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RESUMO
Esta  pesquisa  utiliza-se  do  pensamento  do  escritor  Amartya  Sen  sobre  a  ética  e  a  economia,  na  qual  visa  o
desenvolvimento  do  homem junto  com a  própria  economia.  O  foco  da  pesquisa  é  na  interpretação  dos  tratados
internacionais que combatem a dupla-tributação entre os países Brasil, Canadá e Itália, procurando espaços no qual o
pensamento de Sen pode transformar o tratado, em algo que não somente fomente a economia, mas que também, traga
ao ser humano a potencialidade de suas capacidades crescendo não somente a economia, mas também a sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Economia; Ética; Tributação.

1 INTRODUÇÃO

Com a condição atual do Brasil, surgem ideias para tentar fomentar a economia e refletindo
sobre a relação entre as políticas públicas contemporâneas e a conduta moral e ética, fazendo com
que se torne possível  a  liberdade de desenvolvimento das capacidades humanas,  utilizando de
vários recursos e pensamentos distintos sobre a economia.

Nesta pesquisa utilizaremos principalmente o pensamento de Amartya Sen que diz que a
ética e a economia se distanciaram gradativamente com o passar do tempo, assim influenciando a
preocupação humana e social com o bem-estar, modificando, consequentemente, o comportamento
das sociedades. Neste contexto estaremos analisando a ética, seu distanciamento da economia, a
capacidade  humana  como  critério  de  aproximação  entre  a  economia  e  a  ética  e  por  fim  o
comportamento econômico geral da sociedade.

Concluído  esta  etapa,  analisaremos  os  tratados  internacionais  dentre  os  países  Brasil,
Canadá e Itália, procurando espaços no qual o pensamento de Sen pode transformar o tratado em
algo que não somente fomente a economia, mas que também traga ao ser humano a potencialidade
de suas capacidades. Ao finalizar esta prática analítica tentaremos criar uma hipótese na qual o
acordo realizado entre os países possa beneficiar o menos desenvolvido, neste caso o Brasil. Uma
hipótese onde ao invés de ocorrer a dupla-tributação, somente o país menos desenvolvido recolherá
o tributo, pelos dois, que seja por determinado tempo ou alternando de tempos em tempos quem
receberá o tributo, isto para que o país "menor" possa utilizar do dinheiro para o desenvolvimento
das capacidades humanas e gerando a fomentação da economia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Será  realizada  revisão  bibliográfica  dos  principais  autores  e  obras  a  respeito  do  tema,
incluindo a matéria de Direito Internacional, Direito Tributário. Após o levantamento bibliográfico será
analisado os conceitos perante os tratados internacionais acerca da questão.

3 DESENVOLVIMENTO
3.1 DA VISÃO ECONÔMICA E ÉTICA DE AMARTYA SEN. 
3.1.1 Da Ética
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A  ética  surge  durante  a  Grécia,  sendo  derivada  da  palavra  grega  "ethos",  que  significa
costume, sendo este, ações cotidianas das pessoas no tempo, decretado por valores morais e leis
vigentes que regem a conduta humana de acordo com os princípios da sociedade. Vázquez (1984,
p. 12) define ética como "um conjunto sistemático de conhecimentos racionais e objetivos a respeito
do comportamento humano moral, melhor dizendo, é a teoria ou ciência do comportamento moral do
homem em sociedade". A ética em geral, analisa o homem frente a uma finalidade determinada,
sendo assim seu conceito necessita da consideração de sua evolução temporal. De Platão até os
dias de hoje, todos esses conceitos se unem para fazer a ética que nos é conhecida hoje. A ética
possui um grande valor histórico, por isso possui várias peculiaridades, mas que nos apresentam
uma certeza, que pelos aspectos fundamentais do homem, como a virtude e o dever, o sucesso tem
relações complicadas com a ética e a moral, sendo assim, vemos uma sociedade na criminalidade
econômica-social  pela  falta  de  valores.  As  atitudes  políticas,  incluindo  também as  econômicas,
devem ser norteadas por valores e princípios que respeitem todos as pessoas e que valorizem suas
peculiaridades. Nesta procura de uma construção de uma moral por meio da conduta ética relevante
a sociedade, surge Amartya Sen que traz sua teoria de dar ao homem as condições dignas para
potencializar  suas capacidades.  Quando a  ética  e  a  economia  se  juntam e são observadas,  é
demonstrado a capacidade de uma nação crescer em desenvolvimento social e econômico na visão
de justiça social, trazendo estabilidade do futuro, a paz e manutenção da ordem social.

3.1.2 Do Distanciamento Entre a Ética e a Economia

Até o século XVIII tudo que era relacionado com a economia tinha a participação dos estudos
teológicos advindos da tradição contida na Idade Média ou estavam contidos em tratados de ciência
política.  A necessidade da economia de se tornar  independente da teologia e da política e ser
reconhecida como ciência, sendo que na sua história, a ética e a economia se distanciaram com o
passar do tempo, o que influenciou no comportamento da sociedade. Podemos citar como causas
desse afastamento, as questões econômicas que   começaram a ter o foco prioritário na eficiência e
na  ideia  do  crescimento  do  produto  nacional  bruto,  na  acumulação  de  bens  e  riquezas,  nas
desenfreadas estratégias de competitividade, no acumulo de produtos e por último tentam expandir
as divisas por meio das exportações. Com estes objetivos em mente,  os aspectos morais e da
justiça são levados ao mínimo, sendo quase desconsiderados, como consequência disso, o aumento
das desigualdades sociais, a pobreza, a fome, entre outros, aumentam de forma espantosa. Deste
jeito, as sociedades precisam reavaliar suas atitudes, políticas e econômicas, por meio da ética e
moral, para que o respeito seja alcançado a todas as pessoas e que seja valorizada todas as suas
pessoalidades. Com o auto interesse sendo maximizado, tentando se aproximar de um âmbito ético,
é apresentado dois lados, sendo eles o egoísmo e o outro altruísmo, entre um indivíduo e o todo,
assim  trazendo  distância  do  comportamento  individual  e  social.  Consequentemente  deste
distanciamento por causa da economia desvinculada da ética, aumenta-se as desigualdades sociais,
sendo necessária a orientação de suas atitudes políticas e econômicas por uma moral que possua
princípios, que tragam o respeito e a valorização de todos e de suas particularidades, que ampliem
suas capacidades e possibilite a liberdade dos indivíduos.  Nesse contexto, a preposição de Sen
refere-se no distanciamento da ética com a economia, ressaltando as consequências da moderna
teoria econômica, tanto em sua tese quanto a sua efetivação, quando a motivação humana passa a
ser caracterizada de modo restrito. Sobre ética Sen (1999, p. 23) afirma que:

Pode-se  dizer  que  a  importância  da  abordagem  ética  diminuiu  substancialmente  com  a
evolução da economia moderna. A metodologia da chamada “economia positiva” não apenas
se esquivou da análise econômica normativa como também teve o efeito de deixar de lado uma
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variedade de considerações éticas complexas que afetam o comportamento humano real e
que,  do  ponto  de  vista  dos  economistas  que  estudam  esse  comportamento,  são
primordialmente fatos e não juízos normativos. Examinando as proporções das ênfases nas
publicações  da  economia  moderna,  é  difícil  não  notar  a  aversão  às  analises  normativas
profundas e o descaso pela influência das considerações éticas sobre a caracterização do
comportamento humano real.

De acordo com esse pensamento, a pessoa age com racionalidade, buscando a maximização
do auto interesse que tende a seguir a racionalização. O contraditório está na consideração desta
única referência, sendo que tudo o que é avaliado é maximação ou ação irracional. 

A  visão  da  racionalidade  como  auto  interesse  implica  interalia, uma  decidida  rejeição  da
concepção da motivação “relacionada a ética”. Tentar fazer todo o possível para obter o que
gostaríamos pode ser  parte  da racionalidade,  e  isso pode incluir  o  empenho por  objetivos
desvinculados do auto interesse, os quais podemos valorizar e desejar promover. Considerar
qualquer afastamento da maximização do auto interesse uma prova de irracionalidade tem de
implicar uma rejeição do papel da ética na real tomada de decisão (SEN, 1999. p. 31).

Essa  ação,  baseada  na  generalização  do  auto  interesse,  como  o  único  motivo  do
comportamento humano é contraditório à ética, sendo assim, não gerando a satisfação esperada,
que poderá vir de uma ação coletiva com cooperação social, que traga o amadurecimento do agir
com responsabilidade e exalta este sentimento. Assim, trazendo uma sensação de alegria com a
sociedade na qual se vive e não simplesmente a satisfação pessoal momentânea. O pensamento
que Sen traz, tem a preocupação de apontar esta contradição, para que haja a superação do auto
interesse  como  pretexto  na  ação  humana,  sendo  a  liberdade  e  o  desenvolvimento  das
potencialidades como meta de integração social do homem e sua realização.

De imediato, Sen (1999, p. 10) diz que “[...] a economia, como ela emergiu, pode tonar-se
mais produtiva se der uma atenção maior e mais explícita às considerações éticas que moldam o
comportamento e o juízo humano”. Esta abordagem traz um ponto interessante, que é a análise da
hipótese do comportamento racional das pessoas, ou seja, é reduzida ao egoísmo, na sociedade
moderna, onde o homem racional necessita ser um homem econômico e motivado por fins egoístas.
Esta caracterização do comportamento racional tradicional adotada pela economia está correta e
não existe nenhuma conclusão contrária a esta lógica, sendo inevitável concordar que as pessoas
devessem agir desta maneira. Verifica-se que a maximização do auto interesse é a relação externa
das escolhas e do interesse pessoal  de cada pessoa. Agir de acordo com o auto interesse em
sociedade pode trazer uma satisfação, mas não totalmente, comparando-se com uma ação coletiva
de cooperação que pode trazer  um desprazer  no  início,  mas que no fim,  trará  uma satisfação
maximizada.  Este  tipo  de comportamento  é  rejeitado de modo evidente  quanto  ao "aspecto  da
condição  de  agente"  de  uma  pessoa,  por  isso,  temos  a  discordância  dessa  condição  pelo
distanciamento entre a ética e a economia. Diante disto, esclarece Sen (2010, p. 34):

Estou usando o termo agente não nesse sentido, mas em sua acepção mais antiga – e mais
grandiosa – de alguém que age e ocasiona mudança e cujas realizações podem ser julgadas
de acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de as avaliarmos ou não
também segundo algum critério externo [...] a condição de agente do indivíduo como membro
do  público  e  como  participante  de  ações  econômicas,  sociais  e  políticas  (interagindo  no
mercado e até mesmo envolvendo-se, diretamente, em atividades individuais ou conjuntas na
esfera política ou em outras esferas). 

Ao ser comparada a ação econômica na visão do auto interesse, Sen intitula as capacidades
como forma de compreensão, tendo uma base ética que seja minimizada a desigualdade social,
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alimentando  a  esperança  no  homem,  construindo  um  mundo  de  liberdade  que  provenha  da
satisfação de suas necessidades básicas, tendo assim, o desenvolvimento das potencialidades de
cada um e a possibilidade de escolha entre as opções que é considerada mais importante para a
sua realização pessoal e integração social.

3.1.3 Da Capacidade como Forma de Aproximação entre Ética e Economia

Na procura  pela  aproximação  entre  a  ética  e  a  economia,  há  o  problema da  motivação
humana e  avaliação da organização social,  que não é  considerada suficiente  para  satisfazer  a
eficiência, mas se preocupa com o bem-estar da sociedade com as diversas áreas das realizações
humanas. Desse modo, Sen (1999) diz que a economia deve retornar às suas origens, mas com
uma  visão  aberta,  abrangente,  trazendo  reflexões  mais  criteriosas  dos  limites  de  atuação  do
mercado e do universo das escolhas morais. Facultando a pessoa de possuir motivos para se focar
em objetivos diferentes, não apenas no limite do bem-estar ou em seu interesse individual. Sen
(1999, p. 56) complementa, "pode-se argumentar que a utilidade, na melhor das hipóteses, é um
reflexo  do  bem-estar  (...)  de  uma  pessoa,  mas  o  êxito  da  pessoa  não  pode  ser  julgado
exclusivamente em termos de seu bem-estar”. Segundo Sen (1999), a avaliação normativa necessita
de mais validade quando é considerado a motivação humana, sendo baseada somente no auto
interesse e exclui a condição do agente da pessoa, sendo valores, motivações, objetivos e escolhas
consideras importantes, não ligadas necessariamente ao auto interesse para o seu próprio ser, mas
também considerando outras pessoas e em seu meio para tomar decisões econômicas.

A diferença entre o bem-estar e a condição de agente de uma pessoa, sofre de uma falta de
importância, que Sen (1999, p. 74-75) procura explicar: 

Primeiro, precisamos distinguir entre o “aspecto do bem-estar” [wellbeing aspect] e o “aspecto
da condição de agente” [agency aspect] de uma pessoa. O primeiro abrange as realizações e
oportunidades dos indivíduos no contexto de sua vantagem pessoal, enquanto o segundo vai
além e examina as realizações e oportunidades também em termos de outros objetivos e
valores, possivelmente extrapolando a busca do bem-estar do próprio indivíduo.

Utilizando esta explicação como base, temos uma alternativa diferenciada às escolhas que
procuram a realização  humana dentro  das  relações  pessoais  e  sociais.  No  pensamento  desse
mesmo autor as capacidades são definidas como combinações alternativas.

A  “capacidade”  [capability]  de  uma  pessoa  consiste  nas  combinações  alternativas  de
funcionamentos  cuja  realização  é  factível  para  ela.  Portanto,  a  capacidade  é  um tipo  de
liberdade: a liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou,
menos formalmente expresso, a liberdade de ter estilos de vida diversos). Por exemplo, uma
pessoa abastada que faz jejum pode ter a mesma realização de funcionamento quanto a comer
ou nutrir-se que uma pessoa destituída, forçada a passar fome extrema, mas a primeira pessoa
possui um “conjunto capacitário” diferente do da segunda (a primeira pode escolher comer bem
e ser bem nutrida de um modo impossível para a segunda) (SEN, 2010. p.105).

Assim o critério  de avalição humana utiliza-se  das capacidades como referência  para  as
relações pessoais e sociais das alternativas de escolha que podem ser tomadas de acordo com a
liberdade da pessoa. A escolha se baseia na liberdade que é indispensável para que as pessoas
atuem de agente  e  que lhes permitam escolher  o  modo que possam conviver  em conjunto  na
sociedade.  Sen  (2010.  p.  40)  fala  que  “O  enfoque  na  qualidade  de  vida  e  nas  liberdades
substantivas, e não apenas na renda e na riqueza [...], estão em sintonia com [...] a qualidade de
vida e às liberdades substantivas”. Isto representa uma possibilidade na integração da ética com a
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economia, tendo assim, a utilização das capacidades como o meio de avaliação de justiça, sendo
apresentado de forma mais  completa  e eficaz  nas questões pessoais  e sociais.  Seguindo este
contexto,  as relações econômicas são fundamentais  para a realização da sociedade,  afirmando
assim que a economia sem ética tira o "ser" da pessoa, se transformado em um "não agente", em
um objeto. Neste sentido, a economia promove a condição de ser agente, exaltando a cooperação
que o ser humano possui, sendo este o que lhe cria motivos para agir e não somente uma vida
levada pelo auto interesse. Trazendo como base esta base como concepção de pessoa, o agente se
caracteriza de forma que suas ações transformam e suas realizações são julgadas de acordo com
os próprios valores, motivações e objetivos, independentemente de critério externo. Nesta proposta,
a ética se mostra subjetivamente compreendida, sendo que tudo que o indivíduo valoriza e deseja
possuir é valioso. Um agente pode estar contente por ter obtido o que almejava para si mesmo e
para o seu meio, tornando possível que o bem-estar seja diminuído em razão de sua condição.

A economia, ao trazer um conceito mais simples do comportamento humano, definindo como
inteiramente auto interessado, afasta todas as possibilidades da ética influenciá-lo, o que nos traz a
um pressuposto externo. Sen (1999. p. 72) afirma que “o indivíduo é livre para empenhar-se por
seus interesses, porém isso não significa que a existência desses direitos não indica que seria
eticamente apropriado exercê-lo por meio do comportamento auto interessado”. Não há um meio de
comprovar que o auto interesse seja somente a razão do comportamento humano, portanto, as
hipóteses em que os seres humanos agem conforme a ética deveriam ser considerados.  Sen (1990.
p.60) traz um exemplo deste conceito, "uma pessoa lutar arduamente pela independência de seu
país e quando essa independência for alcançada a pessoa ficar mais feliz, a principal realização é a
independência,  da  qual  a  felicidade  por  essa  realização  é  apenas  uma  consequência”.  Nessa
condição,  as  pessoas  necessitam  pensar,  avaliar  e  agir  reconhecendo  e  desenvolvendo  suas
capacidades, sendo que este reconhecimento representa a transformação dos bens primários em
capacidades, que busca promover objetivos que considera valiosos para a realização individual e
sua incidência no conjunto da sociedade. Nessa abordagem e para o esclarecimento da conclusão
na relação entre o comportamento auto interessado e as decisões econômicas, Sen (1999. p.19)
complementa que “o contraste não se dá necessariamente entre o auto interesse, de um lado, e
algum tipo de preocupação geral por todas as pessoas, de outro”.  A noção de que o agir ético
necessariamente não vai ser vinculado, baseia-se não somente no interesse próprio, mas no dever
de vincular a ação à moralidade, a responsabilidade, a ética, porque o ordenamento econômico e
social considera outros fatores que não só as motivações pessoais.

3.1.4 Do Comportamento Econômico e da Ética

Com a busca pela uniformização dos problemas conectados à eficiência econômica, a ética
constitui, na nossa época, um grande questionamento presente na ciência econômica. Sen (1990)
confirma que há um gradual distanciamento entre a ética e a economia e que ambas se opõem
diretamente ao auto interesse na criação de políticas econômicas. Este cenário traz um contraste
com o foco nas liberdades humanas e do desenvolvimento nas potencialidades individuais. Nesse
contraste, o autor fala que a questão central para o homem está na qualidade de vida que se deseja
e possa experimentar. A valoração da condição social repousa no tempo vivido e não na possessão
de bens e mercadorias, que varia dependendo das vontades e metas almejadas. Vemos que as
políticas econômicas não são somente questões de pratica e eficiência, mas também em conjunto a
moralidade  e  justiça,  sendo  que  as  questões  éticas  não  possuem  somente  valor  e  intenções
generosas, mas também possuem lógica fria e efetiva.
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Há necessidade de abordar a ética com conceitos da filosofia moral na origem da economia,
no qual os economistas necessitam revisitar, como os filósofos morais devem, em alguns casos,
utilizam-se das conclusões da economia para compreender melhor como as restrições econômicas
limitam os julgamentos normativos. Estes conhecimentos podem fundamentar a economia moderna
e contemporânea objetivando o bem-estar, como também o entendimento de aspectos sociais e
seus  benefícios.  Sendo  assim,  expandindo  esta  compreensão  para  uma  visualização  mais
abrangente, completa e produtiva da economia, mostrando que as considerações éticas que moldam
o  comportamento  humano  podem  conduzir  a  sociedade  ao  desenvolvimento  e  a  sua
sustentabilidade, com respeito às pessoas, com suas escolhas, direitos, natureza, entre outros; não
impedindo  que  os  pensamentos  das  pessoas  e  especificamente  os  economistas  deveriam  ser
norteados por questões com ligação na ética, sem perder de vista o desenvolvimento econômico.

Mesmo que em muitas áreas da economia contemporânea se desprezam as questões éticas,
deveriam, no entanto,  oferecer filosofia moral  na possibilidade de avaliação e entendimento dos
métodos, corrigindo suas deficiências em uma economia pautada pela ética. Desta forma, todos são
beneficiados, especialmente o comportamento humano, tornando-se mais livre. Para Sen (1990) a
avaliação humana com base nos bens primários ou na sua produção, é um equívoco, ele entende
ser  necessário  encontrar  uma  forma  alternativa  de  avaliar,  mesmo  fazendo  comparações
interpessoais e  sanando este  conflito.  Necessariamente  é preciso entender  que por  motivos de
doenças ou deficiências, algumas pessoas têm dificuldades para converter esses bens primários
naquilo que desejam ou mesmo em capacidades. Há também que considerar que várias pessoas
não querem possuir as mesmas coisas que as outras se acostumando com sua falta. Um mínimo de
seu uso já aumentaria o grau de felicidade ao máximo, sendo que para a outra pode ser algo fútil e
corriqueiro,  portanto,  não  geraria  um grau  de  felicidade.  Sen  (1999.  p.  61)  exalta  a  ideia  com
exemplos: 

O mendigo desesperançado, o trabalhador agrícola sem-terra, a dona de casa submissa, o
desempregado calejado [...] podem, todos, sentir prazer com pequeninos deleites e conseguir
suprir  o  sofrimento  intenso  diante  da  necessidade  de  continuar  a  sobreviver,  mas  seria
eticamente um grande erro atribuir um valor correspondentemente pequeno à perda de bem-
estar dessas pessoas em razão de sua estratégia de sobrevivência.

Essas  pessoas  em  situações  mais  precárias,  claramente  não  possuem  as  mesmas
aspirações que um médico ou um advogado, pois suas aspirações abafam a escala de satisfação de
seus  desejos.  Cada  pessoa  possui  habilidades  e  talentos  diferenciados.  Um  pensamento  de
igualdade formal não leva em consideração estas diferenças, enquanto a igualdade de fato requer
que haja alguma compensação. Neste patamar de diferenças, preocupações em relação no que se
pode fazer para recompensar os menos favorecidos da sociedade, a fim de que sejam respeitados,
promovidos e valorizados em sua dignidade humana e que recebam efetivamente a possibilidade de
realmente aperfeiçoar suas potencialidades, liberdade de escolhas, por meio de justiça, equidade,
autonomia na decisão na vida em que querem levar, na realização de um país democrático e na
abordagem  de  uma  conduta  moral,  refletida  exaustivamente  por  perspectiva  ética,  que  seja,
imensurável e atemporal.

Este processo é um ponto principal, que não pode ser substituído e que é necessário para o
verdadeiro desenvolvimento econômico e social, regido pela liberdade e pelas potencialidades, na
convergência  da  ética  e  da  economia.  Sen  (1999.  p.  34)  fala  da  possível  adesão  deste
comportamento:  “De  fato,  no  caso  japonês,  existem  eloquentes  provas  empíricas  de  que
afastamentos sistemáticos do comportamento auto interessado em direção ao dever, à lealdade e à
boa vontade, tem desempenhado um papel importante no êxito da indústria” e o mesmo autor (1990.
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p. 11) complementa que “tem sido de extrema importância para obtenção de eficiência econômica
do indivíduo e do grupo”. Assim Sen refere que o domínio deste comportamento fundamentados nas
regras do Japão pode ser visto não só para fins econômicos, mas também em condutas sociais,
vemos por  exemplo,  a  limpeza de lugares públicos,  poucos conflitos,  um percentual  mínimo de
advogados e um baixo índice de criminalidade comparado à outras regiões do globo, que possuem a
mesma quantidade de riquezas. Na tentativa de justificar o objetivo de juntar as duas matérias em
questão, Sen (1990. p. 106) diz: “O argumento em favor de aproximar mais a economia da ética não
depende  da  facilidade  em  consegui-lo.  Fundamenta-se,  antes,  nas  recompensas  advindas  do
exercício.  Procurei  mostrar  que as  recompensas possivelmente  serão imensas”.  Podemos dizer
então que o desenvolvimento é seriamente um compromisso com possibilidades de liberdade. Sen
tem a preocupação em ampliar as capacidades dos indivíduos em escolher, unir com o processo de
desenvolvimento. A sociedade tem o desafio de formular políticas que alavanquem os índices de
Desenvolvimento Humano (IDH), sendo que estes mesmos valores éticos dos governantes e os
empresários são de muitíssima importância para a inclusão social e para um desenvolvimento de
liberdade, na convergência de relações sociais sólidas, confiança entre sociedade, estado, empresa
e população, que seja utilizada a equidade de igualdade, junto com o crescimento econômico e com
governo democrático.

Finalizando, podemos perceber que o distanciamento entre a ética e a economia é um fato
inseparável da realidade na qual vivemos. Neste sentido, a contribuição feita por Amartya Sen na
busca desta união se destaca internacionalmente e também na economia brasileira, colaborando
para  a  ciência  econômica  moderna,  mostrando  a  importância  das  questões  éticas  dentro  da
economia, associando ao bem-estar a prática das virtudes morais, mostrando que é necessário que
o desenvolvimento econômico utilize de um agir ético, para que o beneficiado seja a sociedade
como um todo. Mostramos que o comportamento humano quando possui influência da ética pode
não  somente  visar  o  seu  bem-estar,  mas  ao  afastamento  do  puro  auto  interesse,  focando  na
liberdade das escolhas, no aprimoramento das potencialidades, do convívio social e da efetivação
dos modelos sociais sustentáveis,  econômica e ambientalmente. Ainda temos a necessidade de
compromisso com a futura geração e com o meio ambiente, com a utilização das potencialidades
pessoais,  apresentadas por  Sen,  para igualar  direitos e liberdades,  a  riqueza e a renda.  Neste
caminho as pessoas precisam utilizar do pensamento e da reflexão, levando em consideração suas
capacidades,  que  representam,  neste  pensamento,  a  conversão  dos  bens  primários  em
potencialidades. A pessoa com base em suas características pessoais busca seus objetivos que
considera valiosos para sua realização individual e sua convivência social. Por fim, demonstramos
que questões econômicas não são somente sobre números, mas também possuem justiça e ética,
que  o  desenvolvimento  é  um  compromisso  de  todos  e  que  está  diretamente  ligado  ao
aprimoramento das capacidades e da ampliação da liberdade, sendo que o ser humano tem de ser
livre para escolher, buscar a posição social que deseja, se fazendo assim como agente ativo da
sociedade. 

3.2  DOS  TRATADOS  INTERNACIONAIS  PARA  EVITAR  A  BITRIBUTAÇÃO  ENTRE  BRASIL,
ITÁLIA E CANADÁ

3.2.1 Do Conceito

Nesse capítulo estaremos analisando o artigo correspondente a evitar a bitributação destes
tratados  internacionais  de  forma  geral,  sem  aprofundar  em  temas  que  possam  desviar  o
pensamento,  ou  seja,  estaremos  excluindo  conteúdos  mais  específicos  e  avançados  do  direito
tributário, utilizando deste, somente como uma alavanca para iniciar a análise em si dos tratados
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internacionais citados no título. Para entendermos o que venha ser a bitributação, devemos entender
primeiramente o que é o direito tributário, para após conhecer também o que é o tributo.

3.2.1.1 Direito Tributário
O  direito  tributário  de  acordo  com  Luciano  Amaro  (2014)  pode  ser  entendido  como  um

desdobramento  do  direito  financeiro,  sendo  deste  segregado,  se  tornando  um  ramo  de  direito
público, autônomo que rege as relações jurídicas, ou seja, arrecadações de tributos realizadas entre
o Estado ou entidades não estatais, como por exemplo sindicatos e os conselhos de fiscalização e
disciplina profissional, como pessoas privadas ou públicas, sendo estas, reguladas pelo sistema de
normas que compõem o direito tributário.

3.2.1.2 Tributo

Na lei n° 5.172/66 diz em seu Art. 3º que "o tributo é toda prestação pecuniária compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção ou ato ilícito, instituída em
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada".

Amaro  (2014)  explicita  melhor  sobre  o  conceito,  dizendo  que  nele  contêm:  a)  o  caráter
pecuniário da prestação tributária; b) da compulsoriedade dessa prestação, ideia na qual o Código
Tributário Nacional buscou evidenciar que o dever jurídico de prestar tributo é imposto pela lei; c)da
natureza  não  sancionatória  de  ilicitude,  para  que  afasta  da  noção  de  tributo  certas  prestações
também  criadas  por  lei;  d)  sobre  a  origem  legal  do  tributo,  como  prestação  imposta  pela  lei,
mostrando que não são as partes que determinam como será pago o tributo mas sim a lei; e) mostra
também a natureza vinculada da atividade administrativa sobre a qual se cobra o tributo. Amaro
(2014.  p.  47)  traz  um  conceito  mais  recente,  no  qual  "Tributo  é  a  prestação  pecuniária  não
sancionatória de ato ilícito, instituída em lei e devida ao Estado ou a entidades não estatais de fins
de interesse público". Este conceito afirma o caráter não sancionatório do tributo, distinguindo assim
das prestações pecuniárias  que configuram punição de infrações,  pois  não se  paga tributo  por
infração, se paga pelo fato do mesmo ter sido praticado, afirma também a natureza pecuniária, pois
é uma prestação em moeda, deixa claro também o princípio da legalidade do tributo, sendo que o
tributo  é  criado por  lei;  ao  mesmo tempo omite-se  a  referência  a  cobrança mediante  atividade
administrativa, pois essa atividade é acidental, sendo que a maioria destes atos são realizados sem
prévio exame.

Amaro (2014) não vê a necessidade de mencionar o caráter indisponível  do tributo, para
identificar que a ideia de que o sujeito ativo, seja ele o Estado ou uma entidade não estatal, não
possui  poder  para  dispensar  a  cobrança  do  tributo  previsto  em  lei,  uma  vez  que  isso  é  uma
decorrência natural  do princípio da indisponibilidade do interesse público, por  fim,  este conceito
exalta o credor da obrigação, sendo o Estado ou outras entidades não estatais, que possuem a
finalidade de interesse público, assim excluindo do conceito de tributo certas prestações como a de
alimentos, entre outras, não impedindo no que se trata de obrigações que são impostas pela lei e
não deveres que são estabelecidos pelas vontades das partes.

3.2.1.3 Dupla Tributação ou Bitributação

De  acordo  com  Alberto  Xavier  (2015)  a  dupla  tributação  é  um  conceito  que,  no  Direito
Tributário se designa a casos de concurso de normas. Sabe-se que há concursos de normas quando
um mesmo fato, está contido em hipóteses de duas normas diferentes. Deste modo há concurso de
normas no direito tributário quando um mesmo fato é integrado em hipótese de incidência de duas
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normas tributárias distintas, originando a constituição de mais do que uma obrigação de tributo. O
fato tributário, possui uma estrutura complexa, constituído por vários aspectos, são eles, o material,
o subjetivo e o temporal, é necessário que haja uma compatibilidade entre eles, sendo que uma
delas se distanciando do fato, já basta para que seja caracterizado elemento de individualização.
Além  da  identidade  do  fato,  para  o  conceito  de  dupla  tributação,  devemos  falar  também  da
pluralidade de normas as normas em concurso devem pertencer a ordenamentos jurídicos distintos
para dar início a uma "colisão de sistemas". Estes sistemas representados pelos Estados soberanos,
a não encontrar uma saída, por não haver um terceiro acima, para intervir, mediar e solucionar o
conflito, resta recorrer aos tratados internacionais, que designam regras destinadas a repartir  os
poderes em concurso ou atenuar  ou  eliminar  os efeitos do respectivo conflito,  procurando uma
solução que ambos Estados se beneficiem.

3.3 DA EXISTÊNCIA DE ACORDOS PARA EVITAR A BITRIBUTAÇÃO ENTRE BRASIL, ITÁLIA E
CANADÁ

Após os conceitos de tributação, bitributação e tratados internacionais, iremos listar aqui se há
tratados existentes entre estes três países citados no título.

3.3.1 Do Brasil e Itália

Referente aos tratados internacionais realizado entre Brasil e Itália, possuímos um tratado
meio quanto antigo, sendo que sua construção se realizou em 3 de outubro de 1978, foi no Decreto
Legislativo nº 77, 5 de dezembro de 1979, no qual foi aceito e enviada a aprovação do Congresso
Nacional, o texto realizado na convenção, em Roma, já o Decreto nº 85.985, de 6 de maio de 1981,
onde foi aprovado e inserido no Ordenamento Jurídico Brasileiro Convenção de 1978. Junto com
este decreto de 1981 se realizou a Portaria MF nº 203, de 20 de agosto de 1981 na qual traz
algumas disposições para se basear ao utilizar a convenção, sendo que mais tarde em 1984 foi
realizada a Portaria MF nº 226, de 12 de dezembro de 1984, que alterou em somente três pontos da
Portaria anterior.

3.3.2 Do Brasil e Canadá

Agora olhando para a relação entre Brasil e Canadá, vemos que houve um tratado realizado,
em Brasília, no dia 4 de junho de 1984, no qual foi aceito para votação no Decreto Legislativo nº 28,
de Novembro de 1985 e mais tarde aprovado e inserido no Ordenamento Jurídico Brasileiro pelo
Decreto nº 92.318, de 23 de Janeiro de 1986, igualmente ao realizado com a Itália este tratado
internacional adentrou no ordenamento junto com a Portaria MF nº 199, de 13 de maio de 1986, no
qual traz disposições acerca do tratado realizado entre estes países sendo que após o 2 anos houve
outra,  sendo  esta  a  Portaria  MF  nº  55,  de  22  de  janeiro  de  1988,  trazendo  algumas  novas
disposições acerca da referida convenção.

3.4 DO CONTEÚDO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS EM RELAÇÃO A EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO

Nessa parte da pesquisa focamos em discutir o artigo relacionado a evitar a dupla tributação e
dividindo a análise por tratados.
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3.4.1 Do Brasil e Canadá

No tratado referente a estes dois Estados Soberanos, consta no Artigo XXII, do Decreto, as
maneiras no qual os dois países consentiram em eliminar a dupla tributação nas relações de seus
internos e de suas sociedades privadas. Em relação a rendimentos, o Artigo XXII diz a Convenção
destinada a evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda, celebrada entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília, a 4 de junho de
1984, ou seja, fala sobre a dedução do tributo já pago no exterior (Brasil se for um canadense e
Canadá se for um brasileiro), por exemplo, um brasileiro recebe uma herança de R$3.000,00 (três
mil  reais)  e,  hipoteticamente,  o imposto de transferência do Canadá seja de R$150,00 (cento e
cinquenta reais) isto sobre a quantia da herança, ou seja, ao chegar no Brasil a quantia será de
R$2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais) e o imposto cobrado sobre o valor no Brasil é de
R$200,00 (duzentos reais) sendo assim será complementado mais R$50,00 (cinquenta reais) do
valor transferido, sobrando somente R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Outra hipótese seria
que  o  valor  arrecadado  no  Canadá  sobressaísse  em  comparação  ao  valor  cobrado  sobre  o
rendimento no Brasil,  ou seja,  por exemplo,  no caso anterior,  o valor cobrado no Canadá é de
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o do Brasil continuando o mesmo, será excedido R$50,00
(cinquenta reais) dos impostos, assim não será necessário a cobrança do imposto brasileiro, sendo
que, de acordo com o tratado, será descontado o valor arrecadado no Canadá, no imposto cobrado
no Brasil, assim deixando o valor "negativo", tendo em consideração que, de acordo com o Artigo
XXII, o valor excedido não será ressarcido ao particular. Levando em consideração esta análise,
deste caso, vemos que a bitributação foi contida, sendo que na primeira hipótese, o ato de pagar um
adicional não é considerado uma tributação, mas sim um complemento de um tributo já cobrado pelo
outro país, seria considerado bitributação se ao chegar em seu país de origem o rendimento, seria
pago novamente, por exemplo, foi pago no Canadá o imposto de R$150,00 (cento e cinquenta reais)
e  aqui  no  brasil  for  pago  em sua  totalidade  R$200,00  (duzentos  reais),  sem complemento,  ou
desconto no tributo. Sobre as sociedades, se uma sociedade do Canadá receber dividendos de uma
outra empresa, só que esta do Brasil, a sociedade canadense será isenta de imposto no Canadá se
esta possuir no mínimo 10% (dez porcento) do capital da empresa, ou seja, ela deve ser um dos
sócios e possuir certa porcentagem. Sendo assim, se uma empresa canadense não possuir 10%
(dez porcento) do capital de uma empresa brasileira ocorrerá a bitributação, sendo que a atividade já
será tributada no Brasil e os dividendos que já foram tributados pelo Brasil, será tributado de novo no
Canadá, o tratado deixa está possibilidade em aberto.

Outra Hipótese referindo-se a sociedades é que se uma empresa possuir 10%(dez porcento)
das cotas de uma empresa brasileira e recebendo outros dividendos diferentes da outra hipótese,
será descontado o valor do tributo brasileiro no imposto canadense, sendo que para a dedução
mencionada, o imposto brasileiro sobre dividendos será sempre considerado como tendo sido pago
à alíquota de 25% (vinte e cinco porcento) do montante bruto dos dividendos. Assim, se o valor
cobrado pelo Canadá exceder esta porcentagem será complementado pela empresa o excedido.
Novamente  há  um  buraco,  sendo  que  uma  empresa  canadense  pode  não  possuir  10%(dez
porcento) de uma empresa brasileira, sendo passível de ocorrer a bitributação. Outra medida clara,
acerca dos métodos para evitar a dupla tributação (Convenção entre Brasil e Canadá,1984), diz o
seguinte: "O valor das ações emitidas por uma sociedade anônima de um Estado Contratante cujo
capital pertencer ou for controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou mais
residentes do outro Estado Contratante, não estará sujeito a imposto de renda neste último Estado".
Isto quer dizer que ao distribuir os lucros da sociedade anônima, não serão cobrados os tributos
daqueles que residem no Canadá.
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3.4.2 Do Brasil e Itália

Na Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
de Impostos sobre a Renda,  celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil  e o
Governo da República italiana, em Roma, a 3 de outubro de 1978, está contido no Artigo 23 os
métodos para eliminar a dupla tributação, nele podemos visualizar que o pensamento utilizado para
parâmetros  das  medidas contra  a  bitributação.  A  primeira  medida  se  assemelha ao  tratado do
Canadá e do Brasil, tendo a mesma finalidade, que é deduzir do tributo o valor cobrado no outro
país,  sendo  pago  a  diferença.  O  que  diferencia  são  duas  coisas,  primeiro,  é  pré-definido  o
pagamento de 25%(vinte e cinco porcento) de imposto, para ambos os países, do montante bruto
que será transferido para o outro país. A segunda diferença está que o brasileiro que decidir deixar
os rendimentos contidos na Itália, por lógica não será deduzido nenhum imposto, pelo motivo de não
entrar em concurso as normas tributárias dos países, mas o Artigo faz questão de mencionar esta
hipótese. Sobre as sociedades, seguindo o mesmo pensamento do tratado realizado pelo Canadá e
pelo Brasil,  se uma empresa italiana possuir  no mínimo 25%(vinte e cinco porcento) do quadro
societário de uma empresa brasileira, ficará a italiana isenta de pagar imposto no país de origem.
Também na distribuição dos lucros, o valor das ações emitidas por uma sociedade anônima de um
Estado  Contratante,  cujo  capital  pertencer  ou  for  controlado,  total  ou  parcialmente  direta  ou
indiretamente por um ou mais residentes do outro Estado Contratante, não estará sujeito a imposto
de renda neste último Estado. (Convenção entre Brasil e Itália, 1978)

4 CONCLUSÃO E HIPÓTESE PARA AUXILIAR PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

Percebemos pela nossa pesquisa que os tratados internacionais realmente auxiliam os países
a regular e a prevenir casos de dupla tributação, porém há alguns “furos” que mesmo que difíceis de
ocorrer de fato, geram a bitributação. Analisando os tratados internacionais, constatamos que falta
humanização,  bem como medidas mais  voltadas ao meio  econômico e  fatores  que mostram o
distanciamento entre a ética e a economia, aquela na qual números e dinheiro são o que mais
importam.  Acreditamos  que  há  uma  hipótese  que  pode  auxiliar  países  em  desenvolvimento  a
crescerem de  maneira  que  toda  a  sociedade  seja  beneficiada  e  não  somente  em números.  É
necessário para ocorrer esta hipótese, uma mudança, a união da ética e da economia, não tendo
que reconstruir, mas sim, incrementar pontos humanitários nos tratados, e não somente humanos,
mas novos conceitos,  parâmetros,  que a nossa sociedade adquire com o passar  dos anos.   A
hipótese consiste em trazer condições para que um dos Estados Soberanos possa revezar entre
eles, em períodos determinados de tempo, para que a arrecadação de tributos internacionais seja
totalmente voltada a somente um deles. Para que isso aconteça, são necessárias condições rígidas,
por exemplo, o dinheiro deve ser aplicado de forma integral na sociedade, em cursos técnicos, na
Saúde,  educação,  cultura,  infraestrutura,  auxiliando  na  ampliação  das  capacidades  de  cada
residente, sendo totalmente fiscalizado, não de forma intensa, mas reiteradamente pelo outro Estado
Soberano,  sendo  que  parte  deste  dinheiro  é  por  direito  dele.  Esta  hipótese,  mesmo  sendo
aparentemente social, ela será de grande ajuda econômica, pois com a sociedade tendo uma "base"
bem fundamentada e fortalecida, a população estará satisfeita a ponto de conseguir trabalhar sem
preocupações, sem pressão, sem ser considerado objeto. Um bom exemplo de sociedade que se
assemelha a este tipo de economia é o Japão, como citado por Amartya Sen. Nem todas as pessoas
possuem uma vontade de ser um "peixe grande", algumas pessoas já se satisfazem com o participar
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de  qualquer  atividade  de  seu  interesse  na  sociedade.  Dessa  maneira,  a  pessoa  possuirá  uma
satisfação plena, somente com pouco, tudo dependendo de sua condição, de suas circunstâncias.
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