ROCHA, Sergio André. Old bottles or new bottles: time to break the bottle! In favor of broader source 
country taxing rights. Kluwer International Tax Blog. Disponível em: http://kluwertaxblog.com/2018/06/20/
old-bottles-new-bottles-time-break-bottle-favor-broader-source-country-taxing-rights/. Acesso em: 25 jul. 
2019.

106 PIRES, Rita Calçada. Manual de Direito Internacional Fiscal. Coimbra: Almedina, 2018, p. 71-72.
107 ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a bitributação da renda. 2. ed. São Paulo: Quartier 

Latin, 2013, p. 78-82.
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critérios. Esse foi o objeto, por exemplo, da Ação 1 do Projeto BEPS.108 Não é por 

outra razão que, de todas as ações, essa foi a que menos avançou em termos 

de consequências concretas. Não tiveram melhor sorte as iniciativas da União 

Europeia,109 uma vez que se mostra difícil alcançar consenso nesse campo, de 

modo que restaram as iniciativas unilaterais por ora. 

Recentemente, a OCDE lançou uma nova iniciativa para uma abordagem 

unificada dos efeitos decorrentes da digitalização da economia. Em uma Policy 

Note aprovada pelo Inclusive Framework do Projeto BEPS em janeiro de 2019, a 

OCDE propôs uma abordagem em dois pilares: o Pillar One, que foca na alocação 

de poderes tributários entre os países e o Pillar Two, que inclui todos os outros 

temas relacionados à erosão de base e à transferência de lucros.110 

Em outubro de 2019, foi aberta a consulta pública sobre a abordagem uni-

ficada sob o Pillar One. Há, aqui, uma proposta mais abrangente de revisão do 

Regime Fiscal Internacional, especialmente os elementos de conexão estabeleci-

dos há quase um século. Fala-se de um novo nexus, de uma revisão ampla do con-

ceito de estabelecimento permanente, impactos sobre as regras de transferência, 

etc. Reconhece-se que, como já havíamos defendido, a questão não está restrita 

à digitalização da economia, mas também, em alguns casos, à dita economia 

tradicional.111 

Esse tema tem exposto uma as características fundamentais do Direito 

Internacional Tributário: seu acentuado caráter político. Se haverá avanços sobre 

esse tema, ou não, é algo que devemos aguar para ver. Como destacam Silvania 

Tognetti e Thiago Belani Ribeiro, “a ordem internacional ainda não sabe como lidar 

com a complexidade da economia digital para atingir os objetivos da tributação 

internacional (neutralidade, eficiência, certeza e simplicidade, efetividade e justiça 

e flexibilidade) e manter um dos seus principais pilares que é a atribuição de tribu-

tação da renda de forma equilibrada entre os países onde residem os produtores 

108 Ver: ROCHA, Sergio André; CASTRO, Diana Rodrigues Prado de. Plano de Ação 1 do BEPS e as Diretrizes 
Gerais da OCDE. In: PISCITELLI, Tathiane (Coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018, p. 15-38.

109 Ver: PALMA, Clotilde Celorico. A tributação da economia digital e a evolução recente na União Europeia. 
In: PISCITELLI, Tathiane (Coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, 
p. 39-57; GODOI, Marciano Seabra de. Comentários Acerca do imposto sobre transações digitais incluído 
na Proposta de Diretiva da União Europeia 2018/0073. In: PISCITELLI, Tathiane (Coord.). Tributação 
da economia digital. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 59-74; FOz, Renata; CANEN, Doris. O 
conceito de estabelecimento permanente e a presença digital relevante: websites como sujeitos passivos. 
In: PISCITELLI, Tathiane (Coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, 
p. 75-89.

110 OECD. Adressing the tax challenges of the digitalisation of the economy – policy note. Paris: OECD, 2019. 
Disponível em: https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-
digitalisation.pdf. Acesso em: 30 out. 2019.

111 OECD. Public consultation document: Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One. Paris: 
OECD, 2019. Disponível em: https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-
proposal-unified-approach-pillar-one.pdf. Acesso em: 30 out. 2019.
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da renda (Residência) e os que pagam a renda (Fonte). Certamente o consenso 

internacional não será obtido se o que vier a ser proposto não parecer aperfeiçoar 

o modelo atual ou se contrariar o tênue equilíbrio entre os países de fonte e de 

residência”.112

Além de pôr em xeque a arrecadação dos países, a digitalização da econo-

mia também coloca pressão sobre a capacidade das administrações tributárias de 

fiscalizar os atos praticados pelos contribuintes. Como aponta Rita Calçada Pires, 

“sendo a desmaterialização marcada pela digitalização e pela natureza intangível 

do processo comercial, bem como por uma reduzida necessidade de presença 

física, e sendo a fiscalidade dependente, até a data, e na maioria dos casos, 

da existência de ‘fisicalidade’ e de fiscalizações in loco, compreende-se que a 

desmaterialização propicie uma menor capacidade de conhecimento de fatos e de 

controle (ou mesmo insuscetível de controle) por parte do Fisco”.113

Com a “desintermediação” proporcionada pela digitalização, crescem as 

situações onde fornecedores de bens, serviços e intangíveis não residentes rela-

cionam-se diretamente com pessoas físicas, tornando mais complexo o controle 

da tributação de transações transfronteiriças. As mudanças nos meios de paga-

mentos tornam as questões ainda mais complexas. 

Nota-se, portanto, que são diversos os reflexos da digitalização da economia 

sobre a tributação internacional. Ela vai afetar a qualificação dos fatos econô-

micos, sua localização, sua conexão com os países e capacidade dos fiscos de 

auditarem os atos e negócios jurídicos praticados pelos contribuintes.

Este não é o momento para avançarmos no debate das controvérsias gera-

das pela digitalização da economia. Contudo, é relevante pontuarmos aqui como, 

neste quase um século de Direito Internacional Tributário, contado desde os pri-

meiros modelos de convenção de 1928, talvez a digitalização seja, de fato, o 

evento mais disruptivo dos padrões de tributação internacional que prevaleceram 

praticamente inalterados em suas bases ao longo do século XX.

8 Conclusão

O propósito deste artigo foi apresentar uma análise da evolução histórica 

do Direito Internacional Tributário. Ao cabo dos comentários acima, é possível 

concluir que: 

• O Direito Internacional Tributário tem uma relação direta com o Imposto de 

Renda, tendo iniciado seu desenvolvimento juntamente com a expansão 

112 TOGNETTI, Silvania Conceição; RIBEIRO, Thiago Belani. BEPS e os Desafios da economia digital: propostas 
e a experiência brasileira. In: TEIXEIRA, Alexandre Alkmim (Coord.). Plano BEPS. Belo Horizonte: Fórum, 
2019, p. 244-245.

113 PIRES, Rita Calçada. Manual de Direito Internacional Fiscal. Coimbra: Almedina, 2018, p. 304.
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do Imposto de Renda como um tributo relevante. Naturalmente que a 

tributação internacional não raro cuida de temas relacionados a tributos 

sobre o consumo, sobre o comércio exterior ou sobre o patrimônio. Nada 

obstante, é inegável a interconexão do Direito Internacional Tributário com 

o Imposto de Renda. 

• Como o impulso inicial à formação do Direito Internacional Tributário se 

deu no fim do século XIX/início do século XX, ele se estruturou tendo 

como referencial a economia da segunda Revolução Industrial, a qual 

tinha entre suas características a imobilidade dos fatores de produção.

• Historicamente, os principais avanços do Direito Internacional Tributário 

ocorreram após fatos históricos que geraram grave crise econômica glo-

bal. No século passado, tais fatos foram as duas guerras mundiais, que 

legaram o trabalho da Sociedade das Nações e a OCDE. No presente 

século, foi a crise financeira mundial, que deu o impulso para o Projeto 

BEPS.

• O Direito Internacional Tributário não é apenas um campo técnico, alheio 

às complexidades das relações internacionais. Do contrário, trata-se de 

campo de estudo onde os interesses econômicos e suas projeções polí-

ticas têm impactos sobremaneira relevantes. Assim, entender a política 

fiscal internacional de um país é perquirir de maneira mais ampla sobre 

sua política econômica e seu papel no tabuleiro político internacional. 

• Nesse contexto, um dos temas mais relevantes da tributação internacio-

nal nas últimas décadas tem sido a concorrência fiscal entre os países, a 

qual transforma a tributação em instrumento da concorrência pela atração 

de investimentos e capitais. 

• Nada obstante, desde a fundação do Direito Internacional Tributário no 

início do século passado, talvez nenhum evento tenha desafiado tan-

to os parâmetros da tributação internacional quando a digitalização da 

economia. A intangibilização das atividades econômicas põe em xeque 

o conceito de estabelecimento permanente, central ao chamado Regime 

Fiscal Internacional, impulsionando uma revisão de padrões que possivel-

mente trará modificações irreversíveis à estrutura do Direito Internacional 

Tributário.

• Outra característica marcante da tributação internacional contemporânea 

é o surgimento do multilateralismo. O Direito Internacional Tributário do 

século XX foi marcado pelo bilateralismo e a concorrência. Já no século 

XXI, tendo em vista a ineficácia de iniciativas unilaterais ou bilaterais para 
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lidarem com os problemas decorrentes da concorrência fiscal prejudicial 

e do planejamento tributário internacional agressivo, despontam as ini-

ciativas multilaterais como centrais no novo contexto, impulsionando a 

relevância de acordos multilaterais como nunca antes visto. 
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