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Dos Direitos de 
Tributação em um 
mundo globalizado

O sistema internacional 

de impostos sobre 

empresas foi planejado 

nos anos 20 e foi todo 

desenvolvido com 

base no Princípio da 

Territorialidade

Via de regra, os países 
têm o direito de taxar 
atividades de empresas 

que possuam presença física 
em seu território. Contudo, a 
presença física nos dias atuais é 
algo muito relativo e que quase 
não faz mais sentido. Por esta 
razão e a fi m de modernizar 
este sistema, a Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) 
sugeriu recentemente uma 
proposta para remodelar a 
tributação internacional sobre 
empresas. 

A premissa inicial desta 
proposta é ajustar o sistema 
internacional de tributação 
ao mundo globalizado, bus-
cando assegurar uma alocação 
adequada dos direitos de tri-
butação das grandes multina-
cionais digitais ou ainda dos 
fabricantes de bens de luxo 
e das montadoras internacio-
nais, que costumam transferir 
lucros pelo mundo para pagar 
menos impostos.

Caso esta iniciativa seja 
aprovada, os resultados seriam 
o aumento de impostos para 
as grandes multinacionais e 
a perda de “vantagem” nas 
jurisdições com baixos impos-
tos, uma vez que alguns países 
passariam a ter o direito de co-
brar impostos sobre o lucro de 
empresas que atuam em seus 
territórios. As empresas, com 
certeza, sairiam perdendo. 

Mas, segundo a OCDE, o 
objetivo é criar um novo siste-
ma internacional de impostos 
sobre empresas e evitar que 
os países optem por seguir 
um caminho unilateral de 
taxas domésticas sobre as 
vendas digitais. Vale destacar 
que França e Reino Unido já 
contam com propostas neste 
sentido. 

O Princípio da Soberania 
fi cou um pouco comprome-
tido nos tempos modernos, 
pois se cada país decidir 
regras próprias para lidar 
com o tratamento tributário 

das gigantes digitais, é bem 
provável que isso incite ainda 
mais as tensões comerciais 
internacionais. Espera-se que 
até janeiro do próximo ano, 
a OCDE, consiga atingir o 
consenso do G-20, para pelo 
menos começar a trabalhar em 
uma proposta mais detalhada 
de regras aplicáveis à multi-
nacionais, donas de marcas 
intangíveis muitos lucrativas.

Aparentemente, o objetivo 
da organização é desenvolver 
uma nova regra, que assegure 
aos países o direito a tributar 
uma proporção dos lucros 
mundiais de multinacionais de 
alta lucratividade, não sendo 
levado em consideração o 
país para onde tenham sidos 
remetidos. 

Trata-se de um vespeiro mui-
to delicado e perigoso, pois de 
um lado estão os grandes paí-
ses, descontentes em razão de 
sua baixa arrecadação (mesmo 
sabendo que a maior parte 
da atividade das empresas 
acontece através de suas eco-
nomias) e de outro lado estão 
as multinacionais receosas do 
risco de dupla tributação.

O verdadeiro desafi o desta 
celeuma é encontrar uma 
solução que crie um ambiente 
propício ao crescimento do 
comércio mundial, sem barrar 
ou limitar o surgimento de 
novas tecnologias. Estamos na 
iminência do nascimento de 
novos direitos de tributação 
internacional, que devem se 
guiar mais no Princípio da Co-
operação Internacional e cada 
vez menos pelos Princípios da 
Soberania ou Territorialidade. 

Aparentemente, este mo-
vimento é uma tendência 
internacional, que vem sendo 
refl etida em todas as econo-
mias nacionais. Olhar o con-
texto internacional, permite-
-nos entender a importância 
estratégica que a Reforma 
Tributária brasileira terá para 
a nossa economia. 

Vivemos em uma economia 
internacional em constante 
transformação e, atualmente, 
nenhum país pode se dar o 
luxo, de defi nir regras incom-
patíveis com o resto do mun-
do, sob pena de isolamento e 
retrocesso. 

(*) - É advogada do escritório
Braga & Moreno.
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Nestor Forster 
é indicado para 
embaixada em 
Washington

O presidente Jair Bolsonaro 
encaminhou ontem (26) ao 
Senado a indicação do diplo-
mata Nestor Forster para a 
embaixada do Brasil em Wa-
shington. O embaixador, que 
já atua na unidade diplomática 
como encarregado de negócios, 
será sabatinado na Comissão de 
Relações Exteriores do Senado. 
Depois do colegiado, será a vez 
do plenário da Casa decidir se 
aprova a escolha de Bolsonaro.

O nome de Forster surgiu 
depois que o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
fi lho do presidente, desistiu de 
pleitear o cargo de embaixador 
na capital dos Estados Unidos. 
No mês passado, o presidente 
Bolsonaro antecipou que o 
diplomata era “um bom nome” 
para a embaixada.

Forster tem 56 anos, nasceu 
em Porto Alegre e tem licen-
ciatura em História e em Letras 
Clássicas e Vernáculas pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Ele ingressou 
na carreira diplomática em 1985 
e, em junho, foi promovido a 
ministro de Primeira Classe 
(ABr).

O senador Márcio Bittar 
(MDB-AC) afirmou que a 
pressão dos países europeus 
ao Brasil quanto à preservação 
da Amazônia não pelo meio 
ambiente, mas por interesses 
econômicos e por protecio-
nismo. Bittar disse que mais 
de um milhão de hectares já 
queimaram no território aus-
traliano desde o início deste 
mês, sem que houvesse como-
ção internacional comparável 
a que houve em relação aos 
incêndios na Amazônia.

Segundo ele, o Brasil é o úni-
co país do mundo que deixa de 
explorar as riquezas naturais 
da Amazônia, por causa da 
chantagem da Europa Oci-
dental de não mais comprar 
produtos nacionais. Isso é im-
pensável em relação a outros 
países, como a Rússia, a China, 

e as nações do Oriente Médio, 
continuou Márcio Bittar. Os 
europeus continuam comer-
cializando sem questionar a 
sustentabilidade da explora-
ção russa de gás natural, a falta 
de democracia na China nem 
o desrespeito aos direitos das 
mulheres dos países árabes.

“O que está em jogo é o 
subsídio que a Europa dá aos 
seus produtores rurais. Por-
que nesse campo os Estados 
Unidos não são nossos alia-
dos, ao contrário, são nossos 
adversários, porque compe-
timos no mundo globalizado. 
No agronegócio, somos nós e 
eles. O que está em jogo é a 
defesa que a Europa faz dos 
seus produtos, a defesa que 
os Estados Unidos fazem dos 
seus produtores rurais”, afi r-
mou (Ag.Senado).

Senador Márcio Bittar (MDB-AC).

Templos religiosos e entida-
des benefi centes de assistên-
cia social poderão continuar 
isentos de ICMS até 31 de 
dezembro de 2032, segundo 
o entendimento da Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado. Por unanimidade, os 
senadores aprovaram, ontem 
(26), o projeto que prorroga 
por mais 15 anos, contados a 
partir de 2017, a possibilidade 
de os estados darem isenções, 
incentivos e benefícios fi scais 
ou fi nanceiro-fi scais a essas 
instituições.

A comissão seguiu o voto do 
relator, o senador Irajá (PSD-
-TO), favorável à prorrogação. 
“Não há justificativa para 
que os incentivos voltados 
para templos e instituições 
assistenciais tenham sido 
enquadrados na regra geral, 
com prazo mais curto”, disse 
Irajá em seu voto. Ele citou 
que a Constituição prevê 
que ações governamentais 
na área da assistência social 
serão organizadas de forma 
descentralizada, cabendo às 
entidades benefi centes e de 
assistência social papel essen-

Senadores acataram voto do relator, Irajá, favorável à 

prorrogação, e projeto vai ao Plenário.

Sancionada lei que 
incentiva a literatura 
nacional

A lei que estabelece a reali-
zação de concursos regionais, 
pelo Poder Executivo, em todo 
território nacional com o obje-
tivo de descobrir e incentivar 
novos autores, foi sancionada.  
A nova lei altera a Política Na-
cional do Livro. De iniciativa 
do deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), a proposta foi aprova-
da em maio pelo Senado. 

Mas foi vetada pelo presidente 
Jair Bolsonaro em junho, sob 
alegação de que “a proposição 
aumenta despesas públicas sem 
o cancelamento equivalente de 
outra despesa obrigatória e sem 
que esteja acompanhada de 
estimativa do seu impacto orça-
mentário e fi nanceiro”. O Con-
gresso, no entanto, derrubou o 
veto presidencial em setembro, 
com 320 votos contrários de 
deputados e 44 de senadores.

Na derrubada do veto, a então 
líder do governo no Congresso, 
deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP), informou que o go-
verno acatou a derrubada do 
veto por considerar o projeto 
importante para a educação. 
“Esse é um texto que basica-
mente incentiva concursos de 
livros por crianças nas escolas 
do nosso país. Então, o governo 
concordou em derrubar esse 
veto”, pontuou a deputada.

Para o relator da matéria na 
Comissão de Educação do Sena-
do, senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN), os concursos são 
medidas efi cazes para melhorar 
as oportunidades de publicação 
dos autores e de disseminação 
de seus textos, além de revelar 
novos escritores. “Na mesma 
linha, a vertente regional desses 
certames literários também se 
mostra oportuna pela valoriza-
ção da cultura e das iniciativas 
locais”, afi rmou Styvenson no 
relatório (Ag.Senado).

Foi publicada no DOU de 
ontem (26), a Lei 13.912, de 
2019, que estabelece que a 
torcida organizada que pro-
mover tumulto, praticar ou 
incitar a violência ou invadir 
local restrito aos competidores, 
árbitros, fiscais, dirigentes, 
organizadores ou jornalistas 
seja impedida de comparecer a 
eventos esportivos pelo prazo 
de até cinco anos. 

A nova lei também estende 
sua incidência a atos praticados 
em datas e locais diferentes dos 
eventos esportivos e institui 
novas hipóteses de responsabi-
lidade civil objetiva de torcidas 
organizadas. Para isso, acres-
centa o artigo 39-C ao Estatuto 
de Defesa do Torcedor para 
determinar que a punição seja 
imposta à torcida organizada e 
a seus associados ou membros 
envolvidos, mesmo que em local 
ou data distintos dos relativos 
à competição esportiva.

A lei é originária do projeto do 
deputado Andre Moura (PSC-
-SE), aprovado no Senado no 
último dia 30 de outubro. De 
acordo com o parlamentar, o 

Torcida organizada que praticar ou incitar a violência pode 

fi car impedida de comparecer a eventos esportivos

por até cinco anos.

Waldemir Barreto/Ag.Senado
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O problema do estado bra-
sileiro está na concen-
tração de recursos, de 

impostos e de transferências. 
“A gente não vai resolver o 

problema apenas criticando o 
discurso do ex-presidente Lula, 
propondo que alguém pode 
falar de AI-5, acho que a gente 
tem que dar soluções perma-
nentes”, disse referindo-se à 
fala do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, sobre a possibi-
lidade de implantação de um 
novo AI-5 em casos de protestos 
de ruas contra o governo.

“Onde está o problema do 
estado? Está na concentração 
de recursos, de impostos e 
transferências, na elite da so-
ciedade brasileira, do setor pú-
blico e do setor privado. Temos 
que ter coragem de enfrentar 

Rodrigo Maia: “Temos que ter coragem de enfrentar esse debate”.
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Presidente da Câmara cobra envio de 
reforma administrativa e tributária

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a cobrar do governo o envio da proposta de reforma 
administrativa

“É importante que o governo 
possa encaminhar [a reforma 
administrativa]. Vamos fazer o 
debate com calma, vamos trazer 
todos para esse debate, já que 
o objetivo de todos é recuperar 
a capacidade de investimento 
do estado brasileiro”, cobrou, 
ao defender prioridade para 
a aprovação da reforma tribu-
tária. E que a ideia é criar um 
sistema mais efi ciente e com 
menos distorções. 

Também destacou que a uni-
fi cação de impostos de bens e 
serviços tem consenso entre a 
maioria dos municípios e dos 
estados. “Um imposto único vai 
garantir uma modernidade, um 
sistema tributário moderno e 
mais efi ciente para tributar as 
famílias e as empresas”, disse o 
presidente (Ag.Câmara).

esse debate”, afi rmou Maia. 
Segundo ele, todas as reformas 
apresentadas buscam reduzir 

desigualdades e privilégios, 
tanto do setor público quanto 
do setor privado.

Prorrogada isenção de ICMS 
para templos e benefi centes

cial na coordenação e execução 
das atividades. 

Irajá esclareceu que o projeto 
não implica diretamente renún-
cia de receita, apenas autoriza 
os estados a fi rmar convênios 
sobre incentivos fi scais do ICMS 
voltados a templos de qualquer 
culto e a entidades benefi centes 
de assistência social. De acor-
do com a autora do projeto, a 
deputada Clarissa Garotinho 
(Pros-RJ), “não se trata de 
nova isenção, mas apenas de 

renovação daquilo com que 
elas já contavam antes da lei 
complementar”.

Os senadores aprovaram o 
relatório de Irajá sem discus-
são. Agora o assunto deve ser 
votado no Plenário do Senado, 
para onde foi enviado com ur-
gência. Como ele já foi aprova-
do pela Câmara, se for também 
aprovado pelos senadores sem 
alteração substancial, poderá 
seguir para sanção presiden-
cial (Ag.Senado).

Nova lei amplia punição para 
torcidas organizadas infratoras

espírito do Estatuto de Defesa 
do Torcedor é assegurar a segu-
rança de todos os envolvidos no 
evento esportivo (inclusive dos 
atletas), independentemente do 
local em que ocorre eventual vio-
lência. “A redação do artigo 39-C 
torna cristalina a possibilidade 
de aplicação das penalidades às 
torcidas em qualquer episódio 
de violência ou de vandalismo 
em que estejam envolvidos seus 
integrantes. 

A inclusão do novo artigo 
aprimora a legislação, amplian-
do a sensação de segurança 
jurídica e reduzindo a margem 
de discricionariedade do Poder 
Judiciário ao interpretar o Es-
tatuto do Torcedor. A lei gera 
uma certeza da incidência das 
penalidades a todos os casos 
violentos que são verifi cados 
no cotidiano do nosso despor-
to”, ressalta o deputado (Ag.
Senado).

Pressão por 
preservação ambiental 
tem razões econômicas

Projeto em análise na Câmara dos Deputados cria a 
Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com a 
Síndrome de Ehlers-Danlos e a Síndrome de Hipermo-
bilidade, com o objetivo de assegurar e promover os 
direitos das pessoas acometidas pelas duas doenças. 

De autoria do deputado Roberto de Lucena (Pode-
-SP), a proposta determina que os pacientes terão 
direito a ações e a serviços de saúde, incluindo o 
diagnóstico precoce, o atendimento humanizado e 
multiprofi ssional, habilitação e reabilitação, terapia nu-
tricional e medicamentos. Outros direitos são proteção 
contra qualquer forma de preconceito e discriminação 
e atividades escolares realizadas em locais acessíveis.

A Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) é um grupo de 
doenças que afetam os tecidos conjuntivos do corpo, 
como pele, ligamentos e articulações. A gravidade 

dos sinais e dos sintomas varia, e pode incluir pele 
elástica, hemorragias, dores articulares, difi culdade de 
cicatrização e fadiga. A Síndrome de Hipermobilidade 
tem características semelhantes, mas pode ter origem 
tanto hereditária como ser adquirida pelo paciente 
através de anos de treinamento e alongamento. 

O deputado Roberto de Lucena afi rma que as duas 
doenças podem comprometer a qualidade de vida dos 
pacientes e não são curáveis. O tratamento baseia-se 
em medidas preventivas de complicações graves, em 
reabilitação e em medicação, principalmente para dor. 
“O processo de reabilitação é complexo e requer uma 
abordagem global, com envolvimento de diversas es-
pecialidades médicas”, disse. Com o projeto, ele espera 
criar um ambiente propício para melhorar o atendimento 
dos pacientes na rede pública de saúde (Ag.Câmara).

Projeto garante direitos de pacientes de síndromes articulares


