
DIREITO TRIBUTÁRIO 
INTERNACIONAL  
e LUSO-BRASILEIRO

Modalidade: Online 

Carga horária: 6 horas 

Oradora: Jamile Jambeiro Portela, Mestre em Direito 

Fiscal, Advogada no Brasil e em Portugal

A acelerada internacionalização das relações civis e comerciais 

exige uma expansão de conhecimentos no domínio do direito 

tributário e fiscal. Ao nível global, a evolução do direito europeu e 

dos atos normativos transnacionais contribui para um incremento 

dessa necessidade. 
 

Partindo dessa premissa, o curso adentra nos fundamentos básicos 

da matéria com ênfase para as relações entre Brasil, Portugal e 

União Europeia. 
 

É destinado a advogados brasileiros que atuam ou pretendem 

atuar em Portugal no âmbito do direito fiscal, mas também a 

empresários, investidores, contabilistas e todos os que de algum 

modo estão envolvidos ou afetados pelo fenômeno tributário 

internacional e luso-brasileiro.

Investimento: R$399 em até 12 parcelas pelo 

PagSeguro* 

Informações:  contacto@direitocomparado.pt 
www.direitocomparado.pt/cursos-online



programa de aulas

1. Noções Elementares de 

Direito Tributário Internacional 
1.1. Objeto do Direito Tributário 

Internacional 
1.2. Concursos de Leis 

1.3. Natureza do Direito 

Tributário Internacional 
1.4. As Fontes do Direito 

Tributário Internacional 
1.5. Elementos de Conexão 

 

2. Tributação Direta no Âmbito 

Internacional 
2.1. Tributação de Residentes e 

Não-residentes 

2.1.1. Noções gerais 

2.1.2. Classificação das normas 

convencionais 

2.1.3. Competência tributária 

 

3. Visão Panorâmica do Direito 

Fiscal Português Para 

Advogados Brasileiros 

 

4. Tributação de Pessoa Física e 

Jurídica (Especial no Brasil para 

Portugal) 
4.1. Dividendos 

4.2. Royalties 

4.3. Juros 

4.4. Capital 
4.5. Pensões 

4.6. Rendimentos de emprego 

4.7. Profissão independente 

4.8. Rendimentos imobiliários 

4.9. Mais-valias 

4.10. Artistas e atletas 

 

5. Métodos de Planejamento 

Tributário Internacional 
5.1. Noções Gerais 

5.2. Instrumento de Combate à 

evasão fiscal 
5.3. Instrumento de Combate a 

Dupla Tributação 

5.4. Método do Planeamento 

Fiscal Agressivo 

5.5. Método do “Tráfico de 

deduções” (Caso Marks & 

Spencer) 
5.6. Preços de Transferência 

5.7. Subcapitalização 

 

6. Noções Gerais de Tributação 

Indireta e o IVA Europeu 

6.1. Fundamentos Gerais do 

Direito Europeu em Matéria 

Tributária 

6.2. Competência tributária 

entre os Estados-Membros e 

Estados Terceiros (Brasil e 

Portugal) 
6.3. Repartição da Receita 

Tributária do IVA Europeu 

6.4. As Formas de Incidência 

Tributária do IVA 

6.5. As Taxas (alíquotas) do IVA 

e o Regime Especial de Isenção 

do IVA 

6.6. Casos Práticos 

6.7. Acórdãos do TJUE 

 

Temas de Direito Tributário Internacional: 
em estudo os elementos de conexão como sede da empresa, 

nacionalidade ou domicílio do contribuinte/sócio, lugar do exercício da 

atividade, da situação dos imóveis e da fonte pagadora dos dividendos. 



Aulas em 
ambiente online

Há material de apoio? Sim, apostila com anotação de aulas e slides. 
Há certificado? Sim, em suporte digital e na modalidade curso livre, com 6 

horas. 
Como sanar dúvidas? Por texto, áudio ou vídeo (aplicativos), ou através do e- 

mail contacto@direitocomparado.pt. 
As datas e horários na modalidade online são flexíveis? Sim, não há 

qualquer restrição de horários. Uma vez inserida a aula na plataforma online, 
esta poderá ser acessada a qualquer momento. 
Como efetuar o pagamento? A plataforma admite pagamentos por boleto 

bancário e cartões de crédito via PagSeguro em até 12 parcelas (operação 

realizada no Brasil). Em caso de indisponibilidade, poderá ser efetuada uma 

transferência bancária.  
Após concluir o pagamento, como terei acesso às aulas? O cadastro via 

plataforma EAD conduz à área do aluno, onde terá acesso aos vídeos e ao 

material complementar.  
 

O curso é indicado apenas para brasileiros? Embora se adote a variante 

brasileira da língua portuguesa, a matéria aproveita a todo o espaço lusófono.

Jamile Jambeiro Portela é advogada 

em Portugal e no Brasil, formada pela 

Universidade Católica de Salvador. 
Mestre em Direito Fiscal pela 

Universidade de Lisboa.

faq

Ainda tem dúvidas?  
contacto@direitocomparado.pt


