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Quando se questiona se “residentes” e “não residentes” devem ter o mesmo tratamento 
perante o Direito brasileiro, estabelece-se como medida de distinção “ser” ou “não ser 
residente”. O STF adota o entendimento de que a proteção do Estado brasileiro à liberdade e, 
por certo, à vida, não é restrita aos nacionais ou aos estrangeiros residentes no Brasil: todos 
estes direitos, inclusive processuais, também pertencem à esfera de proteção dos estrangeiros 
não residentes. O Supremo interpreta que o art. 5º, aos garantir a proteção de direitos 
fundamentais aos “brasileiros e aos estrangeiros residentes no País”, utilizou o termo residente 
no sentido de presente em território sobre o qual o Direito brasileiro tem eficácia para a 

referida proteção. 
 
A primeira questão que se coloca, então, é se a Constituição brasileira veda a distinção entre 
residentes e não residentes para a imposição do ônus fiscal. Afinal, se o patrimônio está 
intimamente relacionado com a liberdade do individuo, falar de tributos é falar de uma 
parcela de liberdade do particular sobre a qual possui o Estado a competência de interferir. 
 
A segunda questão que se coloca é se pode o Estado brasileiro discriminar os não residentes 
entre si, isto é, ser atribuído a alguns não residentes (por exemplo, de paraísos fiscais) 
tratamento mais gravoso do que o incidente sobre outros não residentes (no caso, os que não 
residam em paraísos fiscais).  
 
PONTO 1 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
 

 
 



PONTO 2 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
 

STF 
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - ESTRANGEIROS - A teor do disposto 
na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal, os estrangeiros residentes no 
País têm jus aos direitos e garantias fundamentais. PRISÃO PREVENTIVA - 
EXCESSO DE PRAZO - Uma vez configurado o excesso de prazo, cumpre, em prol 
da intangibilidade da ordem jurídica constitucional, afastar a custódia 
preventiva. Idas e vindas do processo, mediante declarações de nulidade, não 
justificam a manutenção da custódia do Estado. O mesmo acontece se o acusado 
é estrangeiro. Evasão do território nacional corre à conta do poder de polícia, 
presumindo-se esteja o Estado aparelhado para coibi-la. PRISÃO - RECURSO DA 
DEFESA - INVIABILIDADE - Exsurge conflitante com a proibição legal de chegar-
se à reforma prejudicial ao recorrente decretar-se prisão, na oportunidade do 
julgamento do recurso da defesa, ainda que isso ocorra via provimento judicial 
no sentido da nulidade do processo no qual imposta, inicialmente, a custódia - 
Precedente: habeas-corpus nº 70.308-ES, relatado pelo Ministro Sepúlveda 
Pertence perante a Primeira Turma, cujo acórdão restou publicado na Revista 
Trimestral de Jurisprudência nº 152/170. 
(HC 74051, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 
18/06/1996, DJ 20-09-1996 PP-34538 EMENT VOL-01842-03 PP-00533)  

 
Nesta decisão, o Min. Marco Aurélio destacou: 
 

 

 
 

STF 
“Em conclusão, a Segunda Turma concedeu a ordem para afastar o óbice da 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito a 
estrangeiro não residente no país. (...) Consignou, de início, que o fato de o 
estrangeiro não possuir domicílio no território brasileiro não afastaria, por si só, 
o benefício da substituição da pena. (...) Não se trataria, pois, de critério que 
valorizasse a residência como elemento normativo em si mesmo. Assentou que 
a interpretação do art. 5º, caput, da CF não deveria ser literal, porque, de outra 



forma, os estrangeiros não residentes estariam alijados da titularidade de todos 
os direitos fundamentais. Ressaltou a existência de direitos assegurados a todos, 
independentemente da nacionalidade do indivíduo, porquanto considerados 
emanações necessárias do princípio da dignidade da pessoa humana. (...) Nesse 
ponto, concluiu que o fato de o paciente não possuir domicílio no Brasil não 
legitimaria a adoção de tratamento distintivo e superou essa objeção.” (HC 
94.477, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 6-9-2011, Segunda Turma, 
Informativo 639.) Vide: HC 94.016, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 16-
9-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009. 

 
STF 
"HABEAS CORPUS" - SÚMULA 691/STF1 - INAPLICABILIDADE AO CASO - 
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A RESTRIÇÃO 
SUMULAR - ESTRANGEIRO NÃO DOMICILIADO NO BRASIL - IRRELEVÂNCIA - 
CONDIÇÃO JURÍDICA QUE NÃO O DESQUALIFICA COMO SUJEITO DE DIREITOS 
E TITULAR DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - PLENITUDE DE 
ACESSO, EM CONSEQÜÊNCIA, AOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS DE TUTELA 
DA LIBERDADE - NECESSIDADE DE RESPEITO, PELO PODER PÚBLICO, ÀS 
PRERROGATIVAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O PRÓPRIO ESTATUTO 
CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA - A GARANTIA CONSTITUCIONAL 
DO "DUE PROCESS OF LAW" COMO EXPRESSIVA LIMITAÇÃO À ATIVIDADE 
PERSECUTÓRIA DO ESTADO (INVESTIGAÇÃO PENAL E PROCESSO PENAL) - O 
CONTEÚDO MATERIAL DA CLÁUSULA DE GARANTIA DO "DUE PROCESS" - 
INTERROGATÓRIO JUDICIAL - NATUREZA JURÍDICA - MEIO DE DEFESA DO 
ACUSADO - POSSIBILIDADE DE QUALQUER DOS LITISCONSORTES PENAIS 
PASSIVOS FORMULAR REPERGUNTAS AOS DEMAIS CO-RÉUS, NOTADAMENTE 
SE AS DEFESAS DE TAIS ACUSADOS SE MOSTRAREM COLIDENTES - 
PRERROGATIVA JURÍDICA CUJA LEGITIMAÇÃO DECORRE DO POSTULADO 
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - PRECEDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL (PLENO) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - "HABEAS CORPUS" 
CONCEDIDO "EX OFFICIO", COM EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS CO-RÉUS. 
DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES 
EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR. - A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal tem admitido o afastamento, "hic et nunc", da Súmula 
691/STF, em hipóteses nas quais a decisão questionada divirja da 
jurisprudência predominante nesta Corte ou, então, veicule situações 
configuradoras de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. 
Hipótese ocorrente na espécie. O SÚDITO ESTRANGEIRO, MESMO AQUELE SEM 
DOMICÍLIO NO BRASIL, TEM DIREITO A TODAS AS PRERROGATIVAS BÁSICAS 
QUE LHE ASSEGUREM A PRESERVAÇÃO DO "STATUS LIBERTATIS" E A 
OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO 
"DUE PROCESS". - O súdito estrangeiro, mesmo o não domiciliado no Brasil, tem 
plena legitimidade para impetrar o remédio constitucional do "habeas corpus", 
em ordem a tornar efetivo, nas hipóteses de persecução penal, o direito 
subjetivo, de que também é titular, à observância e ao integral respeito, por 
parte do Estado, das prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula do 

                                                           

1 STF, SÚMULA Nº 691 
NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE "HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA 
DECISÃO DO RELATOR QUE, EM "HABEAS CORPUS" REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A 
LIMINAR. 



devido processo legal. - A condição jurídica de não-nacional do Brasil e a 
circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não 
legitimam a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou 
discriminatório. Precedentes. - Impõe-se, ao Judiciário, o dever de assegurar, 
mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos básicos que 
resultam do postulado do devido processo legal, notadamente as prerrogativas 
inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade 
entre as partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do 
magistrado processante. A ESSENCIALIDADE DO POSTULADO DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL, QUE SE QUALIFICA COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA 
PRÓPRIA "PERSECUTIO CRIMINIS". - O exame da cláusula referente ao "due 
process of law" permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua 
configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, 
dentre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) 
direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação 
e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento 
público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à 
plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não 
ser processado e julgado com base em leis "ex post facto"; (f) direito à igualdade 
entre as partes; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas 
revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à 
observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra 
a auto-incriminação); (l) direito à prova; e (m) direito de presença e de 
"participação ativa" nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes 
penais passivos, quando existentes. - O direito do réu à observância, pelo 
Estado, da garantia pertinente ao "due process of law", além de traduzir 
expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador 
em convenções internacionais que proclamam a essencialidade dessa franquia 
processual, que compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, 
enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado 
em sede de persecução criminal, mesmo que se trate de réu estrangeiro, sem 
domicílio em território brasileiro, aqui processado por suposta prática de 
delitos a ele atribuídos. O INTERROGATÓRIO JUDICIAL COMO MEIO DE DEFESA 
DO RÉU. - Em sede de persecução penal, o interrogatório judicial - notadamente 
após o advento da Lei nº 10.792/2003 - qualifica-se como ato de defesa do réu, 
que, além de não ser obrigado a responder a qualquer indagação feita pelo 
magistrado processante, também não pode sofrer qualquer restrição em sua 
esfera jurídica em virtude do exercício, sempre legítimo, dessa especial 
prerrogativa. Doutrina. Precedentes. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE UM DOS 
LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS, INVOCANDO A GARANTIA DO "DUE 
PROCESS OF LAW", VER ASSEGURADO O SEU DIREITO DE FORMULAR 
REPERGUNTAS AOS CO-RÉUS, QUANDO DO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO 
JUDICIAL. - Assiste, a cada um dos litisconsortes penais passivos, o direito - 
fundado em cláusulas constitucionais (CF, art. 5º, incisos LIV e LV) - de formular 
reperguntas aos demais co-réus, que, no entanto, não estão obrigados a 
respondê-las, em face da prerrogativa contra a auto-incriminação, de que 
também são titulares. O desrespeito a essa franquia individual do réu, resultante 
da arbitrária recusa em lhe permitir a formulação de reperguntas, qualifica-se 
como causa geradora de nulidade processual absoluta, por implicar grave 
transgressão ao estatuto constitucional do direito de defesa. Doutrina. 
Precedente do STF. 



(HC 94016, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
16/09/2008, DJe-038 DIVULG 26-02-2009 PUBLIC 27-02-2009 EMENT VOL-
02350-02 PP-00266 RTJ VOL-00209-02 PP-00702)  

 
PONTO 3 – QUESTIONAMENTOS. 
 
3.1. Discriminação entre residentes e não residentes.   
 
- No HC 74051, o STF acolheu o entendimento do Min. Celso de Mello, no sentido de que, “A 

garantia de inviolabilidade dos direitos fundamentais, salvo as exceções de ordem 

constitucional se estende também aos estrangeiros não residentes ou domiciliados no Brasil”. - 
Há permissão ou vedação constitucional para que se ofereça tratamento fiscal mais vantajoso 
aos não residentes? E tratamento fiscal mais oneroso? 
 
- Qual a justificativa constitucionalmente valida para que um não residente seja tributado de 
forma mais severa que um residente? Este critério de distinção é válido perante a Constituição 
brasileira, especialmente diante dos arts. 5 e 150? 
 
- Embora o imposto de renda não se justifique como contraprestação (como ocorre com as 
taxas), voltando-se às despesas gerais do Estado, porque alguém que não reside neste Estado 
deveria ser "penalizado" com ônus fiscal maior que aqueles nele residentes, que usufruem 
mais intensamente da estrutura estatal?  
 
- Há uma finalidade, suportada pela Constituição, para se distinguir residentes de não 
residentes? 
 
- A priori (isto é quando a lei tributária não estabelece distinção entre residentes e não 
residentes), um tratamento fiscal mais benefício estabelecido aos residentes deve ser 
estendido aos não residentes? Ou, a priori, este benefício somente seria aplicado ao não 
residente mediante disposição expressa na lei?  
 
- Há entendimentos no sentido de que os direitos fundamentais são pré-existentes à 
Constituição, a qual somente os positivou. Assim compreendidos, mesmo sem disposição 
expressa da Constituição, não se pode entender que os não residentes têm o direito 
fundamental, pré-existente à Constituição, ao mesmo tratamento do residente? 
 
- Uma lei que estabelecesse tratamento diverso, em relação ao residente, para um nacional 
que declarasse a sua saída definitiva do país nos termos exigidos pela RFB, seria contrária ao 
disposto no art. 5º da CF? 
 
3.1.1. POSSÍVEIS CASOS DISCRIMINAÇÕES E DE APROXIMAÇÕES  

 
- SIMPLES NACIONAL: 
Lei Complementar 123/2006. Art. 17. Não poderão recolher os impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte: (...) II - que tenha sócio domiciliado no exterior; 
 
- Distribuição de dividendos (posterior a 1995): IN 208/02. Art. 45. Não estão 
sujeitos à incidência do imposto os lucros e os dividendos calculados com base nos 
resultados apurados a partir de 1º de janeiro de 1996 e pagos, creditados, entregues, 



empregados ou remetidos pela pessoa jurídica a seus sócios ou acionistas não-
residentes.  

 
- Distribuição de dividendos (entre a 1993 e 1995)  
CASO VOLVO: O Tratado Brasil-Suécia (Decreto Decreto nº 77.053, de 19 de Janeiro de 
1976) foi revogado pela Lei 8.383/91? Ainda que sim, é possível discriminar residentes 
de não residentes? 

 
O Tratado Brasil-Suécia dispõe: “ARTIGO 24 – Não Discriminação. 1. Os nacionais de um estado 

contratante não ficarão sujeitos no outro estado contratante a nenhuma tributação ou 

obrigação correspondente, diferente ou mais onerosa do que aquelas a que estiverem sujeitos os 

nacionais desse outro estado que se encontrem na mesma situação”.  

 
O art. 756 do Decreto nº 1.041/94, reproduzindo o disposto no art. 77 da Lei nº 8.383/91, 
determinava: “estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, os 

lucros ou dividendos, distribuídos por fonte localizada no País em benefício de pessoa física ou 

jurídica residente ou domiciliada no exterior".  
 
A decisão do STJ foi assim ementada: 
 

TRIBUTÁRIO. REGIME INTERNACIONAL. DUPLA TRIBUTAÇÃO. IRRPF. 
IMPEDIMENTO. ACORDO GATT. BRASIL E SUÉCIA. DIVIDENDOS ENVIADOS A 
SÓCIO RESIDENTE NO EXTERIOR. ARTS. 98 DO CTN, 2º DA LEI 4.131/62, 3º DO 
GATT. 
- Os direitos fundamentais globalizados, atualmente, estão sempre no caminho 
do impedimento da dupla tributação. Esta vem sendo condenada por princípios 
que estão acima até da própria norma constitucional. 
- O Brasil adota para o capital estrangeiro um regime de equiparação de 
tratamento (art. 2º da Lei 4131/62, recepcionado pelo art. 172 da CF), 
legalmente reconhecido no art. 150, II, da CF, que, embora se dirija, de modo 
explícito, à ordem interna, também é dirigido às relações externas. 
- O art. 98 do CTN permite a distinção entre os chamados tratados-contratos e 
os tratados-leis. Toda a construção a respeito da prevalência da norma interna 
com o poder de revogar os tratados, equiparando-os à legislação ordinária, foi 
feita tendo em vista os designados tratados, contratos, e não os tratados-leis. 
- Sendo o princípio da não-discriminação tributária adotado na ordem interna, 
deve ser adotado também na ordem internacional, sob pena de desvalorizarmos 
as relações internacionais e a melhor convivência entre os países. 
- Supremacia do princípio da não-discriminação do regime internacional 
tributário e do art. 3º do GATT. 
- Recurso especial provido. 
(REsp 426945/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão 
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2004, DJ 
25/08/2004, p. 141) 

 
Min. José Delgado: 
 

“O Brasil adota para o capital estrangeiro um regime de equiparação de 

tratamento, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.131/62, o qual foi recepcionado pelo 

art. 172 da Constituição vigente. Não estou fundando o voto em normas 

constitucionais e, sim, em princípios do ordenamento jurídico brasileiro. Com base 



nesses preceitos, estou interpretando as normas infraconstitucionais postas em 

discussão.  

Por existir um tratamento equiparado, legalmente reconhecido no art. 150, inciso 

II, da Constituição Federal, que, embora se dirija, de modo explícito, à ordem 

interna, também é dirigido às relações externas. Não há distinção entre residentes 

e não-residentes, critério utilizado pela Lei nº 4.131/62. Aperfeiçoa-se 

internamente o requisito da averbação de discriminação dessa limitação ao 

exercício de competência tributária, qual seja, o tratamento menos favorável 

sobre contribuintes residentes e não-residentes que se encontram em situação 

equivalente.” 

 

Lei 4.131/62 
Art. 2º Ao capital estrangeiro que se investir no País, será dispensado 
tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de 
condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não previstas na presente 
lei. 
 

3.2. DISCRIMINAÇÃO ENTRE NÃO RESIDENTES 
 
Admitida a discriminação entre os residentes e os não residentes, surge a questão da 
discriminação entre os não residentes: 

RESIDENTES

NÃO RESIDENTE 
TIPO 1

(não paraíso 
fiscal)

NÃO RESIDENTE 
TIPO 2

(paraíso fiscal)

 
 
“Em todos os casos, a Constituição é expressa ao proibir a utilização de 

determinada medida de comparação (origem, raça, sexo, cor, idade, cor (sic), 

estado civil, deficiência física, qualidade do trabalho, caráter do vínculo 

empregatício, origem da nacionalidade, ocupação profissional, precedência ou 

destino do bem), ou ao obrigar o seu uso (capacidade contributiva)”. (AVILA, 
Humberto. Teoria da Igualdade Tributária, São Paulo : Malheiros, p. 56)  

 
 

- Qual a justificativa constitucionalmente valida para esta discriminação?  
 
- Há uma finalidade, suportada pela Constituição, para se atribuir ao residente em paraíso 
fiscal ônus fiscal mais elevado do que aos residentes em países em esta característica? 
 
 



3.2.1. Possíveis casos de discriminação. 
 

RIR/99: 
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, 
creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a 
pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na 
fonte: 
I - à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica 
neste Capítulo, inclusive: 
a) os ganhos de capital relativos a investimentos em moeda estrangeira; 
b) os ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos; 
c) as pensões alimentícias e os pecúlios; 
d) os prêmios conquistados em concursos ou competições; 
II - à alíquota de vinte e cinco por cento: 
a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da 
prestação de serviços; 
b) ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do 
art. 691, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o 
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda 
ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se 
refere o art. 245. 
(...) 
 
 
IN 1.119/2011 
Art. 1º Estão isentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) os 
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de 
gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no País, em viagens de 
turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais. 
(...) 
Art. 5º Em relação às agências de viagem, o limite das despesas de que trata o 
art 1º é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês por passageiro. 
(...) 
Art. 7º A isenção do IRRF, de que trata esta Instrução Normativa, não se 
aplica no caso de beneficiário residente ou domiciliado em país ou 
dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal 
privilegiado, conforme constam nos arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, salvo se atendidas, cumulativamente, as seguintes 
condições: 
I - a identificação do efetivo beneficiário da entidade no exterior, destinatário 
dessas importâncias; 
II - a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no 
exterior de realizar a operação; e 
III - a comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do 
recebimento dos bens e direitos ou da utilização de serviço. 
 

 


