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RESUMO

A busca pelo desenvolvimento nacional, como um processo de expansão 

das liberdades  substantivas  das pessoas,  é um ideal  que permeia o texto constitucional 

brasileiro e obriga o Estado a atuar para sua concretização. No entanto a atuação estatal 

deve considerar as repercussões internacionais que podem anular os esforços de promoção 

do desenvolvimento.

O oferecimento de incentivos fiscais para atrair  ou manter IED possui 

uma  relação  direta  com  o  objetivo  de  promover  o  desenvolvimento  nacional.  Tais 

incentivos, no atual mundo globalizado, podem ensejar o surgimento de uma situação de 

competição  tributária  internacional  que  precisa  ter  sua  aceitabilidade  internacional 

compreendida,  segundo  uma  análise  estruturada  pela  proporcionalidade  tendo  como 

finalidade o aumento dos níveis de desenvolvimento.

É preciso que existam mecanismos nos tratados internacionais para evitar 

a bitributação que preservem os efeitos indutores das normas nacionais as quais buscam 

promover  o  desenvolvimento  nacional.  As  cláusulas  de  tax  sparing e  matching  credit 

exercem tal  função de garantir  que a  manifestação  da  soberania  fiscal  de um país,  ao 

conceder o incentivo fiscal, seja respeitada numa relação bilateral. 

A  neutralidade no fluxo internacional de investimentos, até há poucos 

anos, era tratada somente em termos de CEN, CIN e NN. Atualmente, surgem novas idéias 

que questionam a CEN como alternativa mais defensável para a eficiência na alocação do 

investimento, inserindo nas discussões a  neutralidade de propriedade do capital.

As  obrigações  internacionais,  assumidas  no  sistema  multilateral  do 

comércio,  podem  funcionar  como  obstáculo  para  as  medidas  incentivadoras  do 

desenvolvimento.  Entretanto  é  possível  para  o  Brasil  como  PED  estabelecer  subsídio 

específico, não proibido e não recorrível, que resulte em atração ou manutenção de IED o 

qual contribua para a promoção do desenvolvimento.
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A cooperação na área de tributação contribui para a configuração de uma 

tributação  internacional  mais  justa,  sendo  que  qualquer  iniciativa  de  buscar  o 

desenvolvimento sustentável encontra, na cooperação tributária internacional, um aspecto 

crucial.

A despeito da existência de alguns fóruns e organizações internacionais 

que cuidam da cooperação tributária, a médio e longo prazo, países que ainda têm muito a 

fazer em prol de seu desenvolvimento, como o Brasil, teriam numa organização mundial 

de  tributação  a  oportunidade  de  discutir  alguns  assuntos  que,  nas  modalidades  de 

cooperação tributária já praticadas, estão afastados.

Palavras-chave:
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ABSTRACT

The  pursuit  of  national  development  as  a  process  of  expansion  of 

substantive liberties of the people is an ideal which is present in the constitutional Brazilian 

text and forces the State to act as for its realization. Nevertheless, the action of the State 

has to consider the international effects which can make void the efforts to promote its 

development.

Offering tax incentives to attract or maintain foreign direct investments 

(FDI) has a direct relationship with the purpose of promoting national development. The 

tax incentives, in a nowadays globalized world, may cause some situation of international 

tax  competition  which  need  its  international  acceptance  comprehended  as  an  analysis 

structured  by  proportionality  having  its  purpose  towards  the  increasing  levels  of 

development.

It  is  necessary that  mechanisms  exist  in international  treaties  so as to 

avoid double taxation that protect the inductive effects of the national laws which look for 

to promote national development. The tax sparing and matching credit clauses function so 

as  to  guarantee  the  manifestation  of  fiscal  sovereignty  of  a  country  granting  a  fiscal 

incentive may be respected in a bilateral relationship. 

The neutrality in the international investments flow till some years ago 

was treated only based on CEN, CIN and NN. Now new ideas are coming up that bring 

discussion about CEN as being the best alternative as for the effectiveness to place  the 

investment, introducing in the debates the neutrality of capital ownership.

International  obligations  undertaken  in  the  multilateral  trade  business 

system  may  work  as  an  obstacle  as  for  the  incentive  measures  of  development. 

Nevertheless, Brazil as a developing country may establish a specific subsidy, which is not 
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prohibited or which may not suffer any penalty that would bring or maintain foreign direct 

investment (FDI) contributing to promote development.

Cooperation in tax sector contributes to confirm a more fair international 

taxation scenario, and any step undertaken looking for sustainable development finds in 

international tax cooperation a fundamental aspect.

Despite  the  existence  of  some  international  forums  and  international 

organizations dealing with tax cooperation, in medium and long run, countries which have 

a lot to accomplish in favor of their development, as Brazil, would have in a world tax 

organization the opportunity to discuss some subjects that  in tax cooperation forms are 

already used but this does not happen.

Keywords:

National development

International tax competition

International tax cooperation

International income tax

Foreign direct investment

5



INTRODUÇÃO

1. RELEVÂNCIA DO TEMA E DEFINIÇÃO DA TESE A SER EXPOSTA

No segundo semestre  de 2008, assistimos  ao aprofundamento  de uma 

crise financeira global que pode ser tomada como um exemplo contundente do grau de 

interdependência  entre  os países e de como os planos de desenvolvimento  de um país 

dependem do ambiente internacional.  

A crise de 2008, surgida, entre outros fatores, a partir da falta de uma 

adequada regulamentação  das  instituições  bancárias  norte-americanas,  terá  repercussões 

econômicas  e jurídicas  que,  nesse momento,  ainda não conseguimos  dimensionar.  Mas 

várias  das  soluções  imaginadas  passam  por  uma  atuação  multilateral  tanto  no  lado 

econômico, para conter uma temida recessão prolongada, quanto no lado jurídico, para, por 

exemplo,  estabelecer  uma  regulação  global  eficiente  das  instituições  financeiras.  Esse 

reforço  na  compreensão  sobre  a  necessidade  de  atuação  multilateral  na  regulação 

financeira  não passará sem reflexos nas questões que interessam ao desenvolvimento e 

envolvem a  tributação  internacional  da  renda.  Se  a  globalização  já  era  uma  realidade 

desafiadora nesse campo, após a crise de 2008 teremos muito mais com que nos preocupar. 

Enquanto aguardamos a concretização de tais perspectivas, cumpre-nos 

contribuir  para  que  o  conjunto  de  repercussões  internacionais  atuais,  em  relação  às 

políticas nacionais de desenvolvimento que utilizam instrumentos ligados à tributação da 

renda, seja mais bem identificado e compreendido. Assim, pretendemos colaborar para o 

que a UNCTAD chamou de “aumento da coerência entre estratégias de desenvolvimento 

nacional  (...)  e  obrigações  e  compromissos  internacionais”  que  resulta  num  ambiente 

favorável  para o desenvolvimento sustentável.1

1 Cf. UNITED NATIONS. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. São 
Paulo consensus. São Paulo, 2004, p. 5.
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Tendo em vista  que o constituinte  elegeu o desenvolvimento  nacional 

como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (inciso II do art. 3º 

da  Constituição  Federal),  pretendemos  apontar  os  desafios  que  se  apresentam  para  o 

legislador  tributário  brasileiro,  bem  como  para  o  aplicador  das  leis,  na  busca  desse 

objetivo, quando o meio escolhido para promover o desenvolvimento é a  utilização de 

incentivos fiscais para atrair investimento estrangeiro direto. 

Para a ciência jurídica brasileira, portanto, almejamos contribuir para que 

sejam ampliadas, no âmbito dos debates jurídicos que devem envolver a elaboração e a 

aplicação  das  leis  tributárias,  as  considerações  a  respeito  dos  efeitos  e  reações 

internacionais que podem advir da busca por tal objetivo – tanto na seara da competição 

quanto  da  cooperação  tributária  internacional  -,  quando  o  meio  para  a  promoção  do 

desenvolvimento é a utilização de incentivos fiscais para atrair investimento estrangeiro 

direto.  Nesse  caminho,  ao  questionarmos  alguns  dos  fundamentos  sobre  os  quais  as 

discussões  internacionais  estão  assentadas,  críticas  serão  contraditadas,  conceitos 

revisitados e propostas apresentadas de modo que tais inserções, isoladamente  e/ou em seu 

conjunto,   configurem  nossa  contribuição  que,  a  despeito  de  ser  discreta,   tenha  a 

originalidade como característica.

Um dos propulsores de nossa motivação para apresentarmos o presente 

trabalho  é  nossa  convicção  de  que  a  preocupação  com a  efetividade  das  políticas  de 

desenvolvimento concorre para aumentarmos o legado que atual geração pode deixar para 

o futuro, atendendo às palavras de Jeffrey Sachs: “que o futuro diga de nossa geração que 

mandamos para frente poderosas correntes de esperança e que trabalhamos juntos para 

curar o mundo”.2

Encerramos esta primeira parte de nosso preâmbulo com as palavras de 

Fábio  Konder  Comparato:  “estejamos  convictos  de  que  a  humanidade  saberá  decidir 

livremente o seu futuro, construindo aquela ‘sociedade comum do gênero humano’ de que 

falou Cícero, mas na qual todos os seres humanos poderão, enfim, exercer, em igualdade 

de condições, o seu fundamental direito à busca da felicidade”.3

2 Cf. SACHS, Jeffrey.  O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos 20 anos. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 414.

3 Cf.  COMPARATO,  Fábio  Konder.  Ética:  direito,  moral  e  religião  no  mundo  moderno.  São  Paulo: 
Companhia das letras, 2006, p. 436.

7



2. MÉTODO DA PESQUISA

O trabalho  que apresentamos  não pretende  esgotar  o  assunto.  Uma tal 

pretensão nos atribuiria tarefa impossível e tentaria, em vão, negar o fato de que a ciência 

jurídica,  como  qualquer  ramo  do  conhecimento  humano,  é  um  organismo  vivo  em 

constante evolução.

Nosso objetivo foi  dar  uma contribuição  à  ciência  jurídica  brasileira  e 

fomentar  o  surgimento  de  novas  pesquisas  sobre  o  tema.  Para  tanto,  tivemos  uma 

incessante preocupação com as referências bibliográficas, pois são estas que demonstram o 

caminho percorrido e podem servir como ponto de partida para novas pesquisas. Adotamos 

como critério incluir nas referências bibliográficas todos os textos a que tivemos acesso, 

ainda que não tenham sido citados diretamente, por entendermos que  contribuíam para o 

alcance do objetivo da tese.  Ainda que não citado diretamente,  o texto,  eventualmente 

consultado e  listado nas referências bibliográficas,  de alguma forma contribuiu para o 

desenrolar da pesquisa, o que o habilitou a constar naquelas referências. 

Para as citações inseridas no texto, buscamos, preferencialmente, as fontes 

primárias para que pudéssemos nós mesmos extrair os fundamentos das idéias dos autores 

que nos ajudaram a construir as conclusões. 

Poderá  ser  observada  uma  predominância  de  material  de  pesquisa  em 

língua estrangeira, uma vez que constatamos que há uma carência de trabalhos publicados 

sobre o assunto em língua portuguesa. Muitos artigos citados raramente são encontrados 

em  bibliotecas  do  país,  e  a  sua  obtenção  foi  possível  por  meio  do  acesso  a  bases 

internacionais  de  artigos  em  formato  eletrônico  que  é  concedido  a  estudantes  da 

Universidade de São Paulo, seja nos computadores da biblioteca ou mesmo diretamente 

das suas residências. Destacamos tal possibilidade, pois entendemos que se tem mostrado 

uma importante  ferramenta  para  a  pesquisa  nesta  universidade  e  que  precisa  ser  mais 

freqüentemente  explorada  na  pesquisa  sobre  temas  jurídicos.  Quanto  aos  livros,  não 
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poderíamos  deixar  de  mencionar  a  qualidade  das  obras  e  periódicos  que  podem  ser 

encontrados nas bibliotecas desta Faculdade de Direito para consulta pessoal, sendo que 

alguns livros de doutrina internacional foram diretamente por nós adquiridos.

Assim,  estivemos  diante  de  um  imenso  leque  de  fontes  de  pesquisa 

disponíveis  –  em meio  magnético  e  para  consulta  pessoal  –  e  enfrentamos   o  grande 

desafio para o pesquisador: identificar o que  contribui para a construção dos argumentos 

que convergem para o núcleo da tese. Esperamos ter vencido esse desafio.

Trabalhamos  firmemente  para  que  todos  os  argumentos  que  amparam 

nossas conclusões tivessem suas fontes registradas adequadamente, o que expressa nosso 

compromisso, como não poderia ser diferente, com a seriedade científica e acadêmica. Se 

alguma referência eventualmente tenha sido omitida ou assinalada equivocadamente, há de 

ser compreendido que tal equívoco – que esperamos não tenha ocorrido -, foi ocasionado 

pela  grande,  porém  necessária,  quantidade  de  notas  que  registram  as  diversas  obras 

consultadas.

Tanto na pesquisa quanto na elaboração de nossas conclusões, optamos, 

tanto quanto entendemos aplicável, por uma abordagem interdisciplinar que buscou colher 

contribuições  de  outras  ciências  e  de  outras  disciplinas  jurídicas.  Isso  foi  feito  sem 

abandonarmos  as  especificidades  da  lógica  jurídica  e  as  característricas  do  direito 

tributário, bem como sem perdermos de vista, quando fizemos as conexões possíveis, os 

pontos que unem e diferenciam as disciplinas. Nesse sentido, buscamos atender ao que o 

filósofo francês, Edgar Morin,4 reinvidica para o tratamento científico de um fenômeno 

complexo: distinguir, mas não separar; ao contrário, articular e associar. 

4 Cf. MORIN, Edgar.  Introdução ao pensamento complexo.  3. ed.  Porto Alegre:  Sulina, 2007, p. 102-3; 
PETRAGLIA, Izabel.  Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e do saber. 10. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2008, p. 58-9.
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3. ROTEIRO DO TRABALHO

A fim de possibilitar um primeiro contato com os tópicos abordados no 

decorrer da obra, oferecemos um roteiro para o trabalho.

A apresentação  do  resultado de  nossas  pesquisas  foi  redigida  com as 

regras ortográficas vigentes até 31 de dezembro de 2008, em conformidade com o período 

de transição até 31 de dezembro de 2012, estabelecido pelo parágrafo único do art. 2º do 

Decreto 6.583/2008. 

O texto está estruturado em uma parte introdutória, cinco capítulos, uma 

parte  final  com  o  conjunto  de  nossas  conclusões,  as  referências  bibliográficas  que 

utilizamos, direta ou indiretamente, e alguns anexos.

Na Introdução, além de apresentar a relevância do tema, fixar a tese a ser 

exposta,  assinalar  o  método  da  pesquisa   e  oferecer  o  roteiro  do  trabalho,  faremos  o 

registro  do  conteúdo  do  desenvolvimento,  não  de  uma  perspectiva  da  história  do 

desenvolvimentismo, mas de sua expressão extraída de recentes trabalhos que o associam 

ao conjunto das liberdades. Estabelecida a noção de desenvolvimento, vamos assinalar no 

texto constitucional os dispositivos que conduzem para a obrigação do Estado de promover 

o desenvolvimento nacional.  

Ao buscar lições doutrinárias internacionais que nos ajudaram a elaborar 

a  presente  tese,  bem  como  documentos  de  organismos  internacionais  multilaterais, 

sentimos a necessidade de fixar outra premissa introdutória  para permitir  que o estudo 

fosse conduzido sem ignorar o alcance de algumas idéias encontradas naqueles textos: a 

delimitação  do conjunto de  países  que entendemos  pertencentes  aos  grupos dos  países 

desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. 

10



Encerradas as lições introdutórias, seguimos para o conteúdo principal do 

trabalho, dividido em cinco capítulos.

No Capítulo I, iniciamos com a compreensão a respeito do caminho que 

conduz  à  competição  tributária  internacional,  o  qual  envolve  a  globalização  e  as 

externalidades  fiscais.  Em  seguida,  verificamos  se  a  decisão  de  localização  de  um 

investimento  sofre  alguma  influência  da  tributação,  para  prosseguirmos  com  a 

apresentação  de  nosso  conceito  de  competição  tributária  internacional  (CTI).  Dando 

continuidade ao capítulo, são também discutidos a forma como se dá a CTI para atrair 

investimentos  estrangeiros  diretos  (IED)  e  os  efeitos  do  IED  no  objetivo  de 

desenvolvimento nacional. Finalizando o capítulo, apresentamos como a CTI vem sendo 

tratada  nas  discussões  internacionais  sob  o  aspecto  de  sua  aceitabilidade,  para,  então, 

apresentarmos nossa proposta sobre o assunto, que utilizará  uma análise estruturada pela 

proporcionalidade.

O  Capítulo  II  busca  identificar  como  pode  ser  preservado  o  caráter 

indutor de normas tributárias nacionais que objetivam promover o desenvolvimento em 

face de uma relação bilateral  para a qual foi firmado um tratado para evitar a bitributação 

ou mesmo como um tratado pode ser, ele próprio, uma norma indutora do desenvolvimento 

de um ou de ambos os países signatários.  São estudadas as cláusulas de  tax sparing e 

matching credit,  identificando suas características  e diferenças.  As críticas  da OCDE à 

cláusula de  tax sparing são contraditadas e apresentamos razões para que tais cláusulas 

sejam inseridas em tratados para evitar  a bitributação.  Encerramos o capítulo com uma 

apreciação sobre a política brasileira de celebração de tratados com relação às cláusulas de 

tax sparing e matching credit.

A  neutralidade  no  fluxo  internacional  de  investimentos  é  o  assunto 

tratado no Capítulo III.  Apresentamos as origens e características do chamado Modelo de 

Musgrave (CEN/CIN/NN) e, em seguida, as críticas a tal modelo. A tentativa de escapar de 

tais  críticas  levou  ao  surgimento  de  novas  idéias  sobre  a  neutralidade  no  fluxo 

internacional  de  investimentos  (CON/NON),  sobre  as  quais  fornecemos  as  principais 

características. Fechamos o capítulo, demonstrando as relações entre as discussões sobre a 

neutralidade no fluxo internacional de investimentos e a promoção do desenvolvimento por 

meio de uma atuação em CTI para atrair IED.
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Dedicamos o Capítulo IV, dividido em duas partes, para desvendarmos 

como as regras da OMC sobre subsídios podem limitar a utilização de incentivos fiscais na 

promoção do desenvolvimento. Na primeira parte, foi elaborada uma seqüência de análise 

das regras do ASMC, que permite concluir se uma dada situação de concessão de incentivo 

fiscal pode ensejar medidas compensatórias por parte de outro Estado-membro da OMC. 

A seguir, aproveitamos para verificar como as recentes alterações nas normas sobre as ZPE 

brasileiras  podem  ser  afetadas  pelo  ASMC.  Na  segunda  parte,  relatamos  os  casos 

DISC/FSC/ETI, tendo como objetivo, além de contribuir para uma melhor compreensão do 

funcionamento das regras do ASMC e para uma clarificação do conteúdo dos casos, extrair 

algumas  lições  sobre os  reflexos  da regulação  do comércio  internacional  na tributação 

internacional da renda e, conseqüentemente, nas medidas para atrair IED adotadas nessa 

seara.

Chegamos ao Capítulo V para investigar em que medida a cooperação 

tributária internacional interessa ao objetivo do desenvolvimento nacional. Demonstramos 

as  modalidades  de  cooperação  tributária  que  são possíveis  e  os  fóruns  e  organizações 

envolvidas  atualmente  na  cooperação  tributária  internacional.   A  partir  desse  cenário, 

apresentamos a proposta de uma Organização Mundial  de Tributação,  tratando de suas 

funções, sua viabilidade tanto num cenário internacional individualista quanto num cenário 

internacional  solidário  voltado  para  a  realização  do  direito  ao  desenvolvimento. 

Cogitamos  a  possibilidade  de  organizações  multilaterais,  já  existentes,  exercerem  as 

funções da OMT para concluir qual seria a posição de curto e longo prazo que o Brasil 

deveria assumir nesse aspecto.

Em todo o percurso dos cinco capítulos, procuramos fornecer o vínculo 

com nosso corte temático ou moldura delimitadora que é a questão do desenvolvimento 

nacional.  Para tanto, precisamos, dando continuidade à parte introdutória, registrar a noção 

de  desenvolvimento  que  adotamos  para,  em  seguida,  assinalarmos  como   o 

desenvolvimento é tratado no texto constitucional.
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4. O CONTEÚDO DO DESENVOLVIMENTO

Para assentar a noção de desenvolvimento adotada no trabalho, evitamos 

o escorço histórico sobre as teorias desenvolvimentistas,5 preferindo captar as principais 

características da discussão mais recente sobre o tema do desenvolvimento, presentes na 

obra de Amartya  Sen6 que relaciona o desenvolvimento com a liberdade no trecho que 

destacamos:

“O  desenvolvimento  requer  que  se  removam  as  principais  fontes  de 

privação  de  liberdade:  pobreza  e  tirania,  carência  de  oportunidades 

econômicas  e  destituição  social  sistemática,  negligência  dos  serviços 

públicos  e  intolerância  ou  interferência  excessiva  dos  Estados 

repressivos.  A  despeito  de  aumentos  sem  precedentes  na  opulência 

global, o mundo atual nega liberdades elementares a um grande número 

de  pessoas  –  talvez  até  mesmo  à  maioria.  Às  vezes  a  ausência  de 

liberdades  substantivas  relaciona-se  diretamente  com  a  pobreza 

econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter 

uma   nutrição  satisfatória  ou  remédios  para  doenças  tratáveis,  a 

oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a 

água  tratada  ou  saneamento  básico.  Em  outros  casos,  a  privação  de 

liberdade  vincula-se  estreitamente  à  carência  de  serviços  públicos  e 

assistência  social,  como  por  exemplo  a  ausência  de  programas 

epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência médica e 

educação  ou  de  instituições  eficazes  para  a  manutenção  da  paz  e  da 

ordem  locais.  Em  outros  casos,  a  violação  da  liberdade  resulta 

diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis por regimes 

5 Vários  textos  podem  ser  consultados  sobre  as  teorias  desenvolvimentistas,  entre  eles:  BERCOVICI, 
Gilberto.  Constituição econômica e desenvolvimento:  uma leitura a partir da Constituição de 1998.  São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 46-52; RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes,  
significados e conseqüências. São Paulo: Renovar, 2007, p. 25-32; SALOMÃO FILHO,  Calixto. Regulação 
e desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto.  Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 29-63, (p. 33-37).
6 Amartya Sen é cidadão indiano, concluiu o doutorado em Cambridge em 1959, foi professor de filosofia e 
economia em Harvard até 1998, desde então é mestre em Cambridge. Foi ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia em 1998 por seus estudos sobre a pobreza, a fome e o desenvolvimento.
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autoritários  e  de  restrições  impostas  à  liberdade  de  participar  da  vida 

social, política e econômica da comunidade”. 7 

As idéias do autor conduzem para a conclusão de que o desenvolvimento 

é um processo de expansão das liberdades substantivas das pessoas que é marcado por “um 

compromisso  muito  sério  com  as  possibilidades  de  liberdade”.8 Nessa  perspectiva,  a 

liberdade não é apenas um fator instrumental, mas o destino do próprio desenvolvimento.9

O  enfoque  do  desenvolvimento,  defendido  por  Amartya  Sen,  é  um 

estágio  adiante  ao  consenso  assinalado  por  Fábio  Konder  Comparato  no  sentido  de 

entender o desenvolvimento como um processo de longo prazo, fomentado por políticas 

públicas ou programas de ação governamental nos campos econômico, social e político, 

possuindo estes fortes interligações entre si.10 Se por um lado concordamos em não reduzir 

a compreensão do desenvolvimento ao desenvolvimento econômico, uma vez que “não é a 

maximização da riqueza que gera a liberdade e a justiça”,11 por outro lado não olvidamos 

que  esse  processo  de  expansão  das  liberdades,  que  Amartya  Sen  atribui  ao 

desenvolvimento, não prescinde do desenvolvimento econômico e da ampliação da riqueza 

social. Nesse sentido, o próprio Amartya Sen reconhece que  não se pode compreender o 

desenvolvimento sem seus componentes econômico, social, político ou jurídico.12

É na  dimensão  do  desenvolvimento  econômico  que  as  discussões  na 

seara do direito tributário internacional, envolvendo a competição e a cooperação tributária 

internacionais, estão mais diretamente inseridas, ao tratarem, por exemplo, das regras de 

7 Cf. SEN,  Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000, p. 18.
8 Cf. SEN, op. cit., (nota 7), p. 336-7.
9 Cf. BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. In: BARRAL, Welber (org.). 
Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: 
Editora Singular, 2005, p. 3l-60, (p. 58).
10 Cf. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 395.
11 Cf. TORRES, Ricardo Lobo.  Tratado de direito constitucional financeiro e tributário – v. II - Valores e  
princípios constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 350.
12 Cf. SEN,  Amartya.  Prefácio:  reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento. In: 
BARRAL, Welber (org.). Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do  
desenvolvimento. São Paulo: Editora Singular, 2005, p. 13-30, (p. 18).
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tributação  do  investimento  direto,  tendo  como  efeito  a  restrição  ou  o  estímulo  ao 

desenvolvimento.

Registrada a noção de desenvolvimento que adotamos, ainda temos que 

fornecer um panorama de como o desenvolvimento, assim entendido, foi tratado no texto 

constitucional  brasileiro,  identificando  as  exigências  constitucionais  estabelecidas  em 

relação ao assunto, de maneira a dar o contorno completo de nosso corte temático.

4.1. Desenvolvimento na Constituição Federal de 1988

Percebemos a presença do ideal de desenvolvimento, na Constituição de 

1988, desde seu  preâmbulo que, a despeito de não possuir força normativa, fornece-nos 

uma prévia dos valores em direção aos quais o Estado estruturado pela Constituição deve 

atuar.  A inclusão do desenvolvimento entre os valores supremos do Estado estruturado 

pela Constituição, conforme consta do preâmbulo, já nos dá a dimensão da importância do 

tema  no  nível  constitucional.  A  partir  do  preâmbulo,  a  presença  do  ideal  de 

desenvolvimento  permeia  toda  a  chamada  Constituição  Econômica,  o  que  nos  leva  à 

necessidade de conhecer o conteúdo de tal expressão. 

Tomando  o  magistério  de  Vital  Moreira,  temos  que  a  constituição 

econômica é “o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos 

definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma determinada forma de 

organização  e  funcionamento  da  economia  e  constituem,  por  isso  mesmo,  uma 

determinada ordem econômica”.13 Não podemos deixar de assinalar que a identificação de 

tais  normas  no  texto  constitucional  não  é  tarefa  topográfica,  conforme  já  lecionou 

Washington Peluso Albino de Souza, uma vez que a constituição econômica “apresenta-se 

na tessitura estrutural desta [da Constituição como um todo], não importa na condição de 

Parte, Título, Capítulo ou em artigos esparsos. Sua caracterização baseia-se tão-somente na 

13 Cf. MOREIRA, Vital.  Economia e constituição: para o conceito de constituição econômica. Coimbra: 
Faculdade de Direito, 1974, p. 35.
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presença do 'econômico’ no texto constitucional”.14 Seguindo tal orientação, assinalaremos 

algumas  normas  constitucionais  que  impulsionam  o  Estado  brasileiro  na  busca  pelo 

desenvolvimento. 

Antes de iniciarmos a consideração do texto constitucional,  temos que 

registrar  que,  na  determinação  de  nosso  corte  temático  que  toma  o  desenvolvimento 

conforme as exigências constitucionais,  partiremos do gênero norma constitucional sem 

aprofundar  em  sua  natureza  de  regra  ou  princípio,  o  que,  entendemos,  levaria  nossa 

pesquisa para longe da hipótese de nossa tese.15

Identificaremos, a seguir, os dispositivos constitucionais que entendemos 

ter o conteúdo mais impregnado de exigências em relação ao desenvolvimento, sem querer 

esgotar a identificação de tal conteúdo no texto constitucional. Trataremos do art. 1º, do 

art. 3º, do art. 170 e do art. 174.

No  caput do  art.  1º,  o  Estado  brasileiro  é  definido  como  Estado 

Democrático de Direito o que, ao tempo em que traz implicações das mais profundas na 

compreensão  do  texto  constitucional,  é  apontado  por  José  Afonso  da  Silva  como  um 

comando  normativo  que  pressupõe a  vigência  de condições  econômicas  suscetíveis  de 

favorecer o pleno exercício de direitos individuais,  políticos e sociais.16 Nos incisos do 

mesmo artigo,  encontramos  os fundamentos  deste  Estado e,  entre  eles,  a dignidade  da 

pessoa humana. Para Luís Eduardo Schoueri, extraímos daí a imposição de um vetor da 

atuação estatal positiva, que aponta no sentido de que seja construída uma sociedade que 

valorize a existência digna da pessoa humana por meio da diminuição das desigualdades 

sociais no contexto do Estado Democrático de Direito.17 O mesmo autor entende que a 

diminuição das desigualdades sociais implica ampliar a liberdade das camadas sociais mais 

14 Cf. SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da constituição econômica. Belo Horizonte: Del Rey, 
2002, p. 23.

15 Sem dúvida, é riquíssima a doutrina sobre a questão dos princípios e sua distinção das regras.   Como 
escapa de nosso objetivo aprofundar esse debate, apenas assinalamos duas obras sobre o assunto. A primeira, 
pela influência na metodologia do Direito e na distinção entre princípio e regra, que á a obra de Karl Larenz 
(LARENZ, Karl.  Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 
passim).  A segunda, por oferecer um panorama da evolução da distinção entre princípios e  regras e por 
conter algumas das referências bibliográficas mais destacadas sobre o assunto, que é a obra de Humberto 
Ávila,   intitulada  Teoria  dos  Princípios  (ÁVILA,  Humberto.  Teoria  dos  princípios  –  da  definição  à  
aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003, passim).
16 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, 
p.  124.  No  mesmo  sentido,  ver:  FARENA,  Duciran  Van  Marsen.  O  princípio  constitucional  do  
desenvolvimento.  Tese (Doutorado em direito). São Paulo: Universidade de São Paulo, 1996, p. 135.

16



desfavorecidas,18 o que nos leva a confirmar que o desenvolvimento, adotado pelo texto 

constitucional,  é  o  desenvolvimento  entendido  como  um  processo  de  ampliação  das 

liberdades. Assim, um Estado Democrático de Direito, fundado na dignidade da pessoa 

humana,  deve  buscar  o  fortalecimento  do  processo  de  desenvolvimento  e,  portanto,  o 

fortalecimento das políticas que visem à ampliação das liberdades por meio da diminuição 

das desigualdades sociais.

Avançando no destaque de alguns dos dispositivos constitucionais que 

tratam do desenvolvimento, encontramos, no inciso II do art. 3º, a determinação de que 

garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo fundamental da República Federativa 

do  Brasil.  Essa  referência  por  si  só  poderia  suscitar  uma  interpretação  de  que  o 

desenvolvimento nacional, apontado como objetivo fundamental do Estado brasileiro, seria 

aquele que se confunde com o desenvolvimento econômico, mas, considerando todos os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e não só aquele estampado no 

inciso  II  do  referido  artigo,  fica  desvelado  o  vetor  valorativo  presente  em  tal  trecho 

constitucional que converge para o conteúdo do desenvolvimento como um processo de 

ampliação das liberdades que não está restrito a uma de suas dimensões, a econômica.  De 

outro  modo  não poderíamos  conceber,  pois  a  busca  por  um desenvolvimento  nacional 

focado apenas na dimensão econômica não garantiria a superação do individualismo nato 

do  sistema  econômico  capitalista,  o  que  seria  incompatível  com a  construção  de  uma 

sociedade livre, justa e solidária.  O simples crescimento, associado ao desenvolvimento 

econômico, sem que ocorra qualquer transformação, seja social, seja no sistema produtivo, 

foi  chamado  por  Gilberto  Bercovici  de  simples  modernização  que  não  contribui  para 

melhorar as condições de vida da maioria da população.  Nesse sentido, o mesmo autor 

assinalou  que  o  conjunto  do  desenvolvimento  econômico  com  o  social,  tendo  como 

resultado  a  eliminação  das  desigualdades,  pode  ser  considerado  como  a  síntese  dos 

objetivos históricos nacionais.19 

17 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e liberdade. In: PIRES, Adilson Rodrigues; TORRES, Heleno 
Taveira (Orgs.). Princípios de direito financeiro e tributário – estudos em homenagem ao professor Ricardo  
Lobo Torres.  Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 431-471, (p.  457-8).
18 Cf. SCHOUERI, op. cit., (nota 17), p.  462.

19 Cf.  BERCOVICI,  Gilberto.  Constituição  econômica  e  desenvolvimento:  uma  leitura  a  partir  de 
Constituição de 1998. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 38 e 42-3.
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No  art.  170  encontramos  parte  relevante  da  nossa  Constituição 

Econômica  de  modo  tal  que,  no  caput  do artigo,  há  a  determinação  da  finalidade  da 

“ordem econômica”, o que exige uma clarificação sobre tal expressão.

Eros  Grau  assume  que  ordem  econômica  e  constituição  econômica 

possuem conceitos bastante próximos, cuidando de explicar que tal proximidade refere-se à 

ordem econômica  do mundo do dever  ser  que não pode  ser  confundida  com a ordem 

econômica  do  mundo  do  ser.  Para  o  autor  a  ordem  econômica  instalada  no  nível 

constitucional  tem  por  fim  o  aprimoramento  da  ordem  econômica  do  mundo  do  ser, 

operando,  com  as  transformações  que  exige,  para  instrumentalizar  sua  preservação.20 

Entendemos que são exatamente tais transformações exigidas pelo texto constitucional que 

constituem o componente básico do processo de desenvolvimento na dimensão da ordem 

econômica do mundo do ser. Tais transformações, tendo como finalidade assegurar a todos 

a existência digna, serão levadas a efeito por meio de situações que sofrerão a incidência 

de vários vetores valorativos enumerados naquele artigo, dos quais destacamos dois para 

contribuir na composição de nosso corte temático: a soberania nacional e a redução das 

desigualdades regionais e sociais.

Concordamos com a idéia exposta por Carla Abrantkoski Rister de que é 

exigida de um país, orientado pelo vetor valorativo da soberania nacional em sua Ordem 

Econômica do dever ser, a preocupação com seu próprio desenvolvimento, uma vez que 

não é razoável supor “que outras nações tomem para si tal incumbência”.  A autora, ao 

afirmar  que  o  Estado  brasileiro,  orientado  por  tal  vetor  valorativo,  deve  defender  um 

“projeto próprio de desenvolvimento”,21 fornece a primeira impressão de que defende um 

projeto de desenvolvimento que ignore a inserção  do país no cenário globalizado, mas, em 

seguida,  afasta tal impressão, assinalando que a busca pelo desenvolvimento nacional de 

maneira independente em relação aos demais países deve observar os limites do possível 

na correlação de forças políticas e econômicas no cenário internacional, sem adotar uma 

postura passiva em tal processo, pois a Constituição exige que o Estado brasileiro conduza 

seu  próprio  processo  de  desenvolvimento,  tendo  como  destinatário  o  seu  povo.22 

20 Cf. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, 
p. 53.

21 Cf. RISTER, op. cit., (nota 5), p. 282.

22 Cf. RISTER, op. cit., (nota 5), p. 285
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Ressalvamos que não se trata apenas de uma correlação de forças, pois, assim tomado, 

poderíamos  imaginar  que  havendo suficiente  força  política  e/ou  econômica  no  cenário 

internacional, poderia um Estado fazer prevalecer seu projeto nacional, o que representaria 

uma postura isolacionista que a longo prazo traria mais prejuízos que benefícios para o 

país.  Assim,  a  soberania  nacional  como um vetor  valorativo  da Ordem Econômica  do 

dever ser tem que ser encarada com a devida cautela para não  a  tomarmos como um 

incentivo ao isolacionismo no cenário internacional.

Compartilhamos  a  constatação  de  que,  nos  últimos  anos,  política 

tributária,  questões  de  desenvolvimento  e  globalização  estão  colidindo  em caminhos  - 

antes dificilmente imagináveis23 - levando à necessidade de considerarmos a atuação estatal 

na busca pelo desenvolvimento sob o prisma tanto interno como internacional.24 Não é 

nosso  objetivo  contribuir  na  discussão  a  respeito  dos  benefícios  fiscais  numa  visão 

estrutural dentro do ordenamento jurídico ou mesmo como instrumentos à disposição do 

Estado na tarefa de promover o desenvolvimento, mas que não possam sofrer influência 

decisiva  de  fatores  externos  ou  internacionais  decorrentes  das  relações  mantidas  com 

outros países.  Nossa atenção estará  voltada para a  discussão a respeito  da repercussão 

internacional da adoção de benefícios fiscais, como instrumentos à disposição do Estado 

para promover o desenvolvimento, que possam sofrer restrições oriundas de compromissos 

internacionais por conformar uma situação de competição tributária. 

Como Rabih Ali Nasser alertou, “a importância do aspecto internacional 

está em que, apesar de ter obrigatoriamente o desenvolvimento nacional como objetivo 

último orientador de suas ações, o Estado não pode deixar de levar em consideração fatores 

externos dos quais esse mesmo desenvolvimento depende”. Nesse cenário, quanto mais um 

país aproveita os recursos externos para promover o desenvolvimento nacional, maior será 

a necessidade de levar em consideração os aspectos internacionais, sem que isso signifique 

um abandono da soberania nacional.25 Certo é que não há como negar que o processo de 

desenvolvimento, pelo menos em seu componente econômico, pode ser substancialmente 

23 WHISENHUNT,  Whitney.  To  Zedillo  or  not  to  Zedillo:  why  the  world  needs  an  ITO.  Temple 
International & Comparative Law Journal. v. 16, n. 2, 2002, p. 559.

24 Cf. NASSER, Rabih Ali. A OMC e os países em desenvolvimento. São Paulo: Aduaneiras, 2003, p. 72.

25 Cf. NASSER,  op. cit.,  (nota  24),  p. 74.  Preferimos falar,  divergindo do citado autor nesse ponto, em 
aproveitamento dos recursos vindos do exterior, e não em dependência de tais recursos.
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paralisado pela ação de Estados estrangeiros, no plano internacional,26 na medida em que 

restrições, retaliações ou  medidas compensatórias  que forem impostas em resposta a uma 

atuação  voltada  para  a  busca  do  desenvolvimento  nacional  podem  dificultar  ou 

desestimular o fluxo de investimentos e a ampliação do comércio internacional, resultando 

na criação de obstáculos ao atingimento dos objetivos do desenvolvimento.

 O  vetor  valorativo  que  aponta  para  a  diminuição  das  desigualdades 

regionais  e  sociais,  explicitado  no  inciso  VII  do  art.  170,  exige  a  adoção  de  algumas 

medidas de incentivo utilizando benefícios fiscais. A doutrina internacional, em seu estágio 

atual,  pode  considerar  tais  medidas  como  competição  tributária  danosa  ou  mesmo  um 

subsídio  a  ser  combatido  diante  da OMC. Esse conflito  entre  o  interesse  nacional  e  a 

liberdade  internacional  dos  investimentos  e  do  comércio  precisa  ser  tratado  em  um 

ambiente de cooperação internacional mais do que por normas multilaterais sancionatórias. 

É disso que trataremos no Capítulo V.

Acompanhando  Guilherme  Amorim  Campos  da  Silva,  podemos 

compreender,  ainda,  que  no  art.  174  a  Constituição  estabelece  um  dever  do  Estado: 

promover o desenvolvimento econômico nacional, melhorando a qualidade de vida de cada 

cidadão.  O mesmo autor  conclui  que  a  norma jurídica  constitucional  que estabelece  o 

direito  ao desenvolvimento  nacional  é  provida  de  eficácia  imediata  e  impositiva  sobre 

todos os poderes da União. Dessa maneira todos os poderes do Estado devem atuar na 

direção da implementação de tal objetivo fundamental.27 

Estabelecido o contorno de nosso corte temático, acrescentaremos a essa 

parte introdutória a definição do conteúdo dos grupos de países chamados desenvolvidos  e 

em desenvolvimento.

5. PAÍSES DESENVOLVIDOS (PD) E PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO (PED)

26 Cf. COMPARATO, op. cit., (nota 10), p. 397.
27 Cf. SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Método, 2004, p. 66.
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Como  parte  de  nossas  considerações  introdutórias  para  o  presente 

trabalho, retomamos uma preocupação de nossa dissertação de mestrado que entendemos 

precisa  ser  objeto  de  maior  especificação  para  o  enfrentamento  das  questões  que  aqui 

trataremos: a definição do que consideramos um país em desenvolvimento. A necessidade 

de  clarificação  da  composição  do  grupo  de  países  chamados  em desenvolvimento  em 

contraponto a outro grupo chamado desenvolvido advém da presença constante em textos 

internacionais de referências a tais grupos de países 

Em nossa dissertação de mestrado adotamos a posição de Klaus Vogel 

com relação à expressão “país em desenvolvimento”.28

Mencionamos  que  Klaus  Vogel questiona  se  faz  sentido  falarmos  em 

países em desenvolvimento, uma vez que os Estados, que geralmente se designam como 

países em desenvolvimento, diferem entre si, em suas condições, meios e possibilidades, 

das mais variadas maneiras. Entre os países ditos em desenvolvimento estão os países mais 

pobres  do  mundo,  que  dependem  fortemente  da  exportação  de  matérias-primas  e 

encontram-se  presos  a  um  círculo  vicioso  de  pobreza,  mas  também  estão  países  que 

conseguem uma boa desenvoltura comercial internacional – o autor cita como exemplo o 

Brasil.

Naquela  ocasião,  apontamos  o  ponto  em  comum  que  Klaus  Vogel 

encontrara  nesses  países:  “são  determinados  a  recuperar  a  sua  economia,  criando  a 

possibilidade  de  exportação  para  os  Estados  ‘desenvolvidos’,  removendo  os  entraves 

comerciais, e interessados, por outro lado, nos investimentos de Estados industrializados, 

que  fazem  falta  para  a  criação  de  novos  empregos  e,  por  conseguinte,  de  poder 

aquisitivo”.29 Além de assumir tal posição de Klaus Vogel, acrescentamos que a busca dos 

países  em desenvolvimento  por  investimentos  de  Estados  industrializados   tinha  como 

objetivo contribuir decisivamente para aumentar o nível geral de qualidade de vida e de 

desenvolvimento humano.30

28 Cf. SILVA, Mauro José.  Direito ao desenvolvimento e fonte do pagamento: em busca de fundamentos  
jurídicos para a divisão interestatal do poder de tributar a renda. Dissertação (Mestrado em direito). São 
Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004, p. 59-61.
29 Cf. VOGEL, Klaus. Importância do direito tributário internacional para os países em desenvolvimento. In: 
TAVOLARO,  Agostinho  T.;  MACHADO,  Brandão;  MARTINS,  Ives  Gandra  (Coords.).  Princípios  
tributários no direito brasileiro e comparado – Estudos em homenagem a  Gilberto de Ulhôa Canto. Rio de 
Janeiro: Forense,  1988, p. 471-487, (p. 470-1).
30 Cf. SILVA, op. cit., (nota 28), p. 60.
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Continuamos  compartilhando  de  tal  posição,  mas  entendemos  que 

precisamos avançar para definirmos exatamente quais países, no contexto do concerto das 

nações, consideramos como países desenvolvidos (PD) e quais países consideramos países 

em  desenvolvimento  (PED),  uma  vez  que   em  diversos  trechos  do  trabalho  faremos 

menção aos dois grupos de países.

A  dificuldade  de  uma  definição  do  que  seja  PED  está  refletida  nas 

variadas  posições  adotadas  por  algumas  organizações  internacionais  de  destaque  no 

cenário  internacional:  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC)  e  Organização  das 

Nações Unidas (ONU).

Vera  Thorstensen  anota  que,  no  âmbito  da  OMC,  existe  controvérsia 

sobre  definição  de  país  em  desenvolvimento.  No  âmbito  daquela  organização  foram 

tentadas  inúmeras  discussões  para a  elaboração  de um critério  de definição,  mas,  sem 

conseguir  sucesso,  preferiu-se  deixar  para  cada  país  a  iniciativa  de  se  definir  como 

desenvolvido ou em desenvolvimento.31

Por conta disso, conforme observado por Rabih Ali Nasser, a partir da 

Rodada Uruguai,  o Brasil  é visto pelos países desenvolvidos como um membro pleno, 

mesmo sem ter atingido um grau de desenvolvimento comparável que não deve pretender 

receber tratamento privilegiado ou mais benéfico.32

Essa observação do autor pode ser entendida quando observamos  que, na 

Parte IV do Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas (General Agreement on Tariffs and 

Trade  –  GATT),  que  trata  de  comércio  e  desenvolvimento,  há  referência  às  “partes 

contratantes menos desenvolvidas” e não às “partes contratantes em desenvolvimento”.33 

No mesmo sentido, no Anexo VII do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

(ASMC) temos expressa a definição de quais países em desenvolvimento,  membros da 

OMC, que não estão sujeitos às limitações sobre subsídios proibidos. Estão nessa condição 

31 Cf.  THORSTENSEN,  Vera.  OMC  –  Organização  Mundial  do  Comércio:  as  regras  do  comércio  
internacional e a nova rodada de negociações multilaterais. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 255.
32 Cf. NASSER, op. cit., (nota 24), p. 257.
33 Em inglês: “less-developed contracting parties” e “developing contracting parties”.
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os países que são considerados Países Menos Desenvolvidos (PMD) pela ONU e outros 20 

países com renda per capita inferior a US$ 1.000,00.34

Por  sua  vez,  a  ONU  considera  que  são  PMD  aqueles  países  que 

obedecem aos seguintes critérios:

• Baixa renda per capita nos últimos três anos;

• Baixo desenvolvimento  humano,  medido com base nos indicadores  de nutrição, 

saúde, educação e alfabetização entre adultos;

• Alta vulnerabilidade econômica, baseada em indicadores como: instabilidade  na 

produção  agrícola,  instabilidade  de  exportação  de  bens  e  serviços,  importância 

econômica de atividades não tradicionais, concentração de exportações e percentual 

da população desalojada por desastres naturais.35

Com base  nesses  critérios,  a  lista  de  PMD tem atualmente  50  países 

conforme demonstrado na Tabela A.I.2.

Então, segundo o anexo VII do ASMC, os países em desenvolvimento, 

membros  da  OMC,  que  não  estão  sujeitos  às  limitações  sobre  subsídios  proibidos, 

totalizam 70, conforme relacionados na Tabela A.I.3.

O  Brasil  não  consta,  então,  entre  os  países   em  desenvolvimento, 

membros  da  OMC,  que  não  estão  sujeitos  às  limitações  sobre  subsídios  proibidos36, 

submetendo-se ao mesmo tratamento previsto para os países desenvolvidos nesse aspecto. 

Não  é  objeto  do  presente  trabalho  a  análise  dos  fundamentos  dos  critérios  da 

regulamentação da OMC, mas não deixamos de registrar a flagrante ofensa à igualdade que 

essa situação gera, uma vez que um país, o Brasil, com renda per capita US$ 5.910 (Tabela 

34 Veja a lista completa do anexo VII do ASMC, incluindo esses 20 países, na Tabela A.I.3.

35 Cf. UNITED NATIONS. Economic and Social Council.  Committee for Development Policy.  Report on 
the sixty session. mar./abr. 2004. E/2004/33. Disponível em: <http://www.un.org/docs/ecosoc/>. Acesso em: 
03 set. 2008, p. 15.
36 Veremos  no  item  4.1.1.3.3  que  em  relação  aos  subsídios  recorríveis  (amarelos)  todos  os  PED  são 
excepcionados dos requisitos subjetivos para a configuração da recorribilidade.
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A.I.1) submete-se ao mesmo tratamento que outro país com renda per capita cerca de oito 

vezes maior,  US$ 46.040 (Tabela A.I.1), no caso dos EUA.

Considerando a dificuldade de uma definição conceitual do que seja país 

em  desenvolvimento  mesmo  na  ONU  e  na  OMC,  adotamos  uma  definição  concreta 

apoiada em dados do Banco Mundial. Assim, são países em desenvolvimento os países que 

não são relacionados pelo Banco Mundial  como países de alta  renda e, por óbvio,  são 

países desenvolvidos os países considerados pelo Banco Mundial como de alta renda.

A tabela A.I.1 traz a relação completa dos países de alta, média e baixa 

renda,  segundo dados do Banco Mundial,  bem como esclarece  os  critérios  que aquele 

organismo utiliza para tal classificação. 

É certo  que existem fatores  importantes  na  determinação do grau de 

desenvolvimento  de  um  país  –  desenvolvimento  entendido  como  um  processo  de 

ampliação das liberdades e não simplesmente desenvolvimento econômico – que escapam 

da medida da renda  per capita  que é a base da classificação que adotamos. Entre tais 

fatores podem ser citados: distribuição de renda, poluição e degradação ambiental, níveis 

adequados de saúde e educação.  Mas é inegável  a  correlação  positiva  entre  renda  per  

capita e a maioria desses fatores, pois a realidade nos mostra que os residentes nos países 

mais ricos dispõem de melhor acesso à saúde, educação e melhor distribuição de renda do 

que os residentes em países mais pobres.37

A classificação  proposta  não  é  imune  a  críticas,  ao  contrário,  suscita 

muitos questionamentos, entre eles, se ainda faz sentido a divisão de tais grupos de países. 

Com relação a isso, a UNCTAD, organismo da ONU que cuida de questões relacionadas 

ao comércio e ao desenvolvimento, reconhece que os contrastes entre países desenvolvidos 

e países em desnvolvimento, que marcaram as relações internacionais na década de 1960, 

ainda estão presentes atualmente, havendo até casos em que os contrastes aumentaram.38 

Outras relevantes críticas podem ser apresentadas, com as quais não debateremos, uma vez 

que nossa pretensão com a classificação oferecida não vai além de permitir uma visão mais 

37 Cf. MARGALIOTH, Yoram. Tax competition, foreign direct investments and growth: using the tax system 
to promote developing countries. Virginia Tax Review, v. 23, p. 157-200, 2003, p. 160-1.

38 Cf. UNITED NATIONS. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. The 
spirit of São Paulo. São Paulo, 2004, p. 1.
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concreta do grupo de países que, em alguns trechos, chamamos de PED e PD, seguindo a 

freqüente  referência  a  tais  grupos  de  países,  existente  em  textos  doutrinários 

internacionais.39

39 A divisão de PD e PED baseada em renda per capita é assumida, entre outros, por Yoram Margalioth em 
MARGALIOTH, op. cit., (nota 37), p. 191.
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CONCLUSÕES

1. O  desenvolvimento  é  um  processo  de  expansão  das  liberdades 

substantivas das pessoas que não prescinde do desenvolvimento econômico e da ampliação 

da riqueza  social,  devendo ser  compreendido em seus componentes  econômico,  social, 

político e jurídico.

2. A  globalização  tornou  impossível  dar  efetividade  a  políticas  públicas 

voltadas  para a promoção do desenvolvimento  sem considerar  que estas influem e são 

influenciadas pela atuação de outros países e de grandes corporações multinacionais. A 

interdependência  econômica  e  financeira  internacional  conecta  os  problemas  nacionais 

com o ambiente internacional de tal forma que na tributação os governos sofrem limitações 

na sua capacidade de configurar seu sistema tributário. Essa mesma interdependência pode 

conduzir  o  processo  de  promoção  do  desenvolvimento  nacional  para  a  competição 

tributária internacional, pois os países, ao alterarem sua tributação com tal objetivo, podem 

suscitar a reação de outros países com o mesmo interesse nacional.

3. Quando tratamos da CTI devemos considerar as externalidades fiscais, ou 

seja, devemos considerar que a alteração do sistema de tributação internacional da renda de 

um país influi  nas receitas  tributárias de outro país e, conseqüentemente,  no respectivo 

processo de desenvolvimento. Considerar a externalidade fiscal nessa análise é considerar 

o valor solidariedade na medida em que estamos levando em conta o interesse de terceiros 

países e seus residentes.

4. Na decisão de localização  de investimentos,  a  existência  de incentivos 

tributários  é  fator  determinante,  considerando que outros  fatores  já  foram analisados  e 

preenchidos pelos países interessados. Por conta disso, envolvidos num cenário típico de 

dilema do prisioneiro, os países que desejam receber IED acabam competindo entre si por 

meio da concessão de benefícios fiscais.
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5. Competição  tributária  internacional  é  a  situação  na  qual  se  constata  a 

atuação de duas ou mais jurisdições tributárias soberanas no sentido de estimular empresas 

e/ou  indivíduos  a  adotar  comportamento  que  resulte  no  surgimento  ou  manutenção  de 

algum elemento  de  conexão  entre  aquela  jurisdição  e  uma  ou  mais  manifestações  de 

capacidade contributiva,  de modo a permitir o exercício exclusivo ou compartilhado da 

soberania fiscal.

6. Entre os efeitos da entrada de IED (inward investment) temos: aumento do 

montante  de  capital  disponível  para  o  investimento;  aumento  no  nível  de  emprego; 

aumento  da  arrecadação  para  o  governo;  introdução  de  novas  técnicas  e  tecnologias; 

aumento da eficiência das empresas locais como resultado da competição com as filiais ou 

subsidiárias das empresas estrangeiras instaladas no país; aumento da exportação por parte 

das  empresas  nacionais  estimuladas  pela  ação  das  novas  empresas  estrangeiras;  e 

surgimento de melhorias na infra-estrutura do país. Tais efeitos tornam a CTI para atrair 

IED coerente com o objetivo de promoção do desenvolvimento nacional.

7. A CTI deve ser analisada não como danosa, perniciosa,  aceitável a priori 

ou  inaceitável  a  priori,  mas  como  aceitável  ou  inaceitável   depois  de  uma  análise 

individual  dos  casos  estruturada  pela  proporcionalidade.  Nessa  análise,  o  fim  a  ser 

considerado e que pautará a verificação da adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito  é a melhoria no nível relativo de desenvolvimento dos envolvidos.

8. A atuação estatal interna de indução aos investimentos pode ser afetada ou 

anulada pelo conteúdo dos acordos de bitributação ou mesmo pela atuação unilateral do 

país  de residência  da empresa  investidora.  Caso o Estado da fonte  de um rendimento, 

utilizando-se de norma tributária indutora, tenha permitido uma redução do tributo como 

forma de promoção do desenvolvimento,  a simples  aplicação do método da imputação 

(crédito do imposto efetivamente pago) pelo país da residência do investidor levará a um 

incremento  na  pretensão  tributária  do  Estado  de  residência,  anulando  o  sacrifício  da 

soberania fiscal do país da fonte. A existência de tratado para evitar a bitributação com 

cláusula de tax sparing e/ou matching credit afasta tal efeito negativo.
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9. O  tax sparing é uma técnica que permite a atribuição de um crédito ao 

investidor correspondente ao imposto que teria sido pago no país de origem do rendimento 

se  não  fossem  as  medidas  de  exoneração  com  que  neste  se  pretendeu  incentivar  o 

investimento exterior. A aplicação do tax sparing depende de o país da fonte informar ao 

país da residência  o imposto que normalmente seria pago caso não existissem medidas 

incentivadoras.

10. O matching credit é uma técnica que permite a atribuição no tratado de 

uma  alíquota  fixa  para  o  crédito  concedido  pelo  país  da  residência,  independente  da 

política fiscal do país da fonte, podendo esta ser maior (matching credit indução), menor 

(matching  credit mínimo)  ou  igual  (matching  credit garantia)  à  alíquota  convencional 

permitida ao país da fonte para o respectivo rendimento. 

11. Nos últimos anos tem crescido a resistência dos países desenvolvidos em 

aceitar a inclusão de cláusulas de  tax sparing e/ou  matching credit  nos tratados. Vários 

argumentos  utilizados  para  tanto  foram apresentados  pela  OCDE em relatório  sobre  o 

assunto  no  qual  assinalou  a  visão  de  seus  membros.  Apresentamos  argumentos  que 

contestam o fundamento de todas essas críticas.

12. A aplicação da cláusula de tax sparing e/ou matching credit não expõe os 

países contratantes à possibilidade de serem acionados na OMC por violação às regras 

sobre subsídios.

13. Defendemos a manutenção da política brasileira de celebração de tratados 

que insista na necessidade de inserção de cláusulas de tax sparing e/ou matching credit em 

tratados com países com capacidade de propiciar investimentos diretos no país para que os 

eventuais  benefícios  fiscais  concedidos  com o exercício  de nossa soberania  fiscal,  que 

representam sacrifício do Tesouro Nacional e visam estimular o desenvolvimento nacional, 

não sejam aproveitados pelo Estado da residência do investidor estrangeiro.  

14. Assumimos  que  uma  análise  interdisciplinar  da  competição  tributária 

internacional, envolvendo noções da ciência econômica, contribuiria para ampliar o debate 

sobre  os  valores  jurídicos  relacionados  ao  tema.  Buscamos,  então,  noções  econômicas 
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sobre  eficiência  e  neutralidade,  ressalvando,  para  nossas  conclusões,  o  respeito  a  uma 

metodologia própria do Direito.

15. O conceito de eficiência é baseado na premissa de que a produtividade 

será mais alta quando os fatores produtores de renda forem distribuídos por mecanismo 

próprios  do  mercado  sem  interferência  governamental,  de  modo  que  leis  que  não 

interferem com a distribuição das forças de mercado são chamadas neutras.

16. Juntamente com a noção econômica de eficiência, encontramos o ótimo 

de  Pareto  que ocorre  quando,  em uma dada  situação,  não  é  mais  possível  melhorar  a 

situação de um agente sem piorar a de outro. A noção de ótimo de Pareto tem de natureza 

individualista,  configurando  um  critério  para  aferir  a  eficiência  social  que  nega  a 

solidariedade  e  não contribui  para a  justiça,  na acepção de igualdade,  sendo, portanto, 

incompatível com a metodologia que adotamos para o estudo do Direito.

17. Ressalvamos que a neutralidade no fluxo internacional de investimentos 

tem importância subsidiária na lógica jurídica, pois apenas de forma indireta e casuística 

está  associada  à  concretização  dos  valores  colocados  pelo  texto  constitucional  sob  a 

proteção do Direito. No entanto o jurista não pode deixar de conhecer os argumentos que 

sustentam a discussão a respeito de tal neutralidade.

18. Nas discussões sobre a divisão internacional do poder de tributar a renda 

destacam-se,  desde  a  década  de  1960,  duas  neutralidades  advindas  do  que  chamamos 

Modelo de Musgrave: a Capital Export Neuytrality (CEN) e a Capital Import Neutrality 

(CIN).

19. A adoção da CEN implica tributação em bases universais com permissão 

de crédito  do tributo  pago no exterior,  ainda que seja  limitado tal  crédito  ao valor  do 

correspondente tributo doméstico.

20. Por  seu  turno,  a  CIN  é  alcançada  quando  os  países  adotam  a 

territorialidade pura, situação na qual o investimento suporta somente a tributação na fonte, 

não tendo relevância a residência do investidor.

29



21. Ao lado  da  CEN e  da  CIN,  que  são  vistas  como  meios  de  buscar  a 

maximização global da eficiência do capital, a neutralidade nacional (NN) é um critério 

justificado  como  meio  para  buscar  a  maximização  do  bem-estar  nacional.  Resulta  na 

adoção da tributação universal, permitindo a dedução dos tributos pagos no exterior como 

custos.

22. As críticas ao modelo de Musgrave  deram ensejo ao surgimento de duas 

outras  neutralidades:  a  Capital  Ownership  Neutrality (CON)  e  a  National  Ownership 

Neutrality (NON).

23. A CON é a neutralidade em relação aos proprietários de capital. Se um 

regime de tributação da renda obtida no exterior consegue não interferir na identidade dos 

proprietários do capital, então obedece a CON.

24. A NON exige que a quantidade capital investido em um país se mantenha 

inalterada. Isso seria obtido se houvesse a isenção da renda obtida no exterior, uma vez que 

o investimento feito no exterior seria compensado com o investimento oriundo do exterior.

25. Com a aplicação da CEN, a possibilidade de existir algum espaço para a 

CTI dependerá da existência de tratado com cláusula de tax sparing e/ou matching credit 

entre o país de residência do investidor e o país de localização do investimento.

26. Com a adoção da CIN, as possibilidades para a CTI são as mais amplas, 

pois a única tributação que sofrerá a renda obtida do investimento no exterior será aquela 

aplicada pelo país da fonte.

27. A adoção da CON deixa espaço para a CTI com vistas a atrair IED, uma 

vez que tal neutralidade é atingida, por atuação unilateral do país da residência, por meio 

da isenção da renda obtida no exterior; e, bilateralmente, com a aplicação de cláusulas de 

tax sparing e/ou matching credit presentes no tratado.
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28. Para a CTI com vistas a atrair IED, a NON implica uma situação similar à 

CIN, uma vez que a adoção da NON exige a isenção de tributação da renda obtida no 

exterior. 

29. Um  subsídio  para  ser  considerado  como  uma  violação  às  regras  do 

comércio  internacional  deve  passar  por  uma  análise  que  verifique  se:  (i)  obedece  aos 

requisitos do art. 1 do ASMC (em síntese: ajuda governamental que conceda vantagem a 

uma  empresa);  (ii)  é  específico;  (iii)  não  é  considerado  um subsídio  irrecorrível;  (iv) 

obedecido aos três primeiros itens, não consta entre os subsídios proibidos; (v) não sendo 

um subsídio proibido, não se encaixa na condição de susbsídio recorrível.

30. No núcleo da definição de subsídio temos dois elementos: (i) a idéia de 

existência de ajuda governamental que (ii) confere uma vantagem certas empresas.  Além 

destes,  a  especificidade do subsídio é outro elemento importante  para a análise  de um 

subsídio frente às regras do ASMC. 

31. O  ASMC  prevê  três  espécies  de  subsídios:  irrecorríveis  (verdes), 

proibidos(vermelhos) e recorríveis(amarelo).

32. Os subsídios irrecorríveis (verdes) são aqueles não específicos ou, ainda 

que específicos, toleráveis pelo comércio internacional de modo a não estarem sujeitos a 

medidas  compensatórias  ou  recursos  junto  a  OMC.  Desde  dezembro  de  1999  foram 

revogados,  uma vez que o Comitê  de Subsídios  da OMC não os  prorrogou.  Se forem 

considerados ainda em vigor, podemos ter algum benefício fiscal para atrair IED em PED 

enquadrado nessa espécie.

33. No contexto do controle dos subsídios, o relato empreendido dos casos 

DISC/FSC/ETI evidenciou que as propostas sobre incentivos fiscais que visem atrair ou 

manter IED, além de conformarem uma situação de CTI aceitável, estarem preservadas nos 

tratados  para evitar  a  bitributação  por  meio  das  cláusulas  de  tax  sparing  ou  matching 

credit, devem também passar por uma análise frente às regras do ASMC para que sejam 

afastadas aquelas que conduzam a subsídios proibidos ou mesmo os subsídios acionáveis. 
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Dessa maneira, evitaremos a aplicação de medidas compensatórias que poderiam anular o 

efeito positivo para o desenvolvimento nacional que advém da entrada do IED.

34. As  questões  ligadas  ao  desenvolvimento  estão  cada  vez  mais 

interdependentes e transnacionalizadas, de modo tal que a busca pelo desenvolvimento não 

conflita com a cooperação internacional na área tributária, ao contrário, esta pode ser mais 

uma alternativa para auxiliar na busca do desenvolvimento nacional.

35. Um diálogo entre pesquisadores, num ambiente que represente países com 

os mais diversos graus de desenvolvimento, contribuirá para que nos aproximemos de uma 

tributação internacional mais justa sob o ponto de vista da busca pelo desenvolvimento.

36. O  reconhecimento  do  direito  ao  desenvolvimento  como  um  direito 

humano com fundamento na solidariedade, e compreendido como um processo particular 

de desenvolvimento em que podem realizar-se todos os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais, trouxe uma obrigação de cooperação internacional para os Estados de modo 

a facilitar a realização do processo de desenvolvimento.

37. Quando tratamos de tributação internacional a regra na relação entre os 

países não é a solidariedade e sim o individualismo nacional. Ausente a solidariedade, a 

cooperação  tributária  internacional  pode  ser  viabilizada  por  meio  da  criação  de  uma 

organização  intergovernamental  que  garanta  a  perspectiva  de  futuro  nas  relações 

multilaterais e conduza à cooperação como escolha mais racional.

38. Podemos  identificar  diversas  modalidades  possíveis  para  a  cooperação 

tributária internacional, mas nenhuma das modalidades já praticadas consegue alcançar a 

amplitude de cooperação que é necessária para uma almejada contribuição em direção ao 

objetivo do desenvolvimento nacional.

39. Já existem algumas iniciativas multilaterais que visam aumentar o diálogo 

e a cooperação tributária internacional sem que qualquer arranjo institucional tenha sido 

criado. O Comitê Internacional das Organizações de Administrações Tributárias (CIOAT 

ou CIOTA), o Fórum Global  de Tributação da OCDE e o Diálogo Internacional  sobre 
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Tributação (International Tax Dialogue - ITD) são os exemplos mais destacados de tais 

iniciativas. 

40. Além  destes,  desde  1967  a  ONU  propicia  reuniões  de  um  grupo  de 

especialistas em tributação internacional que contribuem em assuntos ligados à cooperação 

tributária internacional. Há alguns anos, esse grupo de especialistas foi transformado no 

Comitê de Especialistas em Cooperação Internacional de Questões Tributárias (CECIQT) 

com 25 membros. 

41. A  partir  do  CECIQT  poderá  ser  criada  uma  organização  mundial  de 

tributação (OMT) com o apoio da ONU que promova discussões amplas sobre os mais 

diversos temas de tributação internacional e por meio da qual seja possível editar normas 

vinculantes para os membros depois da realização de negociações multilaterais.

42. Considerando o caráter institucional da OMT e sua potencial ampla lista 

de  Estados-membros  obtida  graças  ao  apoio  da  representatividade  da  ONU  para  sua 

criação,  a  OMT  poderá  contribuir  para  o  aperfeiçoamento  da  cooperação  tributária 

internacional  tanto  num ambiente  globalizado  solidário   quanto  num ambiente  egoísta 

voltado para interesses nacionais.

43. A efetiva contribuição da OMT, na busca pela concretização do direito ao 

desenvolvimento,  exige que alguns requisitos sejam obedecidos pela organização.  Entre 

eles destacam-se a inexistência de bloqueio em relação à discussão de quaisquer assuntos 

que interessam à tributação internacional, particularmente a divisão internacional do poder 

de tributar a renda entre país da residência e país da fonte, e a permanente preocupação e 

discussão sobre o impacto das externalidades fiscais negativas representadas pelos efeitos 

prejudiciais   das políticas tributárias adotadas por alguns países no desenvolvimento de 

outros.

44. No curto prazo é coerente com o objetivo do desenvolvimento nacional o 

apoio do Brasil à proposta de ampliar a função do Comitê da ONU em questões tributárias, 

e no médio e longo prazo a criação de uma OMT pode oferecer a oportunidade de serem 

discutidos  assuntos  que  estão  afastados  dos  atuais  fóruns  informais  de  cooperação 
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tributária internacional: definição do que seria uma competição tributária aceitável ou não, 

estímulo  à  adoção  da  cláusula  de  tax  sparing ou  matching  credit nos  tratados  para 

combater  a  bitributação,  adequação  das  discussões  sobre  neutralidade  às  necessidades 

atuais do desenvolvimento e efeitos das normas da OMC sobre subsídios com relação à 

tributação direta.
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