
MEMORANDO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.669/16 – PROCEDIMENTO 

AMIGÁVEL NO ÂMBITO DOS ACORDOS DE BITRIBUTAÇÃO 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Instrução Normativa n° 1.669/2016, que estabeleceu o 

procedimento amigável no âmbito das Convenções e dos Acordos 

Internacionais Destinados a Evitar a Dupla Tributação da Renda (ADTs) de 

que o Brasil seja signatário. 

Resumidamente, o procedimento amigável é cabível quando o contribuinte 

considerar que medidas tomadas por um ou ambos os Estados Contratantes 

conduziram ou poderão conduzir, em relação ao requerente, a tributação em 

desacordo com o ADT.  

O requerimento de instauração de procedimento amigável deverá ser 

apresentado na unidade da Receita Federal do Brasil do domicílio tributário 

do requerente, observado o prazo estabelecido no ADT, o qual tem início na 

data da primeira notificação que caracterizar a medida que supostamente 

afronta o ADT.  

Um aspecto que chama a atenção diz respeito à desnecessidade de tradução 

juramentada de documentos originariamente produzidos nas línguas inglesa 

ou espanhola e que venham a instruir o requerimento de instauração do 

procedimento. 

Vale ressaltar que o procedimento amigável não será instaurado para 

apuração de situação em tese, devendo o requerente apresentar todos os 

documentos que demonstrem sua plena adequação ao caso quando da 

interposição do requerimento de instauração. 

Ademais, o requerimento não pode versar sobre matéria que já tenha sido 

objeto de decisão administrativa ou judicial, ainda que recorrível, ou matéria 

já decidida definitivamente pelo Poder Judiciário e cujos efeitos se estendam 

ao requerente. 

Exigem-se, ainda, a comprovação de desistência expressa e irrevogável das 

impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que 

tenham o mesmo objeto do procedimento amigável, bem como a renúncia a 



qualquer alegação de direito sobre as quais se fundem as referidas 

impugnações e recursos ou ações. 

Nada obstante, não há previsão expressa de suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários correspondentes, nem a fixação de prazo máximo para a 

resolução do conflito. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 
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