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RESUMO 

 

O presente estudo tem por escopo analisar e reconstruir os fundamentos que 

informam os contornos da emblemática figura dos estabelecimentos permanentes. Muito 

embora a doutrina e a jurisprudência internacional tenham laborado ingente esforço no 

sentido de prover um conceito uniforme para tal expressão, sem o qual o legítimo exercício 

da jurisdição para tributar rendimentos empresariais pode restar prejudicado, ainda há 

muito o que ser discutido e examinado. Isso porque a economia global, assentada em uma 

intensa mobilidade de riquezas, evidencia a crescente diversificação das formas de 

organização empresarial, de modo que a regulação necessária a atender as peculiaridades 

atinentes a cada modalidade negocial demanda um exame aprofundado e contínuo.  

Nesse cenário, a clara definição e perfeita compreensão do relevante conceito do 

estabelecimento permanente, bem como a delimitação dos critérios indispensáveis à sua 

aplicação, têm cardeal relevância para as modernas relações comerciais. Tal relevância 

decorre do papel que atribuímos ao estabelecimento permanente neste trabalho, por reputá-

lo enquanto elemento de conexão objetivo, eleito por excelência pelos tratados para evitar 

a dupla tributação no tocante aos itens de rendimentos empresariais em geral.  

Tomando como paradigma o modelo de convenção elaborada pela Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, e somando a este os influxos do modelo 

produzido pela Organização das Nações Unidas, será possível traçar um conceito 

multifacetado de estabelecimento permanente, com base em determinados critérios 

classificatórios. Fundados em tais categorias, conduziremos o exame das convenções 

internacionais firmadas pelo Brasil e analisaremos como os enunciados veiculados por tais 

instrumentos devem ser operados face ao ordenamento doméstico brasileiro.  

Com efeito, a tese ora apresentada buscará municiar seus leitores dos instrumentos 

conceituais necessários para que o conceito de estabelecimento permanente seja aplicado 

de forma efetiva e coerente com as práticas internacionais. Almeja-se, com isso, traçar 

algumas propostas para solucionar o afã despertado por problemáticas fiscais suscitadas no 

bojo do Direito Internacional Tributário, no intuito de contribuir em favor da adoção pelo 

Brasil de postura mais condizente com os anseios da comunidade internacional.  

 

Palavras Chaves: Direito Internacional Tributário. Convenções Internacionais. Jurisdição 

para Tributar. Elementos de Conexão. Tributação na Fonte. 

Estabelecimento Permanente.  



ABSTRACT 

 

The scope of this study is to analyze and reconstruct the foundations that outline the 

emblematic figure of permanent establishments. Although the international doctrine and 

case law have made great effort to provide such expression with a uniform concept - 

without which the legitimate exercise of the jurisdiction to tax business income could be 

impaired - there is still much to be discussed and examined. The global economy, which is 

based upon intense wealth mobility, attests the increasing diversification of entrepreneurial 

organization forms, in such a way that proper regulation requires a profound and 

continuous analysis, in order to meet the needs of the peculiarities of each business 

modality.  

Within this context, the clear definition and complete comprehension of this 

relevant concept (that of permanent establishments), as well as the delimitation of the 

criteria necessary to its proper application, are of the utmost importance for the modern 

commercial relations. Such importance derives from the role attributed to the permanent 

establishment in this essay, considered as an objective connecting factor elected by the 

double tax treaties in connection with business profits.  

Using the Model Convention of the Organization for Economic Co-operation and 

Development as a paradigm, and adding the input from the model elaborated by the United 

Nations, it will be possible to draw a multifaceted concept of permanent establishment, 

based upon some specific classificatory aspects. Such categories are the grounds for 

promoting a survey of the international conventions entered into by Brazil, as well as an 

analysis on how the norms enacted under such vehicles shall be operated in view of the 

Brazilian domestic law.  

In fact, the present thesis aims at providing readers with the necessary conceptual 

instruments to apply the concept of permanent establishment effectively and coherently 

with the international law practice. With that, this study elaborates on proposals to solve 

some tax problems emerged within the framework of the International Tax Law, with the 

purpose of contributing for the adoption of an approach by Brazil which is more consistent 

with the aspiration of the international community.  

 

Keywords: International Tax Law. International Conventions. Jurisdiction to Tax. 

Connecting Factors. Permanent Establishments. 



RIASSUNTO 

 

Scopo del presente studio è analizzare e ricomporre le basi concettuali su cui 

poggiano i contorni della figura emblematica della stabile organizzazione. Nonostante la 

dottrina e la giurisprudenza internazionale abbiano dispiegato notevoli sforzi volti a 

conferire un concetto uniforme a tale espressione, senza il quale l'esercizio legittimo della 

potestà tributaria sui redditi aziendali può risultare compromesso, resta ancora molto da 

discutere ed esaminare. Ciò è dovuto al fatto che l’economia globale, fondata su un’intensa 

mobilità delle ricchezze, mette in risalto la crescente diversità di forme di organizzazione 

aziendale, in modo tale che la regolazione necessaria a soddisfare le peculiarità legate a 

ciascun tipo di attività economica richiede un'analisi approfondita e continua. 

Nel panorama così delineato, la definizione chiara e la comprensione esatta del 

concetto sostanziale di stabile organizzazione, nonché la delimitazione dei criteri 

indispensabili alla sua applicazione, assumono una importanza fondamentale riguardo alle 

relazioni economiche moderne. Tale rilevanza deriva dal ruolo attribuito in questo studio 

alla stabile organizzazione, considerata come criterio di collegamento oggettivo, avendo 

assunto una posizione di preminenza nei trattati rispetto agli elementi di redditi aziendali in 

generale, al fine di evitare la doppia imposizione internazionale. 

Assumendo come paradigma il modello di convenzione redatto dall’Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e aggiungendo a ciò l'influenza del 

modello elaborato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), sarà possibile tracciare 

un concetto poliedrico di stabile organizzazione, secondo criteri di classificazione specifici. 

Sulla base di siffatte categorie, si procederà all’esame delle convenzioni internazionali 

sottoscritte dal Brasile, proseguendo con lo studio su come gli enunciati veicolati da tali 

strumenti debbano essere posti in essere a fronte del sistema giuridico nazionale brasiliano. 

Indubbiamente, la tesi ivi presentata cercherà di dotare i suoi lettori degli strumenti 

concettuali necessari affinché il concetto di stabile organizzazione sia applicato in maniera 

effettiva e coerente con le pratiche internazionali. Si propone, pertanto, di tracciare alcune 

proposte per attenuare l'incertezza suscitata dalle problematiche fiscali inerenti al Diritto 

Tributario Internazionale, al fine di contribuire con la messa in atto, da parte del Brasile, di 

una postura più consona alle aspirazioni della comunità internazionale.  

 

Parole chiave: Diritto tributario internazionale. Convenzioni internazionali. Potestà 

tributaria. Criteri di collegamento. Tassazione alla fonte. Stabile 

Organizzazione. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todo desenvolvimento normativo de uma dada comunidade encontra-se 

intimamente ligado às relações de ordem econômica que ocorrem em seu seio. A evolução 

do comércio, fruto do aperfeiçoamento das técnicas de produção, conforma o arcabouço 

sobre o qual repousam as relações civis, mercantis e jurídicas.  

No que toca especificamente às relações econômicas internacionais, pôde-se 

observar sua intensificação a partir do último quartel do século passado, crescendo em 

proporção geométrica em função da extraordinária evolução tecnológica. Com efeito, esta 

evolução contribuiu para o aprimoramento do fluxo comunicacional, que passou a dispor 

de meios hábeis a ensejar um intercâmbio instantâneo de dados e informações, fomentando 

a movimentação de capitais e encorajando o deslocamento de bens e pessoas. Esses fatores 

desencadearam uma inclinação à interdependência das economias estatais, facilmente 

constatada a partir da presença de investimentos estrangeiros em todos os países do globo. 

Tal cenário impõe a adoção de políticas internacionais adequadas e eficientes - sobretudo 

em matéria tributária - a fim de implementar os benefícios almejados e necessários ao 

desenvolvimento econômico.  

A relação existente entre tributação e investimentos é tema assaz fecundo entre os 

economistas, que procuram oferecer parâmetros aptos a informar como e em que medida se 

dá a interação entre tais fatores. Ante a dificuldade de isolar e quantificar a influência da 

fiscalidade sobre a aplicação dos recursos, não parece possível indicar uma formulação 

conclusiva dentre as muitas metodologias oferecidas para o estudo deste fenômeno. 

Contudo, inobstante a diversidade de teorias acerca do tema, converge-se na ideia de que, 

em maior ou menor grau, a carga fiscal contribui para o processo decisório de realização 

dos investimentos. Tal assertiva é suficiente para evidenciar a importância do Direito 

Tributário no bojo das relações comerciais e, assim, demonstrar como este fator logra 

alcance e complexidade em relação direta com a intensificação e transnacionalização das 

economias.  
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Ainda que confinado ao nível modesto do que restou assinalado, o elemento fiscal 

vê ampliada a sua influência no caso de dupla (quiçá múltipla1) tributação da renda e do 

capital. No passado, já se afirmou ser duvidoso o caráter prejudicial per se desse 

fenômeno2, na medida em que a sobrecarga derivada da dupla tributação poderia ser 

sustentável desde que mantida em termos razoáveis. Entretanto, o cenário globalizado 

hodierno parece demonstrar que o agravamento provocado pela tributação cumulada 

perturba significativamente o comportamento mercadológico, de maneira a desencorajar as 

trocas internacionais.  

Em tal contexto, os modelos de convenções3 internacionais em matéria tributária 

surgem como um guia para que os países ajustem seus interesses de modo a não onerar ou 

mesmo inviabilizar o desenvolvimento econômico no plano externo.  

Precisamente nessa seara, destaca-se o tema do estabelecimento permanente, 

tomado dentre os mais substanciais, por congregar critérios fundamentais para o exercício 

dos regimes fiscais sobre rendimentos que apresentam elementos de estraneidade4. Nessa 

toada, este ensaio propõe a análise desse relevante conceito face à definição insculpida a 

partir dos enunciados constantes da Convenção Modelo sobre renda e capital da 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (CM OCDE5).  

A eleição desse parâmetro decorre do fato de o Brasil, embora não figure no rol de 

países integrantes da OCDE, colocar-se como membro pleno de alguns comitês, atuando 

como observador em outros. Especificamente em matéria fiscal, o Brasil é um dos 24 

                                                           
1A doutrina adota diversas expressões para designar o fenômeno ora referido (cujos contornos serão 

devidamente examinados no Capítulo 1, a seguir), sendo comum a utilização de terminologias como “dupla 
tributação”, “tributação múltipla”, “bitributação”, “pluritributação” e “cúmulo de tributações”. Tais 
expressões serão utilizadas indistintamente neste ensaio. De logo, interessa precisar que a utilização do 
adjetivo “dupla” não se restringe - ao menos não necessariamente - à existência de duas tributações ou à 
duplicação do ônus fiscal, compreendendo os casos de multiplicidade impositiva. 

2Cf. BLOCH, Henry S.; HEILEMANN, Cyril E. International tax relations. Yale Law Journal, n. 55, p. 1159, 
1946. 

3Embora se privilegie neste estudo o uso do termo “convenção”, não deixamos de aceitar e inclusive utilizar 
como sinônimos deste outras denominações utilizadas pela doutrina, tais como “acordo” e “tratado”. A 
própria Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece tal diversidade terminológica para designar o 
mesmo objeto (cf. UNITED NATIONS. Definition of key terms used in the UN Treaty Collection. 
Disponível em: <http://treaties.un.org/pages/Overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml>. 
Acesso em: 14 jan. 2013). 

4Elementos de estrainedade seriam aqueles “cujos critérios de qualificação e de localização possibilitam a 
conexão com o ordenamento tributário, por terem fatos de produção de renda ou capital ocorridos 
extraterritorialmente, envolvendo residentes; ou territorialmente, mediante a atuação de não-residentes.” 
(TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 60). 

5A menos que acenado em sentido diverso, as alusões à CM OCDE referem-se à sua versão de 2010. 
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países que, a partir de 19976, expressam suas posições nos debates que culminam na 

elaboração dos Comentários à CM OCDE, fazendo constar suas reservas neste documento. 

Ademais, a integralidade das convenções brasileiras segue (em linhas gerais, conforme 

será examinado) os padrões traçados pela CM OCDE. Some-se a isso o compromisso de 

engajamento ampliado com essa Organização, assumido pelo Brasil em maio de 20077, 

tendo sido publicada neste mesmo ano a Portaria do Ministério da Fazenda nº 214, de 

28.08.2007, que criou grupo de trabalho específico para avaliar a possibilidade de ingresso 

do País na OCDE.  

A adoção da CM OCDE como paradigma não exclui alguns influxos pontuais - 

porém, não menos relevantes - da Convenção Modelo de Dupla Tributação da Organização 

das Nações Unidas entre Países Desenvolvidos e em Desenvolvimento (CM ONU8).  

Antes de adentrarmos propriamente na análise do objeto proposto, devemos nos 

deter na concreção dos pressupostos que concorrem para a configuração jurídico-tributária 

do estabelecimento permanente. Dessa forma, serão inicialmente perscrutados os 

elementos de Direito Internacional Tributário que contribuirão para a conformação do 

arcabouço sob o qual se assenta o instituto do estabelecimento permanente.  

Assim, este trabalho será inaugurado pelo Capítulo 1, que se ocupará de fixar o 

contexto em torno do qual se propõe o exame do tema. Nessa oportunidade, focaremos 

nossos esforços na apreensão da sistematização das normas convencionais, com base na 

CM OCDE e na CM ONU. A partir de tal esquematização será possível identificar um 

grupo particular de enunciados que apresenta arquétipo formal específico, voltado para a 

integração com normas impositivas domésticas com a função de limitá-las. Notadamente, a 

conformação estrutural desse grupo de enunciados é dúplice, congregando o conceito-

quadro e o elemento de conexão. Após esse exame estrutural, passaremos a analisar o 

fenômeno primordial sobre o qual se vertem as disposições convencionais, i.e., o fenômeno 

da dupla tributação. O Capítulo 1 será então encerrado por breve digressão histórica no 

sentido de traçar a evolução dos modelos tomados como paradigmas para esse estudo.  

                                                           
6Cf. parágrafo 4 da Introduction to the Position of Non-member Countries on the Articles of the OECD 

Model and the Commentary thereon. 
7Cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. OECD 

Council Resolution on Enlargement and Enhanced Engagement. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/general/oecdcouncilresolutiononenlargementandenhancedengagement.htm>. Acesso 
em: 14 jan. 2012. 

8A menos que acenado em sentido diverso, as alusões à CM ONU referem-se à sua versão de 2011. 
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O Capítulo 2 cuidará de abordar os fatores que informam o Direito Internacional 

Tributário, intentando precisar os lindes da jurisdição dos Estados para tributar. Nessa 

seara, os elementos de conexão possuem cardeal relevância, de maneira que se buscará 

analisar as teorias que, ao longo dos tempos, serviram para justificar a opção por tais e 

quais critérios. Com fulcro na lógica deslindada nessa parte do ensaio, o Capítulo 3 

examinará analiticamente os aspectos subjetivos comumente eleitos para evidenciar o nexo 

necessário ao exercício da jurisdição fiscal dos Estados.  

O Capítulo 4, a seu turno, tratará dos critérios conectivos de cunho objetivo, 

contexto em que se insere o estudo do conceito do estabelecimento permanente. Após uma 

visão geral do tema, será proposta uma nova tipologia com o propósito de classificar as 

diferentes espécies de estabelecimentos permanentes em dois grandes grupos, 

nomeadamente, (i) os Estabelecimentos Permanentes Impessoais, e (ii) os 

Estabelecimentos Permanentes Pessoais. Essa classificação será tecida em função de três 

critérios determinantes (o objetivo, o subjetivo e o funcional), que informarão a fixação das 

subespécies de estabelecimentos permanentes.  

Fundados nesse aparato instrumental de significativa utilidade, os capítulos 

subseqüentes cuidarão de caracterizar as diferentes subespécies de estabelecimentos 

permanentes. Nesse passo, o Capítulo 5 tratará das subespécies que integram o grupo dos 

Estabelecimentos Permanentes Impessoais e o Capítulo 6 se ocupará das subespécies que 

integram o grupo dos Estabelecimentos Permanentes Pessoais.  

Em linha com todo o esforço analítico promovido ao longo dos capítulos, 

concluiremos pela existência de um conceito multifacetado de estabelecimento 

permanente, cuja projeção se define a partir do grupo e subespécie que se tenha em 

presença. Com base em tal percepção, será possível determinar, em função das 

características específicas de cada uma de suas facetas, os efeitos pragmáticos decorrentes 

da aplicação desse elemento de conexão no âmbito do exercício da jurisdição tributária de 

Estados signatários de tratados para evitar a dupla tributação do capital e da renda.  

Tendo em vista o cenário traçado, o Capítulo 7 analisará, em linhas gerais, os textos 

veiculados pelas convenções firmadas pelo Brasil, com o intuito de evidenciar eventuais 

diferenças conceituais em relação às definições determinadas com base na redação da  

CM OCDE e da CM ONU.  
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O Capítulo 8, por fim, divisará a inserção da emblemática figura dos 

estabelecimentos permanentes no contexto do ordenamento jurídico doméstico brasileiro. 

Mais precisamente, o tema será analisado em dois diferentes planos, conforme as normas 

internas brasileiras sejam tomadas em sua articulação original, ou consideradas 

conjuntamente com os influxos dos enunciados convencionais. Muito embora a noção de 

estabelecimento permanente tenha aplicação francamente restrita no âmbito daquele 

primeiro plano, o tema apresenta significativas projeções sob essa segunda perspectiva, 

cujos efeitos devem ser considerados tanto em relação aos investimentos outbounds como 

inbounds. Especificamente no tocante aos fluxos inbounds, será verificado que a postura 

adotada pelo Brasil coloca-o em posição isolada face aos seus parceiros tratadísticos - 

sobretudo em matéria de tributação de serviços, cujas trocas transfronteiriças logram papel 

de grande destaque no mercado internacional atual.  

Firmes nas premissas deslindadas ao longo deste ensaio, restará atestada a 

essencialidade do estabelecimento permanente não apenas no contexto do Direito 

Internacional Tributário em geral, mas também no bojo do ordenamento jurídico brasileiro. 

Nesse último particular, concluiremos que o exercício da jurisdição fiscal brasileira de 

forma coerente com as práticas internacionais perpassa necessariamente pela devida 

aplicação do elemento de conexão do estabelecimento permanente. Almeja-se, assim, que 

as categorias e critérios propostos por esta tese ofereçam as ferramentas necessárias para 

que seus leitores busquem harmonizar a postura brasileira com os compromissos 

assumidos internacionalmente pelo País, e, com isso, brindar nossos pares com respostas 

mais alinhadas aos seus anseios de boa-fé, contribuindo, desse modo, para a evolução das 

relações econômicas externas brasileiras. 
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CAPÍTULO  1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS EM  MATÉRIA  DE 

DUPLA  TRIBUTAÇÃO 

 

1. ESTRUTURA SISTEMÁTICA DAS CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO  

As convenções internacionais são as principais fontes formais de Direito 

Internacional Tributário. Sobre essa afirmação, interessa esclarecer que adotamos neste 

estudo terminologias distintas para designar (i) o conjunto de normas que, embora 

cunhadas internamente, destinam-se à tributação de fatos que apresentem elementos de 

estraneidade9, e (ii) o conjunto de normas que abarcam matéria tributária, mas cuja 

enunciação remonta à ordem internacional. Em referência àquele primeiro conjunto, 

utilizamos a expressão “Direito Tributário Internacional”, locução na qual o termo 

“Internacional” é adotado como qualificação ulterior do Direito Tributário (interno), que é 

assim adjetivado em função de sua materialidade voltar-se à disciplina de questões 

internacionais10. Por sua vez, optamos por denominar o segundo conjunto de normas de 

“Direito Internacional Tributário”, tomando a expressão “Internacional” como conotativa 

da fonte de produção externa ao sistema doméstico.  

Enfatizando o Direito Internacional Tributário, Gian Carlo Croxatto11 lembra que, 

no ordenamento externo, existe um grupo de normas - sobretudo contidas nos tratados 

sobre a renda e o capital - concernente às pretensões estatais relativas ao exercício de suas 

jurisdições para tributar. Tais normas, enquanto internacionais, dizem respeito às 

interações entre os Estados e fazem surgir, nas suas relações recíprocas, situações jurídicas 

de Direito Internacional referentes ao exercício das respectivas atividades fiscais. A esse 

plexo normativo de Direito interestatal, dirigido precipuamente a regular a atuação dos 

vários Estados em matéria tributária no âmbito da comunidade internacional, 

                                                           
9A percepção de que o ordenamento interno contém normas cuja materialidade refere-se a dados externos não 

é recente, sendo facilmente depreendida do escólio de Dionízio Anzilotti: “Uno stato può bensi stabilire 
norme giuridiche su materie che riguardano le relazioni sue com gli altri stati, ma queste norme giuridiche 
attengono ai rapporti internazionali solamente quanto al contenudo, mentre dal punto de vista formale 
sono vere e proprie leggi interne.” (ANZILOTTI, Dionísio. Teoria generale della responsabilità dello 
stato nel diritto internazionale. Firenze: F. Lumachi Libraio-Editore, 1902. p. 31). 

10Cf. GARBARINO, Carlo. Manuale di tassazione internazionale. Milano: IPSOA, 2005. p. 30. 
11Cf. CROXATTO, Gian Carlo. Diritto Internazionale Tributário. In: Rassegna Tributaria. Roma: ETI, 1980. 

p. 445. Apud TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit., p. 51. 



16 
 

denominamos de Direito Internacional Tributário, porquanto os critérios metodológicos e 

técnicos de suas fontes são afetos a este ordenamento jurídico.  

Observe-se que as normas internacionais em matéria tributária comumente 

ostentam um duplo raio de projeções, pois, não obstante seu processo de produção 

originalmente fundar-se em fonte externa, passam a compor o ordenamento jurídico 

interno quando recepcionadas. Nesse sentido, pondera Vogel12 que, naquela primeira 

instância, as normas internacionais conferem direitos e obrigações aos Estados, mas, a 

partir do momento em que se tornam aplicáveis internamente, podem resultar na imposição 

de direitos e obrigações para os contribuintes.  

Assim, podemos dizer que as convenções internacionais em matéria de dupla 

tributação são veículos introdutores primordiais de Direito Internacional Tributário, que 

inauguram enunciados prescritivos cujos efeitos buscam alcançar fatos com elementos de 

estraneidade ocorridos no âmbito doméstico dos Estados signatários13, com a finalidade de 

harmonizar os diferentes ordenamentos jurídicos através da integração de critérios para 

evitar a formação de concursos de pretensões impositivas, prevenir a evasão fiscal e 

impedir a discriminação. Com vistas a tal escopo, as normas convencionais articulam-se 

em torno de estrutura específica, que seguem a sistematização contida na CM OCDE (e é 

integralmente encampada pela CM ONU).  

Iniciando a análise dessa sistematização, verificamos que, preliminarmente, são 

fixados os requisitos essenciais para a aplicação dos enunciados tratadísticos, de modo que 

o Capítulo I da CM OCDE demarca o escopo da convenção, dispondo acerca de sua 

abrangência subjetiva e objetiva14 em seus Artigos 1 e 2, respectivamente.  

O Capítulo II compreende os Artigos 3, 4 e 5, que estabelecem definições 

necessárias para a construção de sentido dos comandos convencionais, a partir da 

elucidação de termos utilizados por outros dispositivos. Com efeito, esses preceitos 

                                                           
12VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions. 2nd ed. London: Kluwer, 1996. p. 87. 
13Com efeito, no ordenamento jurídico internacional há normas que não buscam tal projeção interna, estando 

seus efeitos adstritos à esfera interestatal, porquanto cuidam da composição dos órgãos internacionais, do 
processo de elaboração de normas no bojo desse sistema, ou mesmo da regulação dos próprios Estados - 
não em suas relações verticais perante seus súditos, mas em suas relações de coordenação perante outros 
sujeitos internacionais. Contudo, o ordenamento jurídico internacional também apresenta normas cujos 
efeitos buscam alcançar relações ocorridas internamente, nada obstante sua fonte de produção remontar a 
procedimento promovido no âmbito e nos termos estabelecidos pelo Direito Internacional. As convenções 
em matéria de dupla tributação situam-se nesse último grupo.  

14A abrangência espacial do tratado cabe ao Artigo 29 da CM OCDE (não sendo esse enunciado reproduzido 
pela CM ONU). O citado Artigo 29 situa-se topograficamente no Capítulo VI, conforme será analisado. 



17 
 

interpretativos buscam explicitar conceitos presentes em outros enunciados, contribuindo e 

integrando-os semanticamente, no sentido de reduzir a ambigüidade, a indeterminação e/ou 

a vaguidade.  

Em especial, o Artigo 5 trata do conceito do estabelecimento permanente, que se 

coloca como conteúdo indispensável à compreensão do Artigo 7. Este último dispositivo, 

ao tratar dos lucros das empresas, utiliza-se dos critérios fixados pelo Artigo 5 para 

caracterizar e delimitar a fonte desses itens de rendimentos (como será aprofundado 

oportunamente).  

Os Capítulos que se seguem têm grande relevância, pois veiculam categoria 

normativa específica, cuja funcionalidade volta-se diretamente para a circunscrição do 

exercício da jurisdição tributária dos Estados contratantes. Essa categoria cuida de 

demarcar o exercício das pretensões fiscais dos Estados envolvidos nas situações 

internacionais, quer com exclusividade a um deles (mediante utilização da expressão “shall 

be taxable only”), quer deferindo-a a ambos os Estados cumulativamente (comumente, 

através do uso da locução “may be taxed”) 15. Nessa linha, o Capítulo III, composto pelos 

Artigos 6 ao 21, contém os enunciados relativos a itens específicos de rendimentos (e.g., 

rendimentos de dividendos, juros, royalties, pensões); por sua vez, o Capítulo IV, 

composto pelo Artigo 22, dirige-se aos itens de capital.  

Em relação à categoria normativa referida nessa parte crucial da convenção, cumpre 

advertir que diversas são as nomenclaturas utilizadas pela doutrina para designá-la; a título 

exemplificativo, podemos citar expressões como “normas de conflito”, “normas de 

colisão”, “normas distributivas”, “normas de repartição de competência” e “normas de 

atribuição de competência.” De logo, propomos a adoção de terminologia distinta com 

fulcro no entendimento de que as convenções em matéria de dupla tributação não têm a 

função positiva de atribuir aos Estados pretensões tributárias que nele tenham o seu 

fundamento direto - face à eficácia negativa dos tratados16 -, prestando-se unicamente a 

integrar norma impositiva tributária com o intuito de limitar o âmbito de sua incidência 

original (i.e., o alcance existente antes da internalização do tratado).  

Com base nesse racional, chamamos tal categoria normativa de enunciado 

integrativo convencional, por ser ele surpreendidos no plano das significações da 

                                                           
15VOGEL, Klaus. op. cit., p. 30. 
16Cf. Id. Ibid., p. 46. 
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linguagem jurídica de maneira a integrar-se a enunciados internos no sentido de excluir, 

total ou parcialmente, certos conteúdos semânticos (pessoas, rendimentos, etc.) dos 

critérios que conformam o antecedente ou o consequente de certa norma tributária 

impositiva doméstica. Nesse giro, frise-se, os tratados não criam nem majoram a tributação 

para os contribuintes; toda e qualquer exigência de cunho fiscal decorre de norma cuja 

fonte remonta a processo exclusivamente doméstico. Sobre o tema, vejamos o que dispõem 

juristas de escol: 

Apenas a legislação fiscal doméstica de cada país detém o poder de 
tributar de acordo com a legislação promulgada. Apenas ela dita o nível 
de tributação e como ela deve ser computada. Um tratado pode restringir 
o poder de tributar ou o montante do tributo devido com base na 
legislação doméstica, mas não pode aumentá-los.17  

[…] convenções de dupla tributação apenas podem aliviar os tributos que 
seriam de outra forma impostos de acordo com a legislação doméstica.18  

As normas dos acordos de bitributação apenas podem não exercer o poder 
de tributar, restringi-lo, ou reprimi-lo, mas eles não têm o poder de 
alargá-lo ou originá-lo.19  

O imposto é apurado com base nas disposições do direito interno. As 
convenções fiscais internacionais têm por objeto limitar o direito de os 
Estados efetivarem a tributação prevista por suas leis nacionais (internas), 
na medida em que a aplicação delas (de tais leis internas) conduziria a 
uma dupla tributação20.  

 

Cumpre anotar que, dada a peculiaridade da fonte normativa internacional e da 

função integrativa desses enunciados convencionais, possuem eles estrutura formal 

específica, que permite sua articulação com as normas impositivas domésticas. Essa 

estrutura é composta pelo “conceito-quadro” e pelo “elemento de conexão”.  

                                                           
17“Only the domestic tax law in each country has the taxing power under its legislative enactment. It alone 

dictates the level of taxation and how it should be computed. A treaty can restrict the taxing powers or the 
amount of the tax due under domestic law, but not increase them.” (ROHATGI, Roy. Basic international 
taxation. The Hague: Kluwer, 2002. p. 37). 

18“[…] double taxation conventions may only relieve from tax that which might otherwise have been impose 
under domestic law.” (BAKER, Philip. Double taxation agreements and international tax law. London: 
Sweet & Maxwell, 2001. p. B-1). 

19“[…] the rules of DTAs can only leave the taxing power uncharged, restrict it, or repress it, but they can 
not enlarge it or initiate it.” (KNECHTLE, Arnold A. Basic problems in international fiscal law. Deventer: 
Kluwer, 1979. p. 175). 

20“L’impôt est perçu sur base des dispositions du droit interne. Les conventions fiscales internationales ont 
pour objet de limiter le droit des États à percevoir l’imposition prévue par leur loi nationale lorsque 
l’application de celle-ci conduirait à une double imposition. En présence d’un traité, il n’y a donc lieu à 
imposition que si, outre les conditions du droit interne, celles du traité sont réunies.” (MALHERBE, 
Jacques. Droit fiscal international. Bruxelas: Larcier, 1994. p. 31). 
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O conceito-quadro exprime a classe de fatos que são objeto da definição do âmbito 

de incidência da norma interna. Nesse passo, tal aspecto do enunciado convencional tem a 

finalidade de estabelecer o núcleo dos fatos com elementos de estraneidade conotados nos 

antecedentes de normas impositivas domésticas a serem conjugadas ao enunciado 

integrativo veiculado pelo tratado. Em outras palavras, o enunciado convencional busca 

descrever uma classe de fatos de segunda ordem, tendentes a voltar-se para uma gama de 

fatos de primeira ordem, i.e., aqueles constantes da norma interna, com a aspiração de 

integrá-la. Conforme explica Heleno Taveira Tôrres21, “para o Direito Tributário de cada 

um dos países signatários, importa tributar os sujeitos segundo os seus critérios internos 

de qualificação, aos quais a convenção sempre remete os conteúdos de suas cláusulas.”  

Ainda sobre a compostura do conceito-quadro, é possível tecer distinção entre dois 

de seus aspectos conformadores; são eles: (i) o Objekttatbestand, que se refere à indicação 

do objeto designado nos enunciados internos, aos quais o enunciado internacional irá 

conjugar-se para efeitos de composição da norma de incidência (tal como “renda”, “lucro”, 

“capital” etc.); e (ii) o Metatatbestand, que se refere à indicação de certas características do 

objeto relevantes para a aplicação da norma (“rendimentos de bens imóveis”, “lucros de 

uma empresa” etc.) 22. 

A fim de fixar as noções ora expostas, tomemos como exemplo norma tributária 

que determina que os ganhos de capital, auferidos por não residentes, decorrentes da 

alienação propriedade imobiliária situada no Brasil, devem ser tributados à alíquota de 

15%. Esta norma é passível de ser constituída com base na congregação da legislação 

interna (art. 18 da Lei nº 9.249/95 c/ art. 21 da Lei nº 8.981/95) em conjunto com os 

enunciados integrativos constantes do Artigo 13(1) da CM OCDE. Com rigor, o enunciado 

de fonte internacional é hábil a conjugar-se com os enunciados domésticos que dispõem 

sobre a tributação dos ganhos de capital imobiliários, na medida em que o enunciado 

integrativo comporta um conceito-quadro, que o dirige à conformação de norma cujo 

núcleo factual deverá corresponder exatamente à percepção de ganhos de capital 

(Objekttatbestand), complementado pelo fato de tal percepção ter decorrido da alienação 

de propriedade imobiliária (Metatatbestand).  

                                                           
21TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit., p. 107. 
22VOGEL, Klaus. op. cit., p. 29. 
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O elemento de conexão (Anknüpfungspunkt) é outro critério elementar em torno do 

qual se articula a estrutura do enunciado internacional que, ao integrar-se à norma interna, 

visa a alterar-lhe certas características. Tal elemento dirige-se à norma interna, integrada 

pelo enunciado internacional, de forma a permitir a verificação da existência de uma 

relação entre o fato conotado pelo conceito-quadro e o ordenamento jurídico relevante. Em 

outras palavras, enquanto o elemento de conexão oferece os meios necessários para que o 

intérprete afira qual dos ordenamentos será afetado pela integração de um dado enunciado 

veiculado por tratado internacional, o conceito-quadro permite que se determine qual, 

dentre as normas existentes no ordenamento eleito, deverá ser limitada de maneira a 

acomodar as prescrições constantes do indigitado acordo.  

Considerando a relevância da questão para o tema dos estabelecimentos 

permanentes, estudaremos os elementos de conexão de forma mais detalhada nos Capítulos 

2 e 3, a seguir. Por ora, apenas com o intuito de reforçar a estrutura conformadora dos 

enunciados tratadísticos em questão, interessa reproduzir o exemplo da norma tributária 

que determina que os ganhos de capital, auferidos por não residentes, decorrentes da 

alienação propriedade imobiliária situada no Brasil, devem ser tributados à alíquota 

de 15%. Conforme já afirmado, essa norma pode ser constituída a partir da conjunção 

de enunciados internos e internacionais, de forma que esses últimos, além de 

comportar um conceito-quadro correspondente à percepção de ganho de capital 

(Objekttatbestand) decorrentes da alienação de propriedade imobiliária 

(Metatatbestand), traz em seu bojo um elemento de conexão objetivo, relativo ao 

local de onde provém esse item de rendimento - notadamente, é o Estado onde se 

encontra situado o imóvel que apresenta nexo com tais contornos. 

Dando continuidade à análise da sistematização traçada pela CM OCDE, o Capítulo 

V contribui para os contornos da imposição tributária ao determinar os métodos específicos 

para solucionar a dupla tributação verificada nos casos em que os Capítulos III e IV admitem o 

cúmulo de preensões impositivas. Para tanto, são facultados aos Estados contratantes a eleição 

do método da isenção, sob o Artigo 23A, ou do crédito, sob o Artigo 23B.  

O Capítulo VI, por sua vez, veicula disposições adicionais, referentes a temas 

outros que não propriamente a cumulação impositiva. Nesse contexto, encontram-se as 
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disposições sobre (i) não-discriminação, (ii) solução de controvérsias, (iii) cooperação, (iv) 

representantes diplomáticos e (v) extensão do tratado a limites territoriais específicos23.  

No tocante àquele primeiro item, a cláusula de não-discriminação encontra-se 

vertida sob os enunciados constantes do Artigo 24, cujos contornos gerais serão analisados 

na seção 3.2., do Capítulo 3. 

No que se refere ao segundo tópico, cabe ao Artigo 25 da CM OCDE conferir tutela 

a interesses colidentes. Com efeito, as convenções de bitributação envolvem diversos 

interesses, abrangendo não apenas aqueles dos Estados signatários de forma imediata, 

como também os dos contribuintes de cada uma dessas jurisdições, mediatamente24. Tais 

interesses, por vezes alocados em pólos contrapostos, podem gerar desavenças a demandar 

solução. No contexto convencional, o Artigo 25 adota, por excelência, o procedimento 

amigável (Verständigungsverfahren) como modelo para a superação de desinteligências 

que culminam em situações conflituosas. Na sua formulação atual, o dispositivo regula o 

modo como um Estado contratante propõe ao outro Estado contratante - ex officio por suas 

autoridades fiscais, ou mediante impulso do contribuinte - a instauração de negociação 

bilateral com o objetivo de alcançar o equacionamento de controvérsia relativa à devida 

aplicação da convenção existente entre ambos25.  

Nos termos constantes do Manual on Effective Mutual Agreement Procedures da 

OCDE26, o Artigo 25 autoriza as autoridades competentes dos países signatários a interagir 

com o propósito de solucionar disputas fiscais envolvendo casos de dupla tributação, assim 

como inconsistências na interpretação e aplicação da convenção. Durante muito tempo, o 

procedimento amigável vigorou como meio exclusivo para a solução de controvérsias no 

                                                           
23Esse último aspecto, conforme adiantado pela nota 14, está presente na CM OCDE, mas não foi 

reproduzido pela CM ONU.  
24A princípio, os tratados dirigem-se aos Estados Contratantes. No entanto, conforme anteriormente 

elucidado, aspiram eles a integração (após a devida internalização) às normas impositivas internas - essas 
sim diretamente dirigidas aos contribuintes. Sobre a abrangência subjetiva dos tratados, cf. seção 2.2. do 
Capítulo 3. 

25Para um exame específico do tema, dirigimos o leitor à obra SANTIAGO, Igor Mauler. Direito tributário 
internacional: métodos de solução dos conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2006. 

26“The MAP article in tax conventions allows designated representatives (the “competent authorities”) from 
the governments of the contracting states to interact with the intent to resolve international tax disputes. 
These disputes involve cases of double taxation as well as inconsistencies in the interpretation and 
application of a convention.” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT - OECD. Manual on Effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP). February 2007 
Version, p. 8. Centre for Tax Policy Administration, 2012. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/ 
38061910.pdf>). 
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âmbito da CM OCDE; contudo, as assistidas críticas apostas a esse modelo27 fizeram com 

que o Comitê de Assuntos Fiscais dessa instituição desenvolvesse uma série de trabalhos 

em prol do aperfeiçoamento dos mecanismos de resolução de disputas, culminando na 

elaboração de um rol de 31 sugestões, dentre elas, a própria alteração da redação do Artigo 

25, objetivando a introdução de cláusula arbitral28. Com base em tal proposta, a atualização 

da CM OCDE de 2008 passou a incluir, no bojo do Artigo 25(5), a possibilidade de 

arbitragem em caráter subsidiário, i.e., nos casos de insucesso das tratativas entre as 

autoridades competentes29. A caracterização desse insucesso é determinada com base na 

ausência de consenso após o transcurso do prazo de dois anos, contados da apresentação do 

caso às autoridades competentes do outro Estado contratante.  

As normas referentes ao tema da cooperação, por sua vez, disciplinam em que 

termos e em que medida atos de aplicação praticados nos limites territoriais de 

determinado Estado (i.e., no exercício da jurisdiction to enforce) podem produzir seus 

efeitos típicos no âmbito de outro Estado. Tratam-se, por conseguinte, de normas que 

visam a auxiliar a realização dos interesses tributários de um país, quando a execução 

dessa pretensão extrapola seus limites territoriais.  

Conforme será examinado na seção 1.1. do Capítulo 2, a seguir, a problemática 

relativa à jurisdição executiva submete-se a lindes estritos, uma vez que o Direito 

Internacional veda a prática de atos de aplicação de normas de um Estado fora do seu 

território (ressalvados, por suposto, aqueles casos em que há expressa autorização para tal 

atuação). Por conseguinte, as normas de cooperação em matéria tributária são pouco 

numerosas e, em regra, apresentam fonte formal convencional (embora nada obste que um 

Estado, unilateralmente, abra suas fronteiras para as autoridades fiscais dos outros 

Estados). Conquanto estritos os limites da jurisdiction to enforce, o cenário de globalização 

e o estreitamento das relações transfronteiriças demandam certa flexibilização 

relativamente às medidas tendentes a permitir a efetivação extraterritorial de normas 

internas. Assim, ante a ausência de jurisdição executiva para agir além de suas próprias 

                                                           
27Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Arbitragem no direito tributário internacional. Direito Tributário Atual, 

São Paulo, n. 23, p. 302-320, 2009. 
28Cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Improving 

the Resolution of Tax Treaty Disputes. (Report adopted by the Committee on Fiscal Affairs on 30 January 
2007). Centre for Tax Policy Administration, Fev. 2007. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/ 
dispute/38055311.pdf>. 

29Frisar, portanto, que a arbitragem não se apresenta como método de solução autônomo, caracterizando um 
mecanismo que integra o próprio procedimento amigável; sobre o tema cf. parágrafo 64 dos Comentários 
ao Artigo 25 da CM OCDE.  
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fronteiras, empenham-se os Estados em determinar que autoridades estrangeiras pratiquem, 

a seu rogo, atos que não lhes é dado realizar diretamente. Exemplos dessa solução são 

precisamente as normas de cooperação constantes da CM OCDE que regulam as trocas de 

informações entre as autoridades administrativas de ambos os Estados (conforme previsões 

do Artigo 26) e, em especial, as que regem as condições em que o crédito tributário de um 

Estado pode ser executado no território de outro (conforme previsões do Artigo 27).  

A seu turno, o Artigo 28 da CM OCDE cuida de assegurar os privilégios fiscais 

gozados por membros de missões diplomáticas ou de postos consulares sob a égide do 

Direito Internacional, resguardando-os expressamente de quaisquer efeitos prejudiciais.  

Na sequencia, o Artigo 29 da CM OCDE põe termo às disposições adicionais 

constantes do Capítulo VI, franqueando aos Estados contratantes a delimitação do âmbito 

espacial de abrangência do tratado, que pode ter sua extensão expandida ou restringida 

para territórios específicos. Além de fixar o campo de abrangência, o dispositivo em 

questão regula a forma em que tal extensão deve se operar.  

Por fim, a CM OCDE é encerrada pelo Capítulo VII, cujas previsões regulam sua 

entrada em vigor (Artigo 30) e a sua cessação por denúncia (Artigo 31). 

Uma vez apresentada a esquematização formal que rege as convenções em matéria 

de dupla tributação, o aprofundamento do seu exame requer que se dedique algumas linhas 

ao fenômeno sobre o qual se vertem suas disposições; notadamente, o fenômeno da dupla 

tributação internacional. 

 

2. A DUPLA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL  

Conforme será elucidado nos Capítulos subsequentes deste estudo, sob a 

perspectiva do Direito Internacional Tributário, diversos elementos de conexão podem ser 

colhidos para justificar a jurisdição dos Estados para tributar. Disso decorre a possibilidade 

de pretensões impositivas concorrentes, gerando casos de dupla tributação internacional.  

Embora esse fenômeno seja considerado indesejável sob diversas perspectivas 

(eficiência financeira, política de investimentos, desenvolvimento econômico, etc.), a 

doutrina especializada é maciça na opinião de que inexiste um princípio jurídico geral 
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proibitivo da cumulação de potestades tributárias, conforme assevera com assaz 

propriedade Klaus Vogel30: 

O Direito Internacional não proíbe a dupla tributação. A dupla tributação 
resultante da interação das legislações domésticas de dois (ou mais) 
Estados será consistente com o Direito Internacional conquanto cada 
legislação individual assim o seja. Se as previsões tributárias de todos os 
Estados envolvidos forem reputadas inaplicáveis apenas quando e porque 
dão origem à dupla tributação, um sistema de lacunas poderia ser criado, 
o que não é mais aceitável do que a múltipla tributação. 
Consequentemente, o Direito Internacional pode diminuir a ocorrência da 
dupla tributação apenas através da introdução de normas estabelecendo 
qual dos Estados envolvidos deverá abrir mão da sua pretensão tributária.  

 

Embora majoritário, tal posicionamento não é uníssono, sendo relevante anotar 

algumas teorias defendidas por juristas de destaque.  

O catedrático da Universidade de Michigan, Reuven S. Avi-Yonah, ao professar a 

existência de um sistema internacional tributário, pugna por um princípio que inibe a dupla 

tributação, que o autor intitula de “sigle tax principle” 31. De acordo com o seu 

entendimento, um princípio com tal conteúdo coloca-se como desígnio fundamental no 

contexto do regime internacional tributário, justificando-se tanto sob uma perspectiva 

teórica quanto pragmática. Tomada naquela primeira projeção, o single tax principle seria 

indispensável para assegurar as relações transfronteiriças, pois a imposição de carga 

tributária mais onerosa sobre os rendimentos internacionais poderia desestimular o 

investimento externo, gerando um incentivo ineficiente ao investimento doméstico. Do 

                                                           
30“International law does not forbid double taxation. Double taxation resulting from the interaction of the 

domestic laws of two (or more) States, will be consistent with international laws as long as each individual 
legislation is consistent with international law. If the relevant tax provisions of all the States involved were 
held to be inapplicable only when and because they give rise to double taxation, a system of loopholes 
could be created which would be no more acceptable than multiple taxation. Consequently, international 
law can decrease the incidence of double taxation only through the introduction of rules establishing which 
of the States involved must withdraw its tax claim.” (VOGEL, Klaus. op. cit., p. 12). 

31“This book has a thesis: that a coherent international tax regime exists. (...) The practical implication is 
that countries are not free to adopt any international tax rules they please, but rather operate in the context 
of the regime (...). Thus, unilateral action is possible, but is also restricted, and countries are generally 
reluctant to take unilateral actions that violate the basic norms that underlie the regime. Those norms are 
the single tax principle (i.e., that income should be taxed once – not more not less) and the benefits 
principle (i.e., that active business income should be taxed primarily at source, and passive investment 
income primarily at residence.)” (AVI-YONAH, Reuven S. International tax as international law: an 
analysis of international tax regime. New York Cambridge University Press, 2007. p. 1-2). 
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ponto de vista prático, o princípio em questão seria justificado, pois as alíquotas efetivas 

incidentes no caso de tributação cumulada sufocariam o investimento internacional32.  

Wilhelm Kaan, por sua vez, sugere a existência de um princípio com contornos 

semelhantes, apresentando interessante construção sobre o tema, ao defender a supressão 

da dupla tributação com base em imperativos ligados à proteção da propriedade. De acordo 

com sua percepção, a dupla tributação seria vedada pela ordem internacional na medida em 

que gerar confisco. O autor assenta esse entendimento na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada no âmbito das Nações Unidas em 1948, cujo artigo 17 

estabelece que “toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros”, e 

que “ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade”. Face à garantia da 

propriedade assegurada por esse estatuto internacional, o efeito confiscatório passível de 

ser verificado nos casos de pretensões fiscais concorrentes deve ser peremptoriamente 

elidido, de modo que o Direito Internacional passaria a impor aos Estados a obrigação de 

adotarem medidas para tolher a dupla tributação33.  

No contexto brasileiro, interessa observar que os tribunais pátrios, em escassas 

oportunidades, parecem enveredar pela aproximação que veda a dupla tributação, 

assentando-se em preceitos afetos tanto ao ordenamento internacional, como ao 

ordenamento interno. A título exemplificativo, cite-se trecho do voto do Min. José Delgado 

no Recurso Especial nº 426.945/PR34: 

Em síntese, entendo que devemos dar prevalência à aplicação da 
interpretação da norma infraconstitucional em relação aos tratados e à 
norma interna, ao princípio de proibição de dupla incidência tributária, 
preceito maior que gera as relações tributárias internacionais e ao 
chamado princípio da equiparação de tratamento, que regula as relações 
jurídico-tributárias internas e externas. Sei que uma corrente defende que 
não está manifesto na Constituição, mas esta afirma que, além dos 
princípios expressos, outros serão aplicados, decorrentes do sistema. 
(Grifamos.) 

                                                           
32“From a theoretical perspective, if income derived from cross-border transactions is taxed more heavily 

than domestic income, the added tax burden creates an inefficient incentive to invest domestically. (…) On 
a practical level, the single tax principle can be justified because double taxation leads to tax rates that can 
be extremely high and tend to stifle international investment.” (AVI-YONAH, Reuven S. op. cit., p. 9-10). 

33Cf. KAAN, Wilhelm. Probleme der internationalen Doppelbesteuerung: Bericht über den Ablauf der 
Arbeitssitzung der Finanz- und Wirtschaftsrechtlichen Abteilung des ersten Österreichischen Juristentages. 
In: Verhandlungen des Ersten Österreichischen Juristentages. Viena: 1961, p. 5-28. Apud SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Tratados e convenções internacionais sobre tributação. Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 17, 
p. 22, 2003. 

34Superior Tribunal de Justiça, REsp. n. 426.945/PR, Relator: Relator do Acórdão: Min. José Delgado, DJ 
25.08.2004. 
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Expostas essas notas preambulares, passemos ao deslinde da noção de dupla 

tributação. Tal conceito torna-se importante no quadro das convenções destinadas a evitá-

la ou eliminá-la, porquanto subjaz às disposições veiculadas por esses instrumentos.  

As posições acerca da definição da dupla tributação no âmbito internacional têm 

sido as mais diversas35 - desde a negação da respectiva formulação até a multiplicidade de 

orientações no que respeita à indicação dos seus elementos conformadores. No presente 

tópico, pretendemos traçar, ainda que de forma breve, um panorama das teorias mais 

relevantes e indicar aquela que será utilizada para os fins deste ensaio.  

 

    Posição Negativa  

Conceito de Dupla Tributação      Posição Relativista 

    Posição Afirmativa  

      Posição Incondicionada 

 
 

De acordo com o quadro acima reproduzido, podemos citar, primeiramente, a 

posição negativa, consistente na recusa de traçar qualquer definição de dupla tributação, 

dada a dificuldade de colher elementos uniformes para sua devida formulação36.  

No âmbito da posição afirmativa, em que se vislumbra a possibilidade de construir 

uma definição para o fenômeno da dupla tributação, situa-se a corrente relativista. Sob tal 

orientação, a dupla tributação é tomada consoante o Direito positivo em presença. Nessa 

linha de ideias, haverá dupla tributação internacional quando restar verificada uma 

sobreposição de tributos, conforme definida pelos ordenamentos jurídicos interessados37.  

                                                           
35Observe-se que as problemáticas geradas pela cumulação de pretensões impositivas apresentam-se como 

tema recorrente em matéria fiscal desde os tempos mais remotos. Já no século XIV, juristas, como 
Guilellmus de Cuneo, debatiam acerca da possibilidade de mulher originária de Carcassone, que casara em 
província distinta, submeter-se à potestade de ambas as localidades. No século XV, em ensaio elaborado 
por John Bertachinus, discutiu-se a sujeição dos estrangeiros à tributação pessoal. Esse interessante 
histórico é traçado por SELIGMAN, Edwin R.A. Double taxation and international fiscal cooperation. 
New York: Macmillan Company, 1928. p. 32 et seq. 

36Cf. PIRES, Manuel. Da dupla tributação jurídica internacional sobre o rendimento. Lisboa: Centro de 
Estudos Fiscais, 1984. p. 30-31. 

37Cf. VITALE, Marco. Doppia Imposizione. In: ENCICLOPEDIA del Diritto. Milano: Giuffré, 1964. v. 13, 
p. 1009-1010. 
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Parte da doutrina especializada apõe críticas à corrente relativista sob o argumento 

de que “para além do acidental, existe algo de essencial e, portanto, constante que deve 

ser encontrado.” 38 Assim, ainda na seara da posição afirmativa, alocam-se as correntes 

incondicionadas, que buscam estabelecer um conceito de dupla tributação internacional em 

função da qualificação dos seus elementos conformadores39. Essa postura permite 

vislumbrar uma formulação comum de dupla tributação, afastando-se de uma percepção 

casuística com base nos sistemas de regência envolvidos; admite-se, com efeito, a 

constituição de um gênero para o qual são reconduzíveis suas diversas espécies de 

manifestação. Nesse contexto, alguns autores adotam uma perspectiva maximalista, sob a 

qual a dupla tributação é tomada em termos genéricos, bastando para sua configuração a 

verificação de imposição cumulada sobre uma mesma fonte de imposto40. A seu turno, 

uma aproximação chamada de intermediária, indica um rol preciso de elementos essenciais 

à caracterização da dupla tributação. Tal corrente teve como precursor Hebert Dorn41, que 

postulou que a “dupla (múltipla) tributação se verifica quando vários titulares de 

soberania tributária independentes (no caso, vários Estados independentes) submetem o 

mesmo contribuinte, pelo mesmo objeto, contemporaneamente, a um imposto de mesma 

espécie.” Uma terceira formulação possível no bojo da posição afirmativa incondicionada 

soma aos elementos retro elencados um critério adicional, referente à causa da dupla 

tributação. De acordo com essa proposta minimalista, o fenômeno da dupla tributação 

apenas teria lugar caso verificada uma única causa de tributação.  

A corrente maximalista é digna de críticas pela doutrina especializada devido à 

hipertrofia do conceito traçado. A carência de explicitações ou discriminações reduz 

dramaticamente a precisão da expressão “dupla tributação”, possibilitando a abrangência 

de fenômenos outros que não aqueles que se pretende alcançar com a sua utilização. No 

tocante à corrente minimalista, interessa pontuar que o elemento adicional da causa de 

                                                           
38PIRES, Manuel. op. cit., p. 49. 
39No contexto da qualificação incondicionada é comum encontrar-se referência à outra categoria conceptual, 

que pretende definir a dupla tributação com base na consequência por ela gerada, i.e., conforme o concurso 
de pretensões impositivas implique carga fiscal superior àquela que seria verificada ante a inexistência de 
tal sobreposição (sobre o tema, cf. PIRES, Manuel. op. cit., p. 32-34; TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit., p. 
395-399). No presente trabalho, tal categorização é afastada de plano por prescindir de juridicidade, uma 
vez que o critério proposto escapa ao âmbito do Direito Positivo, situando-se na esfera da repercussão 
econômica do fenômeno da dupla tributação.  

40Cf. FASOLIS, Giovanni. Le Doppie Imposizione. Città de Castello: Lapi, 1914. p. 10. Apud: TÔRRES, 
Heleno Taveira. op. cit., p. 389). 

41DORN, Hebert. Das Recht der internationalen Doppelbesteuerung. In: Vierteljahresschrift für Steuer und 
Finanzrecht, Berlin, 1927. Apud BORGES, Antônio de Moura. Convenções sobre dupla tributação entre 
Estados desenvolvidos e Estados em desenvolvimento. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, 
n. 8, p. 22, 1996. 
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tributação é plurívoco, sendo empregado por alguns autores para designar os pressupostos 

fáticos que ensejam a tributação (causa formal), por outros, para designar o fundamento de 

validade da exação fiscal (causa eficiente), havendo, ainda, aqueles que a utilizam para se 

referir à razão última pela qual um determinado evento é colhido do seio social para 

constituir fato jurídico tributário (causa final)42 - em linha com Luís Eduardo Schoueri43, 

entendemos que a devida compreensão da expressão em questão envolve esta última 

acepção. Conquanto essa noção de causa seja cardeal para o Direito Internacional 

Tributário, especificamente no tocante ao tema da fundamentação da jurisdição para 

tributar (cf. Seção 3 do Capítulo 2, a seguir), entendemos que ela não teria tal relevância 

para fins de conceituar o fenômeno da dupla tributação. 

Desta feita, logra prevalência a corrente intermediária, sob a qual, como dito, 

concorrem os seguintes pressupostos para a configuração da dupla tributação internacional: 

aplicação de tributos semelhantes por Estados soberanos, sobre um mesmo contribuinte, 

em relação à mesma materialidade fática, em um mesmo período temporal. Diante desses 

pressupostos, cunhou-se a chamada teoria das quatro identidades, que se referem, 

respectivamente, à (i) identidade do tributo, (ii) identidade subjetiva, (iii) identidade 

material, e (iv) identidade temporal. Essa aproximação incondicionada intermediária foi 

encampada pela OCDE, cujos Comentários à Convenção Modelo definem a dupla 

tributação internacional como sendo a “imposição de tributos similares em dois (ou mais) 

Estados sobre um mesmo contribuinte relativamente a uma mesma matéria e por períodos 

idênticos.” 44  

Com base em tais noções, é possível constatar que a análise da dupla tributação 

sempre deverá ser realizada à luz de um determinado caso de fato. Com rigor, devem ser 

analisadas as normas tributárias individuais e concretas constituídas internamente, no 

âmbito de diversos Estados para verificar se estas: 

(i) fundam sua validade em regras-matriz de incidência cujas materialidades 

são coincidentes (identidade de tributos);  

                                                           
42Sobre o tema, cf. ULHÔA CANTO, Gilberto de. Causa das obrigações fiscais. In: SANTOS, J.M. de 

Carvalho (Org.). Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Borsoi, 1947. v. 8, 
p. 2 et seq. 

43SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. p.161 et seq. 
44“International juridical double taxation can be generally defined as the imposition of comparable taxes in 

two (or more) States on the same taxpayer in respect of the same subject matter and for identical periods.” 
(Introdução aos Comentários à CM OCDE). 
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(ii)  vinculam o mesmo sujeito passivo (identidade subjetiva);  

(iii)  tomam em seu antecedente o mesmo suporte fático para fins de incidência 

(identidade material); e  

(iv) apresentam o mesmo aspecto temporal.  

 

Uma vez constada a presença de tais elementos restará caracterizada a dupla 

tributação internacional.  

Sublinhe-se que a CM OCDE busca oferecer regramento não apenas para os casos 

em que há efetiva dupla tributação, mas também para os chamados casos de dupla 

tributação virtual. Com efeito, não se requer (ao menos não necessariamente) que os 

Estados exerçam suas pretensões fiscais para que as limitações impostas pela convenção 

sejam aplicáveis45. 

A par da chamada dupla tributação virtual, interessa tecer alguns comentários 

acerca de outra classificação amplamente difundida pela doutrina, que permitiria divisar a 

bitributação jurídica da econômica. De acordo com essa classificação, o fenômeno da 

dupla tributação econômica é apresentado em oposição à dupla tributação jurídica, desta se 

distinguindo pelo fato de prescindir de um (ou alguns) de seus elementos conformadores, 

usualmente a identidade subjetiva46.  

No âmbito da CM OCDE, a configuração da dupla tributação exige a concorrência 

das quatro identidades, conforme reconhecem expressamente os comentários aos Artigos 

23A e 23B da CM OCDE, que tratam dos métodos para evitar tal fenômeno47. Contudo, 

em casos específicos, as previsões convencionais voltam-se a cumulações de pretensões 

impositivas que não recaem, por exemplo, sobre um mesmo contribuinte48. Nessas 

hipóteses, por precisão teórica, sugerimos que não seja empregada a expressão dupla 

                                                           
45Cf. PIRES, Manuel. op. cit., p. 68-70. XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. p. 27-28. TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit., p. 399-400. VOGEL, Klaus. op. cit., 
p. 28. 

46A rigor, para que se tenha em presença a dita dupla tributação econômica, seria necessária apenas um 
elemento, qual seja, a identidade material (cf. TÔRRES, Heleno Taveira. op. cit., p. 408-409). 

47Cf. parágrafos 1 e 2 dos Comentários aos Artigos 23A e 23B da CM OCDE. 
48Seja por força de previsão expressa, conforme sugerem os comentários - o que é comum se verificar por 

meio da concessão de crédito indireto (underlying credit) -, ou em razão de regras específicas como àquelas 
referentes aos ajustes correspectivos em matéria de preços de transferência (Artigo 9(2) da CM OCDE). 
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tributação, cuja utilização ficaria restrita à conceituação acima traçada com base na teoria 

das quatro identidades. Assim, perfilhamos o entendimento de Manuel Pires49 para quem 

não haveria vantagem na ampliação do conceito da dupla tributação para abranger os casos 

de imposição plúrima que, considerando o fenômeno em sua estrita acepção, não seriam 

como tal qualificados. Diante de todo o exposto, a expressão dupla tributação é adotada 

pelo presente ensaio em referência a corrente afirmativa incondicionada intermediária, 

calcada na teoria das quatro identidades.  

Após fixado sob que acepção tomamos o principal objeto das convenções 

internacionais em matéria tributária, propomos encerrar o presente Capítulo – ao longo do 

qual pretendemos traçar um quadro geral de análise desses instrumentos – com um breve 

histórico dos modelos tomados como paradigmas desse estudo.  

 

3. HISTÓRICO DA CM  OCDE E CM  ONU 

A estabilidade européia verificada na era pós-Napoleão, cumulada com a nova 

configuração fronteiriça erigida pelo Congresso de Viena e a integração desencadeada pela 

segunda Revolução Industrial, contribuíram para a intensificação das relações inter-

estatais. Esse fecundo cenário permitiu o desenvolvimento, no final do século XIX, das 

primeiras convenções em matéria tributária50.  

Em um primeiro momento, floresceram tratados entre Estados independentes no 

âmbito de seus respectivos impérios: Prússia e Saxônia firmaram, em 1869, convenção 

relativa à tributação direta, ao passo que Áustria e Hungria, em 1870, assinaram tratado 

sobre a tributação de empresas. No entanto, a primeira convenção com escopo precípuo de 

evitar a dupla tributação veio da inter-relação entre esses dois impérios, tendo sido 

subscrita pela Áustria e pela Prússia em 189951. 

No período entre 1899 e 1914, o Império Austro-Húngaro expandiu sua rede de 

tratados fiscais com o Império Germânico. Seguindo o citado acordo com a Prússia, datado 

                                                           
49Cf. PIRES, Manuel. op. cit., p. 55-56. 
50Para um estudo mais aprofundado desse contexto, cf. JOGARAJAN, Sunita. Prelude to the international tax 

treaty network: 1815–1914 early tax treaties and the conditions for action. Oxford Journal of Legal Studies, 
v. 31, p. 679 et seq., 2011. 

51Cf. HEMETSBERGER-KOLLER, Hildegard; KOLM, Evelyn. Globalisation and international taxation in 
the XIXth century: double taxation agreements with special reference to the “State of the Fund” principle. 
Journal of European Economic History, Roma, v. 35, p. 85 et seq., 2006. 
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de 21.06.1899, foram firmados tratados com a Saxônia (21.01.1903), com a Bavária 

(06.10.1903), com Württemberg (04.02.1905), com Baden (29.01.1909) e com Hesse 

(03.01.1912)52. Ademais das convenções assinadas com Estados germânicos, o Império 

Austro-Húngaro firmou acordo de bitributação com Liechtenstein, em 1901. No âmbito do 

Império Germânico, por sua vez, a Prússia adotou tratados com Luxemburgo, em 1909, e 

com o cantão suíço de Basle, em 1912. A seu turno, o Grão-ducado de Hesse subscreveu 

convenção com Luxemburgo, em 191353. 

O advento da I Guerra Mundial fez com que o tema da dupla tributação deixasse de 

ocupar cenário de destaque nas tratativas internacionais. Esse arrefecimento foi superado 

com os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Liga das Nações. Essa instituição foi 

constituída em 1920, por vinte e oito Estados, com o objetivo de promover a cooperação 

internacional, alcançar e assegurar a paz mundial54, tendo desempenhando papel crucial em 

relação ao tema da dupla tributação ao assimilar os tratados existentes com o objetivo de 

formular um modelo uniforme de convenção.  

Com efeito, após a I Guerra Mundial, a crescente preocupação dos impactos 

nocivos da dupla tributação sobre o desenvolvimento das relações comerciais 

internacionais fez com que o International Financial Congress, sediado em Bruxelas em 

1920, recomendasse o estudo aprofundado do tema55. Em resposta, o Comitê Financeiro da 

Liga das Nações designou quatro renomados economistas (Committee of Experts) para 

preparar um relatório teórico sobre a dupla tributação – nomeadamente, Professor Gijsbert 

                                                           
52Cf. GORGIEV-OBERASCHER, Friederike; KOPPENSTEINER, Franz. The history of double tax 

conventions – Austria. Conference Report: History of Double Taxation Conventions. Rust, Austria, 
July, 2008. 

53Cf. OESER, Bettina. BRÄUNIG, Christoph. The history of german double tax treaties. Conference Report: 
History of Double Taxation Conventions. Rust, Austria: July, 2008. 

54“The high contracting parties, in order to promote international co-operation and to achieve international 
peace and security by the acceptance of obligations not to resort to war, by the prescription of open, just 
and honourable relations between nations, by the firm establishment of the understandings of international 
law as the actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous 
respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another, agree to this 
Covenant of the League of Nations.” (Preâmbulo da Convenant of the League of Nations). 

55“RESOLUTIONS PROPOSED BY THE COMMISSION ON PUBLIC FINANCE AND ADOPTED 
UNANIMOUSLY BY THE CONFERENCE 
(…) XII. Apart from the above-mentioned proposals which the Conference recommends the League of 
Nations to adopt and if possible to apply in practice, the Conference believes that the activities of the 
League might usefully be directed towards promoting certain reforms, and collecting the relevant 
information required to facilitate credit operations. In this connection the Conference considers it well to 
draw attention to the advantages of making progress under each of the following heads: 
(…) (7) An international understanding which, while ensuring the due payment by everyone of his full 
share of taxation, would avoid the imposition of double taxation which is at present an obstacle to the 
placing of investments abroad.” (LEAGUE OF NATIONS. Brussels Financial Conference, 1920: the 
recommendations and their application, a review after two years (1922-1923). Geneva, Dec., 1922. p. 324). 
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Bruins da Holanda, Professor Luigi Einaudi da Itália, Professor Edwin Seligman dos 

Estados Unidos e Sir. Josiah Stamp do Reino Unido. Referido trabalho foi publicado em 

1923 e abordou a questão em pauta de forma ampla e geral, consagrando a prevalência do 

elemento de conexão da residência (para um maior detalhamento acerca da fundamentação 

que sustém essa prevalência remetemos o leitor à Seção 3 do Capítulo 2, a seguir).  

Paralelamente, a International Economic Conference, sediada em Genova, em 

1922, recomendou que a Liga das Nações se debruçasse sobre a problemática do flight of 

capital56. Para esse fim, foram apontados sete peritos técnicos: Sr. Clavier da Bégica, o Sr. 

Baudoin-Bugnet da França, Sir Percy Thompson da Grã Bretanha, Prof. Pasquale 

Aroma da Itália, Dr. Sinninghe Damsté da Holanda, Sr. Hans Blau da Suíça e Dr. 

Vladmir Valnicek da Checoslováquia. Esses peritos, representados por autoridades 

fazendárias de altas patentes, preparam relatório sobre a dupla tributação e a evasão 

fiscal, datado de 192557.  

Em continuação a esse trabalho, foi alargado o rol de peritos, que passou a contar, 

para além dos membros já existentes, com o Dr. Salvador Oria da Argenina, o Dr. Hebert 

Dorn da Alemanha, o Sr. Kengo Mori do Japão, o Prof. Stefan Zaleski da Polônia, Prof. 

Thomas Adam dos Estados Unidos, e o Dr. Frederico Alvarez de Venezuela. Com essa 

nova composição, o Comitê de Peritos Técnicos sobre dupla tributação e evasão fiscal 

elaborou quatro modelos de convenções, referentes (i) ao capital e a renda, (ii) ao 

patrimônio e heranças, (iii) à assistência recíproca e (iv) à assistência judicial na 

arrecadação de tributos, conforme refletido em relatório submetido ao Comitê Financeiro 

da Liga das Nações em 192758.  

                                                           
56“II. The Flight of Capital  

Resolution 13 
We have considered what action, if any, could be taken to prevent the flight of capital in order to avoid 
taxation and we are of the opinion that any proposals to interfere with the freedom of the market for 
exchange or to violate the secrecy of bankers’ relations with their customers are to be condemned. Subject 
to this proviso, we are of the opinion that the question of measures for international co-operation to 
prevent tax evasion might be usefully studied in connection with the problem of double taxation which is 
now being studied by a Committee of experts on behalf of the League of Nations. We therefore suggest that 
the League of Nations should be invited to consider it.”  (INTERNATIONAL ECONOMIC 
CONFERENCE OF GENOA. Paper relating to International Economic Conference, Genoa. Apr./May 
1922. London: H.M.S.O., 1922. p. 63). 

57LEAGUE OF NATIONS. Double taxation and tax evasion. Report and Resolutions submitted by the 
technical experts to the financial committee of the League of Nations. Document C. 115. M. 55. 1925. II. 
(F. 212). Geneva, Feb., 1925. 

58LEAGUE OF NATIONS. Double taxation and tax evasion. Report Presented by the Committee of 
Technical Experts on Double Taxation and Tax Evasion. Document C.216. M. 85. 1927. II. Geneva, 
Apr. 1927. 
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Os modelos propostos receberam comentários e críticas de vinte Estados, 

desencadeando a convocação, pela Liga das Nações, de uma reunião geral para discutir o 

tema. Essa conferência foi realizada em 1928, em Genova, e contou com a presença de 

representantes de vinte e sete países59, resultando na aprovação de novos modelos de 

convenção. Em que pesem as grandes expectativas existentes em torno dessa reunião geral, 

houve certa frustração em relação aos seus resultados devido às divergências existentes 

entre os sistemas fiscais adotados pelos diferentes países e pela falta de familiaridades de 

seus participantes com os conceitos e terminologias utilizados pelos modelos de 192760.  

Além das minutas de convenções, o relatório do Comitê de Peritos Técnicos 

estabeleceu uma série de propostas com o objetivo de estruturar os futuros trabalhos da 

instituição; nesse contexto, foram sugeridas a revisão periódica dos modelos e a 

constituição de um comitê permanente para debater temas fiscais. Essa recomendação foi 

reforçada por ocasião da reunião geral de 1928.  

O Comitê Fiscal permanente da Liga das Nações foi então instituído, e teve sua 

primeira reunião datada de outubro de 1929, mantendo nove encontros anuais (exceção a 

1932), até a eclosão da II Guerra Mundial, em 1939.  

O processo de revisão da convenção modelo referente ao capital e a renda foi 

acreditada a um subcomitê, conferenciado em Haia (em abril de 1940), e no México (em 

junho de 1940 e julho de 1943). A nova minuta de convenção elaborada ao longo desses 

encontros apresentou interessante peculiaridade. Dada a presença massiva de países em 

desenvolvimento -não verificada nas oportunidades anteriores -, buscou-se alterar 

radicalmente a lógica existente nos modelos precedentes, no sentido de privilegiar a 

aplicação do elemento de conexão da fonte61 (a fim de compreender a lógica que consagra 

a preferência pelo critério da fonte remetemos o leitor à Seção 3, do Capítulo 2, a seguir).  

Esse quadro foi novamente revertido em favor da residência, quando o Modelo do 

México de 1943 foi revisitado pelo Comitê Fiscal da Liga das Nações, por ocasião de sua 

                                                           
59Alemanha, África do Sul, Áustria, Bélgica, Bulgária, China, Checoslováquia, Danzig, Dinamarca, Espanha, 

Estados Unidos, Estônia, França, Grã Bretanha, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Latvia, 
Noruega, Polônia, Romênia, Suécia, Suíça e União Soviética (LEAGUE OF NATIONS. Double taxation 
and tax evasion. Report Presented by the General Meeting of Government Experts on Double Taxation and 
Tax Evasion. Document C.562.M.178.1928.II. Geneva, Oct., 1928). 

60SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle. Deventer: Kluwer, 
1991. p. 84-85. 

61Id. Ibid., p. 88-89. 
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décima (e última) reunião, realizada em Londres, em 1946. Embora tenha reconhecido os 

avanços atingidos, o Comitê Fiscal efetuou alterações significativas na minuta, resultando 

na propositura de nova versão de modelo62.  

Em 1945, a Liga das Nações cedeu lugar à Organização das Nações Unidas (ONU). 

Dois anos depois de sua constituição, com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos 

desenvolvidos pelo Comitê Fiscal daquela instituição, foi igualmente designado um 

Comitê Fiscal no bojo da ONU. Ocorre que as discussões levadas a cabo por este órgão 

foram consideradas secundárias face aos demais problemas a serem endereçados no âmbito 

do Conselho Econômico e Social da ONU, de modo que as discussões acerca da 

problemática relativa à dupla tributação tiveram maior acolhida sob os auspícios de outra 

instituição. Com efeito, em 1948, a Organização Européia de Cooperação Econômica 

(OECE) foi criada para encorajar a reconstrução européia e, mais especificamente, para 

remover os obstáculos ao comércio internacional e à movimentação de capital63. Nesse 

contexto, em 1956, a OECE instituiu comitê voltado ao trato de questões tributárias64, 

tendo este órgão figurado como legatário efetivo do Comitê Fiscal da Liga das Nações, 

enquanto centro de estudos e foco norteador em matéria de tributação internacional.  

Em 1961, a OCDE sucedeu a OECE. Na apresentação de seu projeto datado de 

1963, o Comitê Fiscal da OCDE estipulou que a minuta de convenção fosse revisada em 

um estágio posterior, levando-se em conta a experiência adquirida pelos os Estados-

membros na negociação e aplicação do modelo proposto. O Comitê Fiscal (e após 1971, 

seu sucessor, o Comitê de Assuntos Fiscais), se encarregou de levar a cabo a revisão 

estipulada, culminando em um novo modelo de convenção, datado de 1977.  

O modelo foi novamente revisitado em 1992, oportunidade em que foi reconhecida 

sua influência não apenas em relação às negociações levadas a cabo pelos países membros 

                                                           
62“This work of revision and codification was undertaken by a Sub-Committee which met at The Hague in 

April 1940, and was continued by two Regional Tax Conferences which were held under the auspices of the 
Fiscal Committee, in Mexico City in June 1940 and July 1943.  
The Committee has now studied the result of this work. It wishes to express its agreement with most of the 
conclusions which were reached by the experts who met in Mexico City in 1943 and is of the opinion that the 
Model Conventions prepared by those experts represent a definite improvement on the 1928 Model Conventions. 
Nevertheless, since the membership of the Mexico City and London meetings differed considerably, it is natural 
that the participants in the London meeting held, on various points, different views from those which inspired the 
Model Conventions prepared in Mexico.” (LEAGUE OF NATIONS. Report on the work of the Tenth Session of 
the Committee. Document: C.37.M.37.1946.II.A. Geneva, Mar., 1946. p. 7-8). 

63Cf. CONVENTION FOR EUROPEAN ECONOMIC CO-OPERATION (Paris, Apr. 16 1948). New York: 
United Nations, 1980. p. 141 et seq. (Treaty Series, v. 888). 

64OEEC. Resolution of the Council C(56)49(Final), 1956.  
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da OCDE; por esse motivo vislumbrou-se o interesse na participação de países não 

membros quando das atualizações, que passariam a ocorrer em bases periódicas e 

contínuas65. Assim, a partir de 1992, as alterações à CM OCDE foram realizadas em 

sistemática de folhas soltas, tendo ocorrido revisões nos anos de 1994, 1995, 1997, 2000, 

2003, 2005, 2008 e 2010.  

No âmbito da ONU, o Conselho Econômico e Social reconheceu, em 1967, a 

importância de se encorajar a conclusão de convenções bilaterais em matéria tributária entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento66, tendo sido criado um grupo ad hoc de peritos 

no ano seguinte, com o objetivo de desenvolver um modelo que atentasse para tal perspectiva.  

Anote-se, de logo, que as discussões acerca da dupla tributação assumiram 

projeções muito particulares. Em oposição à homogeneidade existente entre os países 

membros da OCDE, a ONU viu a necessidade de enfrentar o desafio de compatibilizar 

partes com políticas e interesses fiscais diametralmente distintos (e, quiçá, conflitantes). 

Vale lembrar que os trinta e quatro Estados membros da OCDE também integram os 

                                                           
65Cf. parágrafos 9 a 11 da Introdução aos Comentários à CM OCDE. 
66Eis o inteiro teor da Economic and Social Council Resolution n. 1273 (XLIII), de 04.08.1967: 

“Tax treaties between developed and developing countries 
The Economic and Social Council, 
Recalling General Assembly resolution 2087 (XX) of 20 December 1965 on Financing of Economic 
Development, 
Noting the report of the Committee for Programme and Co-ordination on the first part of its first session in 
which the Committee recognized ‘the importance of the work in the fiscal and financial field’ and suggested 
‘that particular attention should be paid to the question of tax agreements between developed and 
developing countries, since this was an area of high priority and the usual type of international tax 
agreement was conceived in terms of relationships between two developed countries’, 
Believing that there would be real advantage to all Governments of States Members of the United Nations 
if unilateral relief from double taxation were replaced by bilateral or multilateral agreements, 
Noting with interest the Secretary-General’s report prepared in response to the above-mentioned 
resolution which pointed out that ‘the traditional tax conventions have not commended themselves to 
developing countries’ and conclude that ‘it is important to search for a more appropriate treaty pattern’, 
Confident that tax treaties between developed and developing countries can serve to promote the flow of 
investment useful to the economic development of the latter, especially if the treaties provide for favorable tax 
treatment to such investments on the part of the countries of origin, both by outright tax relief and by measures 
which would assure to them the full benefit of any tax incentives allowed by the country of investment, 
Recognizing the need for assisting interested Governments of Member States in this respect, 
1. Requests the Secretary-General to set up an ad hoc working group consisting of experts and tax 
administrators nominated by Governments, but acting in their personal capacity, both from developed and 
developing countries and adequately representing different regions and tax systems, with the task of 
exploring, in consultation with interested international agencies, ways and means for facilitating the 
conclusion of tax treaties between developed and developing countries, including the formulation, as 
appropriate, of possible guidelines and techniques for use in such tax treaties which would be acceptable to 
both groups of countries and would fully safeguard their respective revenue interest; 
2. Further requests the Secretary-General to submit to the Council a report on the progress of the group’s 
work after its first session.” (Department of Economic and Social Affairs. Tax Treaties between Developed 
and Developing Countries. New York, 1965. p. 26. Apud DORNELLES, Francisco Neves. A dupla 
tributação internacional da renda. Rio de Janeiro: FGV, 1979. p. 66). 
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quadros da ONU; contudo, essa instituição conta com outros cento e cinquenta e nove 

países, que apresentam diferentes estágios de desenvolvimento.  

Embora o mote da dupla tributação seja a questão central nas duas searas – OCDE e 

ONU –, a perspectiva sob a qual tal fenômeno é enfrentado deve atentar para a diversidade 

das partes envolvidas. Se no contexto da OCDE o cenário era de reciprocidade dos fluxos 

de investimentos, as relações entre países desenvolvidos e em desenvolvimentos não 

ocorrem em bases comutativas. A inexistência de um fluxo recíproco de investimentos 

poderia, potencialmente, conduzir à perda de receita fiscal pelo país em desenvolvimento; 

isso porque, sendo imposta limitação à sua pretensão de tributar na fonte os rendimentos 

auferidos por residentes no exterior, o país em desenvolvimento não teria como compensar 

esse decréscimo de arrecadação pelos rendimentos que seus residentes auferem no exterior 

(visto que esses países caracterizam-se prioritariamente como importadores de capitais, de 

modo que o fluxo outbound de investimentos tende a ser inferior se comparado ao fluxo 

inbound). Sob tal ótica, o elemento de conexão da fonte foi favorecido pela ONU com base 

no argumento de estímulo aos investimentos e incentivo ao crescimento econômico dos 

países em estágios menos avançados de desenvolvimento67.  

A clássica estrutura adotada pela generalidade dos tratados para evitar a dupla 

tributação (que tinham como padrão a CM OCDE) foi alvo de severas críticas pelos peritos 

dos países em desenvolvimento, pois sua lógica imporia ao Estado de fonte limitações em 

uma grande gama de situações. Nessa linha, foi sugerida a consagração de regime de 

tributação exclusivamente em bases territoriais, com o consequente afastamento do 

elemento de conexão da residência. Em resposta a tal pleito, os peritos dos países 

desenvolvidos defenderam a manutenção da sistemática adotada pela CM OCDE – i.e., 

preservando o critério da residência -, admitindo a inserção de modificações destinadas a 

ampliar a atuação das pretensões impositivas dos países de fonte em determinados casos68.  

Como resultado das oito reuniões do grupo ad hoc realizadas entre 1969 e 197969, 

foi publicada a primeira CM ONU em 1980, na qual prevaleceu o posicionamento sugerido 

pelos peritos dos países desenvolvidos. Daí decorre o comentário tecido por Francisco 

Neves Dornelles, no sentido de que se fez tábula rasa ao preconizado favorecimento aos 

países em desenvolvimento, eis que não se adotou o elemento de conexão da fonte em 

                                                           
67Cf. parágrafos 3 a 6 da Introdução aos Comentários à CM ONU. 
68Sobre tais discussões, cf. DORNELLES, Francisco Neves. op. cit., p 51. 
69PIRES, Manuel. op. cit., p. 193. 
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abandono ao elemento de conexão da residência, critério esse que foi apenas mitigado de 

forma pontual70: 

Apesar de sua proclamada intenção de favorecer os Estados em 
desenvolvimento, o Modelo das Nações Unidas não está baseado no 
princípio da fonte, como seria de esperar, mas no do domicílio, embora 
admitindo, em muitos pontos, a tributação também no país de origem. 
Esse resultado deveu-se à decisão do Grupo de Peritos da ONU de 
utilizar o Modelo da OCDE como texto-base para o seu trabalho [...]. 

Ninguém nega que o Modelo da OCDE pode ser perfeitamente 
apropriado para eliminar a dupla tributação entre Estados desenvolvidos, 
caso em que o fluxo de renda movimenta-se nas duas direções. Nessa 
hipótese, a adoção do princípio do domicílio não acarreta prejuízo 
significativo para qualquer dos Estados contratantes. [...] Muito embora o 
Modelo das Nações Unidas não tenha consagrado com exclusividade o 
princípio do domicílio, tendo feito concessões ao princípio da fonte, o 
primeiro é critério dominante na delimitação do poder tributário. E aí 
reside a falha capital desse modelo. 

 

Não obstante, conforme observa Klaus Vogel71, “se não se pode dizer que o 

modelo das Nações Unidas prefere um primado do direito de tributar do Estado da fonte, 

em relação ao direito de tributar do Estado do domicílio, deve-se reconhecer uma clara 

tendência de se adotar com maior vigor o Estado da fonte do que ocorre no Modelo 

OCDE.” 

Posteriormente à CM ONU de 1980, as sucessivas alterações à CM OCDE, 

ocorridas ao longo da década de 90, deflagraram a relevância de uma revisão contínua dos 

modelos de convenções em matéria de dupla tributação, de modo que foi editada nova 

versão da CM ONU em 2001.  

Em 2004, o grupo ad hoc foi elevado ao status de comitê72, permitindo uma atuação 

mais estruturada e regular. Contando com técnicos apontados por vinte e cinco países - 

treze dos quais não integrantes da OCDE (dentre eles, o Brasil) -, os trabalhos do Comitê 

culminaram na elaboração da atual CM ONU de 2011. 

                                                           
70DORNELLES, Francisco Neves. O modelo da ONU para eliminar a dupla tributação da renda, e os países 

em desenvolvimento. In: TAVOLARO, Agostinho Toffoli; MONTEIRO, Brandão (Coords.). Princípios 
tributários no direito brasileiro e comparado: estudos em homenagem a Gilberto de Ulhôa Canto. Rio de 
Janeiro: Forense, 1988. p. 201-203. 

71VOGEL, Klaus. A importância do direito tributário internacional para os países em desenvolvimento. In: 
TAVOLARO, Agostinho Toffoli; MONTEIRO, Brandão (Coords.). Princípios tributários no direito 
brasileiro e comparado: estudos em homenagem a Gilberto de Ulhôa Canto, cit., p. 477. 

72Cf. Economic and Social Council Resolution n. 2004/69, de 11.11.2004. 
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Do histórico ora apresentado, sublinhamos a tensão dialética existente entre o 

elemento de conexão da residência e o elemento de conexão da fonte. A análise desses 

critérios será aprofundada nos Capítulos subsequentes; contudo, face ao quadro geral 

traçado pelo presente Capítulo, torna-se oportuno adiantar que as discussões envolvendo o 

tema sempre tiveram posição de destaque no âmbito do Direito Internacional Tributário e 

influenciaram sobremaneira a conformação das convenções em matéria tributária. Em 

referência mais direta ao objeto desse ensaio, ressaltamos nosso entendimento no sentido 

de que todos os debates acerca da definição do estabelecimento permanente perpassam por 

tal ordem de discussões, na medida em que a extensão que se pretende conferir a tal conceito 

pode variar em direta relação com a proeminência outorgada a um ou outro critério.  

Como visto nessa seção, se o elemento de conexão da residência vigorou como 

critério prevalente nos primórdios das convenções em matéria tributária, tal posição não 

pode ser considerada inconteste face à evolução das discussões travadas no âmbito do 

Direito Internacional Tributário - sobretudo, com a gradual relevância assumida pelos 

países em desenvolvimento nesse cenário.  

Com essas ponderações, pretendemos frisar que a análise dos estabelecimentos 

permanentes deve levar em conta o contexto aqui deslindado, sendo imperioso o seu 

aprofundamento a partir do estudo dos elementos de conexão.  
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CAPÍTULO  2. JURISDIÇÃO PARA TRIBUTAR  E OS 

ELEMENTOS  DE CONEXÃO 

 

1. SOBERANIA E JURISDIÇÃO PARA TRIBUTAR  

O primeiro ensaio sistemático sobre a soberania é atribuído ao jurista francês Jean 

Bodin73. Com sua obra pioneira Six Livres de la République (1576), a expressão 

souveraineté foi utilizada para designar a noção amplamente difundida de poder absoluto e 

perpétuo de um Estado (“la puissance absolue et perpétuelle” 74). São incontáveis os 

trabalhos que a sucederam, tendo sido produzido farto e profícuo material acerca do tema, 

que, desde seus primórdios, suscitou controvérsias candentes75. Não obstante a diversidade 

de acepções oferecidas pela literatura para a expressão “soberania”, sua iterativa 

adjetivação como perpétua, suprema e absoluta levaram muitos autores à conclusão de que 

inexistiriam restrições ao poder dos Estados para exercer suas competências judicial, 

legislativa e administrativa em matéria tributária, i.e., sua jurisdição fiscal76.  

Antes de adentrarmos propriamente na problemática ora posta, cumpre fixar 

algumas premissas acerca das noções basilares de soberania e jurisdição. A necessidade de 

dedicar algumas linhas à questão funda-se na percepção de que, não raro, tende-se a adotar 

                                                           
73Cf. MERRIAM, Charles Eduard. History of the theory of sovereignty since Rousseau. Union, N.J.: 

Lawbook Exchange, 1999. p. 13-17. 
74Cf. BODIN, Jean. Six Livres de la Republique. Aalen: Scientia Verlag, 1977. Livre I. Chap. IX, p. 188. 

Disponível em: <http://archive.org/>. Acesso em: 02 abr. 2013. 
75Para citar alguns dos ilustres publicitas que se debruçaram sobre o tema: HOBBES, Thomas. De Cive 

(1642); PUFENDORF, Samuel von. Jure Naturae et Gentium (1672); LOCKE, Jonh. Two Treatises on 
Government (1689); ROUSSEAU, Jean Jacque. Du Contrat Social (1762), disponíveis em: 
<http://archive.org/>. Acesso em: 02 abr. 2013. 
Para um histórico mais aprofundado das diversas concepções de soberania durante os séculos XVI, XVII, 
XVIII e XIX, cf. OPPENHEIM, Lassa. International law: a treatise. New York: Longmans, Green and Co., 
1905. v. 1, p 129 et seq.  

76Cite-se, à exemplo, assertiva de Martin Norr: “No rules of international law exist to limit the extent of any 
country’s tax jurisdiction” (NORR, Martin. Jurisdiction to tax and international income. Tax Law Review, 
New York, v. 17, p. 431, Mar. 1962). 
Nessa mesma linha, afirma Arnold Knechtle: “Up to the present there has been no internationally 
recognized principle in public international law which limits the sovereignty of States in fiscal matters” 
(KNECHTLE, Arnold A. op. cit., p. 34). 
Em sentido análogo é o questionamento de Harold Wurzel: “Is there anything in written or unwritten law of 
nations to indicate a universally recognized rule authoritatively assigning among nations, and thereby impliedly 
limiting, the jurisdiction to tax? The answer is very definitely in the negative” (WURZEL, Harold. Foreign 
investment and extraterritorial taxation. Columbia Law Review, Columbia, v. 38, p. 809, 1938). 
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tais expressões como sinônimas, sendo comum na doutrina pátria referência ao termo 

“soberania fiscal.”77  

Sob tal terminologia, a chamada “soberania fiscal” é colocada como espécie do 

gênero soberania. No nosso sentir, essa acepção coloca em sombra a própria essência da 

jurisdição fiscal enquanto atributo decorrente da soberania - a ela incidental e por ela limitada, 

mas sem com ela se confundir78. Perfilhando essa ordem de idéias, adverte Rutsel Silvestre 

Martha79 que “a jurisdição deve ser conceitualmente distinguida da soberania, porque a 

teoria da jurisdição trata da questão de saber se e em que circunstâncias um Estado tem o 

direito de regular, e a soberania é o conceito em virtude do qual a jurisdição é exercida.”  

Assim, entendemos mais adequada a utilização da noção de jurisdição para designar 

o poder de um Estado para, independente e autonomamente, definir e executar direitos e 

deveres. Nessa esteira, um Estado exerce sua jurisdição por meio da autodeterminação de 

regras (comumente chamada de jurisdição prescritiva) e através da imposição coercitiva de 

conseqüências (comumente denominada de jurisdição executiva)80. Considerando essas 

duas facetas da jurisdição, haveria uma dupla ordem de questões a serem analisadas:  

(i) uma primeira relativa à limitação da executibilidade das normas de um Estado 

(jurisdiction to enforce), concernente à possibilidade de aplicação coativa destas normas no 

exterior; e (ii) uma segunda relativa à limitação da extensão da atividade legiferante de um 

Estado (jurisdiction to prescribe), que se reporta a saber se e em que termos uma 

                                                           
77Também na doutrina internacional essa inclinação pode ser verificada, conforme apontado por Rutsel 

Martha, relativamente à proeminente obra de Ottmar Bühler: “Buhler [Prinzipien des Internationalen 
Steurrechts, 1964] argues that sovereignty, which he equates with jurisdiction, has the same application in 
all areas of Law and consists of a prescriptive, an administrative and an adjudicatory competence with 
respect to everything within the territorial scope of a State. Thus, apparently he not only regards the 
concepts of sovereignty and jurisdiction as synonymous, but also limits the concepts to territorial 
supremacy. Such reasoning leads to misconceptions as to the powers of a State in an international context. 
It suggests that ‘fiscal sovereignty’ is a species of the genus ‘sovereignty’, rather than one of the totality of 
powers a State may have under international law, pursuant to its sovereignty.” (MARTHA, Rutsel 
Silvestre J. The jurisdiction to tax in international law: theory and practice of legislative fiscal jurisdiction. 
Deventer: Kluwer, 1989. p. 13). 

78Cf. MANN, Frederick Alexander. The doctrine of jurisdiction in international law. Recueil des Cours, Haia, 
v. 111, p. 30, 1964. 

79“(…) jurisdiction should be conceptually distinguished from sovereignty, because the doctrine of 
jurisdiction deals with the question of whether and under what circumstances a State has the right of 
regulation, and sovereignty is the concept by virtue of which jurisdiction is exercised.” (MARTHA, Rutsel 
Silvestre J. op. cit., p. 13). 

80Alguns autores adotam uma classificação tripartite, diferenciando entre legislative jurisdiction, executive 
jurisdiction e judicial (ou adjucative ou curial) jurisdiction (nesse sentido, cf. BÜHLER, Ottmar. 
Principios de derecho internacional tributario. Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1968. p. 173). No 
presente trabalho, privilegiamos a utilização da expressão jurisdiction to enforce, que, para os presentes 
fins, abrange tanto a noção de jurisdição executiva como a de jurisdição adjudicativa. 
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determinada norma pode abranger em suas previsões fatos verificados no exterior. 

Analisaremos cada uma dessas projeções separadamente. 

 

1.1. Jurisdiction to Enforce 

A problemática relativa à jurisdição executiva submete-se a lindes estritos, uma vez 

que o Direito Internacional veda a prática de atos de aplicação de normas de um Estado 

fora do seu território - tais como fiscalizações, intimações, execução de créditos tributários, 

etc. Ressalva-se, por óbvio, aqueles casos em que há expressa anuência por parte do Estado em 

cujo território se pretende atuar (no âmbito específico das convenções em matéria de dupla 

tributação, destacamos as disposições relativas à cooperação, cf. seção 1 do Capítulo 1).  

Em linha com as lições de Alfred Nizamiev81, na dimensão internacional prevalece 

o princípio da limitação territorial da executibilidade, de modo que um Estado não pode 

tomar medidas voltadas ao cumprimento de sua legislação doméstica no território de outro 

Estado, sem o consentimento deste último. Sobre essa restrição, explica Ottmar Bühler82 

que o Estado não pode atuar coativamente fora de suas fronteiras sem atentar contra outra 

soberania. De forma a ilustrar pragmaticamente o exposto, a literatura descreve 

interessante caso no qual foi emitida ordem de prisão contra oficial alemão que realizou 

certos atos investigativos de fraude fiscal em território suíço, sem autorização para tanto83.  

Outra restrição à jurisdiction to enforce que deve ser sublinhada compreende a 

própria jurisdiction to prescribe (a seguir abordada), porquanto a legitimidade daquela 

acopla-se à regularidade desta. Em outras palavras, a justa aplicação da jurisdiction to 

enforce presume o válido exercício da jurisdiction to prescribe. Com tal assertiva 

queremos significar que a coerência de um ato de execução por um Estado perante o 

sistema internacional dependerá não apenas da observância dos critérios que informam a 

limitação desse ato, mas também do devido exercício da jurisdição prescritiva no tocante à 

norma que se busca aplicar.  

                                                           
81Cf. NIZAMIEV, Alfred. The main characteristics of state’s jurisdiction to tax in international dimension. 

Georgia: University of Georgia, 2003. p. 14). 
82Cf. BÜHLER, Ottmar. op. cit., p. 176. 
83Cf. SIEBENTHAL, Rudolf von. Steuer Revue, n. 463. Apud: VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double 

taxation conventions, cit., p. 12. 
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A esse respeito, trazemos à baila exemplo proposto por Rutsel Silvestre Martha84 

para demonstrar como a ausência de jurisdiction to prescribe afeta a jurisdiction to 

enforce: imaginemos que a Alemanha estatua que todos os homens do mundo estão 

sujeitos ao imposto de renda alemão e que, por conseqüência, um homem residente em 

Curaçao, em viagem a Heidelberg, é considerado responsável por impostos atrasados. 

Muito embora a Alemanha esteja autorizada a aplicar sua legislação sobre este homem, 

porquanto atendidos os limites territoriais da jurisdiction to enforce, a Holanda deverá 

objetar-se a tal atuação, na medida em que o mero fato de a Alemanha possuir foros de 

executibilidade, em razão da presença do homem em seu território, não traduz atendimento 

à jurisdiction to prescribe. 

Apesar de a jurisdiction to enforce ter como pressuposto a jurisdiction to prescribe, 

cumpre frisar que a recíproca não é verdadeira. Isso porque, como esclarece Otmar 

Bühler85, “la improcedencia del ejercicio del poder tributario fueras de las fronteras del 

Estado no contradice el que se tomen en consideración a efectos de la imposición en un 

país los presupuestos de hecho ocurridos en el extranjero.” 

 

1.2. Jurisdiction to Prescribe 

A problemática concernente à limitação da jurisdição prescritiva submete-se a 

aspectos deveras mais sensíveis. Com efeito, se a imposição transfronteiriça de normas 

envolve necessariamente a prática de atos de um Estado no território de outro, a atividade 

legiferante ocorre nos lindes espaciais de um mesmo Estado, muito embora possa 

pretender alcançar fatos com elementos de estraneidade.  

A partir do postulado fixado na introdução desse tópico, segundo o qual a jurisdição 

tributária apresenta-se como decorrência da soberania estatal, poderia argumentar-se que a 

ilimitação daquela colocar-se-ia como corolário lógico do caráter irrestrito desta. Ocorre que esse 

raciocínio funda-se em falácia decorrente da petição por princípio consistente em admitir-se o 

caráter ilimitado da soberania86. Com rigor, não é possível tomar como válida tal premissa, pois 

ela alija a demarcação da própria soberania face ao Direto Internacional Público.  

                                                           
84Cf. MARTHA, Rutsel Silvestre J. op. cit., p. 70. 
85BÜHLER, Ottmar. op. cit., p. 177. 
86Cf. XAVIER, Alberto. op. cit., p. 9. 
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Uma das funções precípuas do Direito Internacional refere-se à demarcação das 

esferas de cada ordem nacional de maneira a determinar a quem, como e quando as normas 

internas dos Estados soberanos podem ser aplicadas. Segundo preleciona Ernst 

Zittelmann87, “o Direito Internacional é a ordem que delimita as esferas de poder dos 

diferentes Estados uns em relação aos outros.” Ou, ainda, no valioso escólio de Kelsen88, 

“fixar os limites dentro dos quais valerá cada uma das diversas ordens jurídicas; esta é a 

função própria do Direito Internacional.” 

Destarte, uma vez determinado o âmbito da soberania de cada Estado, porquanto 

pré-condição da jurisdição, esta última só terá lugar onde a primeira existir e, 

inversamente, perderá seu título onde aquela cessar. Nesse giro, concluímos com Rutsel 

Silvestre J. Martha89: “se a jurisdição é atributo da soberania, então é necessário que os 

limites da jurisdição fiscal sejam similares àqueles da soberania nacional. 

Consequentemente, identificar os limites da soberania é equivalente a identificar os limites 

de cada tipo de jurisdição, incluindo a tributária.”  

Da mesma forma que o Estado tem como elementos a população, território e 

governo90, assim também a soberania divisa-se em componentes de caráter pessoal 

(Personalhoheit), territorial (Gebietshoheit) e funcional. A faceta pessoal da soberania 

corresponde ao poder do Estado sobre os seus nacionais, não importando onde se 

encontrem. A perspectiva territorial, por sua vez, refere-se ao poder do Estado sobre as 

pessoas e coisas localizadas no seu território, sem distinção quanto à origem. Por fim, o 

aspecto funcional é pontuado por alguns autores para se referir a situações nas quais o 

Estado projeta seu poder enquanto governo, inobstante a inexistência de território91.  

                                                           
87“Das Völkerrecht ist die Ordnung, welche die Machtkreise der verschiedenen Staaten gegeneidernander 

abgrenzt” (ZITTELMANN, Ernst. Geltungsbereich und Anwendungsbereich der Gesetze. Bonn: 1929. p. 
225. Apud MARTHA, Rutsel Silvestre J. op. cit., p. 29). 

88“Grâce à cette limitation spatiale de leur validité, plusieurs États peuvant coexister sans que dês conflits 
surgissent inévitablement entre eux. Si l ’ État est un ordere juridique, cette limitation de l ’ ordre étatique 
à un territorie déterminé ne peut elle-même être que juridique, c ’ est-à-dire l ’ oeuvre d ’ une ordre 
juridique. Fixer lês limites à l ’ intérieur dês quelles vaudra chacun dês divers ordres juridiques, telle est la 
fonction propre du droit international.” (KELSEN, Hans. Les rapports de système entre le droit interne et 
le droit international public. Recueil des Cours de l’Académie de Droit Internacional, t. 14, p. 250, 1926). 

89“[...] if jurisdiction is an attribute of sovereignty, then it is necessary so that the limits of fiscal jurisdiction 
are similar to those national sovereignty. Consequently, identifying the limits of sovereignty is tantamount 
to identifying the limits of every type of jurisdiction, including tax or fiscal jurisdiction.” (MARTHA, 
Rutsel Silvestre J. op. cit., p. 32). 

90“L’État serait comme un compose de trois elements d’égale importance: territorie, people et puissance 
publique.” (KELSEN, Hans. op. cit., p. 249). 

91Cf. MARTHA, Rutsel Silvestre J. Extraterritorial taxation in international law. In: MEESSEN, Karl M. (Ed.). 
Extraterritorial jurisdiction in theory and practice. London: Kluwer, 1996. p. 23; RIPHAGEN, W. Some 
reflections on ‘functional sovereignty. Netherlands Yearbook of International Law, v. 6, p. 122, Dec. 1975. 
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Restando fixado (i) que o Direito Internacional demarca a circunscrição pessoal, 

territorial e funcional no bojo da qual a soberania de um Estado se conforma; e (ii) que a 

jurisdição fiscal (da qual a jurisdiction to prescribe é parte) coloca-se como atributo desta 

soberania; temos que o alcance da atividade legiferante estatal deve ser verificada, 

sob a perspectiva do ordenamento jurídico internacional, dentro desses exatos lindes. 

Escorados em tais premissas, a jurisdição fiscal poderá ser exercida até onde se 

estenda qualquer dos elementos que compõem a soberania da qual decorre, conforme 

informado pelo Direito Internacional92.  

À luz do exposto, o exercício desarrazoado da jurisdiction to prescribe importa em 

extrapolação da soberania estatal, representando violação ao Direito Internacional93. Tal 

exercício desarrazoado pode ser verificado quando a pretensão fiscal do Estado é vertida 

em norma que busca atingir estrangeiros por fatos destituídos de qualquer contato com o 

seu território ou governo, ante a ausência de qualquer nexo com os elementos que 

informam sua soberania.  

Essa falta de contato pode ocorrer de modo direto e frontal, como ocorreu, por 

exemplo, no caso United States of America vs. Lucienne D’Hotelle - que trata da exigência 

de tributo fundado na nacionalidade contra pessoa que a perdeu94 -, ou no caso Santa Clara 

Estates - que analisou a tributação de empresa situada em território não submetido ao 

governo cuja pretensão fiscal se pretendia exercer95.  

                                                           
92Embora tomemos esse preceito como decorrência inexpugnável da soberania, vale mencionar a posição de 

Rutsel Silvestre J. Martha, que lhe atribui tamanha importância a ponto de outorgar foros de axioma ou 
princípio apriorístico. Veja-se: “Still one basic rule remains – which for some is a customary rule, but 
should rather be envisaged as a priori presupposition stemming from the very concept of international law 
– that must serve as the most fundamental and basic test in matters of international taxation: A state may 
only fiscally attach those facts that are subject to its supremacy (sovereignty); either personal, territorial or 
functional.” (MARTHA, Rutsel Silvestre J. The jurisdiction to tax in international law: theory and practice 
of legislative fiscal jurisdiction, cit., p. 43). 

93Cf. NIZAMIEV, Alfred. op. cit., p. 11. 
94Lucienne D’Hotelle nasceu na França em 1909 e naturalizou-se como cidadã norte-americana em 1942. Em 

1946, Lucienne D’Hotelle retornou à França, onde residiu até 1952. De acordo com a legislação então 
vigente nos Estados Unidos (Nationality Act of 1940), o cidadão naturalizado que retornasse ao seu país de 
origem e lá residisse pelo período de três anos perderia a cidadania norte-americana. O caso United States 
of America vs. Lucienne D’Hotelle discute a pretensão fiscal das autoridades fazendárias norte-americanas 
de tributar, com base na cidadania, a renda auferida por Lucienne D’Hotel em período posterior a 1949 (i.e. 
após a perda desse status). UNITED States of America, Plaintiff, Appellant, vs. Lucienne D’Hotelle de 
Benitez Rexach, et al., Defendants, Appellees. No. 76-1117. United States Court Of Appeals For The First 
Circuit. Disponível em: <http://www.uniset.ca/naty/maternity/558F2d37.htm>. Acesso em: 25 jan. 2013. 

95O distrito de Orinoco ficou sob o comando revolucionário do Gen. Manuel Antonio Matos entre 1902 e 
1903, quando o governo Venezuelano reassumiu sua soberania sobre esse território. O Santa Clara Estates 
Company Case analisa a possibilidade de o governo venezuelano exigir da empresa Santa Clara Estates 
Company, cujas atividades eram integralmente desenvolvidas na região sob domínio revolucionário, 
tributos em relação aos período de 1902 a 1903 (i.e., quando inexistia controle por parte do governo 
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Além dessas demonstrações ostensivas, o exercício desarrazoado da jurisdiction to 

prescribe pode vir mascarado pela escolha arbitrária ou artificiosa de um elemento de 

conexão. Como exemplo, podemos citar o caso Honey, relatado por John Bassett Moore96: 

em 1887, as autoridades prussianas pretenderam tributar o Sr. Honey, um cidadão norte-

americano que nunca saíra dos Estados Unidos, tampouco detinha ativos ou negócios na 

Prússia. O Sr. Honey remetia mensalmente valores para sua esposa, que passava uma 

temporada em Frankfurt, juntamente com sua filha, que cursava a escola de música local. 

Diante desse cenário, as autoridades fazendárias entenderam que a realização dessas 

remessas financeiras e o fato de sua esposa e filha ocuparem habitação em Frankfurt 

seriam elementos suficientes para caracterizar o Sr. Honey como domiciliado na Prússia e 

sujeitá-lo à tributação enquanto tal.  

Alertando-nos sobre a necessidade de verificação de critério de conexão relevante, 

para fins de delimitação da jurisdiction to prescribe, aduz Frederick Alexander Mann97: 

O problema, propriamente definido, envolve a busca do Estado ou dos 
Estados cujo contato com os fatos é tal que justifica a alocação da 
competência legislativa como justa e razoável. Dessa forma, não é o 
caráter e o objetivo inerentes à legislação nacional ou atribuída a esta 
pelos seus autores, mas o relevante contato jurídico entre tal legislação e 
determinado conjunto de fatos internacionais que decidem quanto à 
existência da jurisdição. [...] Uma vez que a doutrina da jurisdição 
internacional não se ocupa da exclusividade da jurisdição, o ponto de 
contato relevante terá que ser definido a partir da indicação do Estado 
que tem uma conexão próxima, ao invés da conexão mais próxima, com 
os fatos, um genuine link, um interesse suficientemente forte. 

 

Sobre este tópico, arrazoa Wolfgang Shön98: “não há poder de tributar a menos 

que se tenha um elemento de conexão disponível para o domínio pessoal ou territorial99 de 

                                                                                                                                                                                
venezuelano). UNITED NATIONS. Santa Clara Estates Case (Supplementary Claim). United Nations, 
2006. Disponível em: <http://legal.un.org/riaa/cases/vol_IX/455-460.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2013. 

96MOORE, Jonh Basset. A digest of international law. Washington: Government Printing Office, 1906. v. 2, p. 60-61. 
97“The problem, properly defined, involves the search for the State or States whose contact with the facts is 

such as to make the allocation of legislative competence just and reasonable. It is accordingly, not the 
character and scope inherent in national legislation or attributed to it by its authors, but it is the legally 
relevant contact between such legislation and the given set of international facts that decides upon the 
existence of jurisdiction.[…] Since the doctrine of international jurisdiction is not at present concerned 
with exclusivity of jurisdiction, the legally relevant point of contact will have to be defined as indicating the 
State which has a close, rather than the closest, connection with the facts, a genuine link, a sufficiently 
strong interest.” (MANN, Frederick Alexander. op. cit., p. 34). 

98“There is no power to tax unless there is a genuine link available to a state’s personal or territorial realm. 
Therefore, international public law prohibits the taxation of transactions solely effected by foreign people 
in foreign territory.” (SCHÖN, Wolfgang. Persons and territories: on international allocation of taxing 
rights. British Tax Review, London, v. 6, p. 554, 2010). 

99Além dessas duas projeções, podemos somar a projeção funcional da jurisdição fiscal (cf. nota 88, acima). 
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um Estado.” Complementando essas lições, Michael Lang100 assevera: “os Estados podem 

impor tributos sempre que houver a conexão genuína requerida pelo Direito 

Internacional.”  

Anote-se que esse imperativo de fundamentação da jurisdição prescritiva em, pelo 

menos, uma das facetas da soberania estatal é colocado enquanto preceito norteador do 

Direito Internacional Tributário. Comumente, essa noção pode ser verificada na doutrina 

pátria a partir dos contornos do Princípio da Territorialidade Material. Nesse particular, 

ensina com propriedade Luís Eduardo Schoueri101 que, ao cogitar-se de um princípio da 

territorialidade no contexto em questão, não se está a pugnar uma necessária circunscrição 

das previsões normativas aos fatos ocorridos dentro de um determinado território 

(territorialidade pura); exige-se, isso sim, que as situações colhidas pelas prescrições 

normativas guardem conexão com o Estado tributante – esta é a territorialidade 

material limitada102.  

Uma vez estabelecido que a jurisdiction to prescribe reclama a existência de 

elemento de conexão relevante, cumpre ressalvar que não estão os Estados obrigados a 

utilizar o mesmo genuine link; tampouco, um determinado ordenamento está vinculado à 

eleição de um único critério de conexão para todo o seu sistema impositivo. A eleição dos 

critérios que informarão o poder de tributar é matéria de livre escolha pelos Estados (desde 

que, repita-se, respeitados os limites informados pela soberania).  

                                                           
100“Member States can impose taxes whenever there is the necessary genuine link required by international 

customary law.” (LANG, Michael. The Mark & Spencer Case: the open issues following the ECJ’s final 
Word in European Taxation. IBFD, Feb. 2006. p. 57). 

101Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Princípios no direito tributário internacional: territorialidade, fonte e 
universalidade. In: FERRAZ, Roberto Catalano Cotelho (Org). Princípios e limites da tributação. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 336. 

102Não podemos deixar de mencionar que a consagração desse preceito da territorialidade material remonta 
ao emblemático Case of the S.S. "Lotus", julgado pela Permanent Court of International Justice (PCIJ), do 
qual destacamos, em especial, o seguinte trecho: “Now the first and foremost restriction imposed by 
international law upon a State is that – failing the existence of a permissive rule to the contrary – it may 
not exercise its power in any form in the territory of another State. In this sense jurisdiction is certainly 
territorial; it cannot be exercised by a State outside its territory except by virtue of a permissive rule 
derived from international custom or from a convention. It does not, however, follow that international law 
prohibits a State from exercising jurisdiction in its own territory, in respect of any case which relates to 
acts which have taken place abroad (…).Far from laying down a general prohibition to the effect that 
States may not extend the application of their laws and the jurisdiction of their courts to persons, property 
and acts outside their territory, [the international law] leaves them in this respect a wide measure of 
discretion, which is only limited in certain cases by prohibitive rules; as regards other cases, every State 
remains free to adopt the principles which it regards as best and most suitable.” (PERMANENT COURT 
OF INTERNATIONAL JUSTICE - PCIJ. Twelfth (Ordinary) Session. The Case of the S.S. Lotus. France 
v. Turkey. Judgment. Publications of the Permanent Court of International Justice, Series A - No. 10; 
Collection of Judgments, A.W. Sijthoff’s Publishing Company, Leyden, 1927. Disponível em: 
<http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus>. Acesso em: 25 jan. 2013). 
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A. R. Albrecht103 explica que a jurisdição para tributar “é justificada no Direito 

Internacional como um atributo da estatalidade ou soberania, limitada pelo Direito 

Internacional (...) e exercida de várias maneiras de acordo com as políticas dos Estados 

que a possuem.” Neste soar, pode-se dizer que a conformação dos elementos de conexão 

recebe fortes influxos da política fiscal estatal, uma vez que esta se coloca como aspecto 

decisivo para a determinação da lógica sobre a qual se fundam aqueles elementos. Não 

sobeja relembrar que, conforme foi possível depreender do histórico traçado na seção 3, do 

Capítulo 1, tal aspecto é amplamente influenciado pelo estágio de desenvolvimento de 

cada país, porquanto intimamente ligado à posição econômica por estes desempenhada no 

cenário internacional (i.e., enquanto Estados importadores ou exportadores de capital).  

Ainda sobre o tema, ressalte-se que a eleição de diferentes elementos de conexão 

pelos Estados no âmbito do poder de tributar (i.e., no âmbito de suas normas impositivas 

domésticas) não implica a negação da já afirmada limitação da jurisdição fiscal, imposta 

pelo Direito Internacional. Repisamos: em uma primeira instância traçam-se os limites 

conformadores da própria jurisdição tributária, que são informados pela extensão da 

soberania estatal, na medida em que esta aparece como inexorável condicionante daquela. 

Sob tal perspectiva, um Estado apenas pode vincular fiscalmente aqueles fatos submetidos 

à sua soberania (seja pessoal, territorial, ou funcionalmente); de acordo com a tese aqui 

defendida, estas notas são ofertadas pelo ordenamento jurídico internacional. Instância 

outra é aquela que estabelece a forma pela qual se dará o exercício da tributação. Neste 

campo, os Estados têm a opção de eleger os elementos que entendam mais adequados e 

convenientes para ensejar sua pretensão fiscal, de acordo com o poder de tributar delineado 

pelos seus respectivos sistemas constitucionais. 

Como é possível inferir, a escolha dos critérios conectivos por cada ordenamento 

estatal encontra-se umbilicalmente relacionada com a teoria utilizada para conferir 

legitimação à jurisdição fiscal; esse racional, conforme adiantado, é delineado a partir da 

política fiscal abraçada pelo Estado em questão. Nessa ordem de idéias, após precisar a 

noção de elemento de conexão no tópico subsequente, analisaremos, em seguida, as 

                                                           
103“[Jurisdiction to tax] is justified in international law essentially as an attribute of statehood or 

sovereignty, limited by international law as will hereafter be defined, and exercised in varying manner 
according to the policies of the states possessed of it.”  (A. R. Albrecht. The Taxation of Aliens under 
International Law. In: British Yearbook of International Law. Vol. 29, 1952. p. 148. Apud MARTHA, 
Rutsel Silvestre J. Extraterritorial taxation in international law, cit., p. 22). 
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principais doutrinas desenvolvidas para justificar e informar os moldes nos quais devem se 

dar o regular exercício da jurisdição para tributar. 

 

2. OS ELEMENTOS DE CONEXÃO  

Os elementos de conexão prestam-se à determinação de nexo existente entre um 

determinado fato dotado de estraneidade e uma dada jurisdição tributária, justificando o 

exercício da pretensão fiscal pelo ordenamento relevante. Nessa linha de idéias, tais 

elementos ocupam lugar de destaque tanto no âmbito do Direito Tributário Internacional, 

quanto na esfera do Direito Internacional Tributário. Na ordem doméstica estatal, os 

elementos de conexão apresentam-se como critérios fáticos dispostos em normas 

impositivas internas com o objetivo de eleger as relações aptas a desencadear o liame 

obrigacional tributário. A seu turno, no contexto internacional, os elementos de conexão 

desempenham função basilar na composição formal dos enunciados veiculados pelos 

tratados para evitar a dupla tributação do capital e da renda que serão integrados à norma 

impositiva interna, conforme já assinalado no Capítulo 1 deste trabalho.  

Em qualquer dessas searas, os elementos de conexão reportam-se inexoravelmente 

à emblemática figura da regra-matriz de incidência tributária104. Desta feita, com objetivo 

de oferecer aos estudiosos da matéria proveitoso instrumento de análise, entendemos ser 

oportuno tecer uma classificação dos elementos conexão calcada neste dado. Para tanto, os 

critérios classificatórios serão determinados em função de duas referências: (i) conforme se 

refiram aos aspectos que compõem a regra-matriz de incidência tributária; e (ii) conforme 

se articulem em seu bojo. 

 

                                                           
104São numerosos os preceitos que regem a atividade impositiva do Estado; de igual maneira, são abundantes 

as regras que envolvem a fiscalização do gravame; todavia, são poucas e específicas as normas que fixam 
os padrões da incidência tributária, constituindo, pois, fecundo supedâneo para investigações de caráter 
científico. Exatamente neste campo, o ilustre Professor emérito da Univesidade de São Paulo e da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Paulo de Barros Carvalho, observou com sua peculiar 
perspicácia que mencionadas ‘normas-padrão’ conotam em seu antecedente hipótese que traz em seu bojo 
um critério material condicionado no tempo e no espaço, ao passo que seu conseqüente prescreve a 
obrigação de determinada pessoa levar aos cofres públicos, certa quantia pecuniária. A interconexão desses 
dados indicativos - extraídos dos enunciados prescritivos através de um processo interpretativo nos oferece 
a possibilidade de exibir, na sua completude, o núcleo lógico-estrutural da norma padrão de incidência 
tributária. A partir dessas noções, cunhou-se a emblemática figura da regra-matriz de incidência tributária 
(cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: 
Saraiva, 2008). 
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2.1. Classificação em Função dos Aspectos que Conformam a Regra-Matriz de 

Incidência Tributária 

A aproximação proposta nessa seção autoriza a seguinte distinção: 

 

Subjetivos: reportam-se ao sujeito passivo da 

regra-matriz de incidência tributária. 

Elementos de Conexão 

Objetivos: reportam-se a atributos de cunho 

espacial da regra-matriz de incidência tributária. 

 

Os elementos de conexão objetivos dizem respeito à localização do fato 

hipoteticamente descrito pelo suposto da regra-matriz de incidência tributária ou 

complementam o conceito-quadro dos enunciados tratadísticos. Esses critérios oferecem, 

portanto, as coordenadas espaciais que informam as condições de lugar onde poderá se 

reputar ocorrido o evento passível de constituir o fato jurídico tributário.  

A seu turno, os elementos de conexão subjetivos são aqueles que identificam na 

pessoa do contribuinte o vínculo com o ordenamento necessário ao exercício da pretensão 

fiscal. Nesse sentido, os critérios conectivos de cunho pessoal se colocam enquanto 

atributos ou qualidades do ator do fato jurídico tributário105, a partir dos quais se estabelece 

uma relação com a jurisdição fiscal de um Estado de maneira a viabilizar a tributação.  

                                                           
105Releve-se que o nexo com o ordenamento oferecido pelo elemento de conexão pessoal sempre se dá em 

função do sujeito passivo, isto é, do sujeito que tem participação direta com a ocorrência objetiva do evento 
eleito para compor a hipótese da regra-matriz de incidência tributária. Alerta Paulo de Barros Carvalho que, 
“em algumas oportunidades, outras pessoas, que mantiveram proximidade apenas indireta com aquele 
ponto de referência em redor do qual foi formada a situação jurídica, poderão ser escolhidas para, na 
condição de responsáveis, substitutos ou solidários pelo crédito tributário, responderem, em caráter 
supletivo, ao adimplemento da prestação. A obrigação tributária, entretanto, só se instaurará com o sujeito 
passivo que integre a ocorrência típica, limite constitucional da competência do legislador tributário. Em 
conseqüência, somente pode ocupar a posição de sujeito passivo tributário quem estiver em relação com o 
fato jurídico praticado.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. São 
Paulo: Noeses, 2008. p. 553). 
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Alguns autores professam os elementos de conexão subjetivos enquanto 

consectários da soberania pessoal106. Contudo, não compartilhamos desse entendimento, 

porquanto reconhecemos que tais vínculos de ordem subjetiva apresentam-se sob a égide 

ora do aspecto pessoal, ora do aspecto territorial que desenha a jurisdição fiscal.  

Explicamos: os atributos jurídicos relativos aos sujeitos passivos comumente eleitos 

para figurar como elemento de conexão da norma impositiva tributária (no campo do 

Direito Tributário Internacional) ou dos enunciados tratadísticos (no campo do Direito 

Internacional Tributário) correspondem (i) ao domicílio, (ii) à residência, e (iii) à 

nacionalidade, sendo certo que apenas esta última cumpre papel de aspecto pessoal da 

soberania; as duas outras vinculações devem ser encaradas sob a égide da soberania 

territorial107.  

Isto posto, vale repisar: os aspectos conformadores da soberania estatal, que 

contribuem para o desenho da jurisdição fiscal, não se confundem com a classificação dos 

elementos de conexão que, ao informarem o nexo existente entre fatos dotados de 

elementos de estraneidade e dada pretensão impositiva estatal, reportam-se aos aspectos 

integrantes da regra-matriz de incidência tributária. Tratam-se, portanto, de referenciais de 

análise distintos.  

Ainda a título de nota propedêutica, cumpre fixar o relevante papel desempenhado 

pela classificação ora posta no delineamento das jurisdições fiscais estatais: se a simples 

existência de um nexo efetivo (qualquer que seja) entre um determinado fato e uma dada 

jurisdição é hábil a justificar o exercício da pretensão fiscal pelo ordenamento relevante, a 

natureza desse nexo informará a extensão de tal pretensão.  

                                                           
106Nesse sentido, afirma Aristóteles Moreira Filho: “Buscam os critérios de conexão subjetivo uma relação 

política, cultural ou propriamente jurídica entre o sujeito e sistema, afirmando a eficácia deste sobre 
aquele. É, então, o critério de conexão subjetivo, um consectário da soberania pessoal, em contraposição à 
soberania territorial, na medida em que se lastreia na força pragmática que o sistema possui sobre 
determinado grupo social, unido por laços culturais, éticos, de nacionalidade, políticos ou propriamente 
jurídicos.” (MOREIRA FILHO, Aristóteles. Os critérios de conexão na estrutura da norma tributária. In: 
TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin, 
2003. v. 1, p. 347). 

107“Importante lembrar que a dimensão pessoal do Estado soberano (seu elemento constitutivo, ao lado do 
território e do governo) não é a respectiva população, mas a comunidade nacional, ou seja, o conjunto de 
seus súditos, incluindo aqueles, minoritários, que se tenham estabelecido no exterior. Sobre os 
estrangeiros residentes o Estado exerce inúmeras competências inerentes à sua jurisdição territorial. 
Sobre seus súditos distantes o Estado exerce jurisdição pessoal, fundada no vínculo de nacionalidade, e 
independente do território onde se encontrem.” (REZEK, José Francisco. Direito internacional público. 
São Paulo: Saraiva, 2000. p. 170). 
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Como visto, os elementos de conexão podem traduzir o contato com um 

ordenamento a partir de um nexo subjetivo; nesse caso, prevalece o entendimento de que 

restará justificada a tributação do sujeito passivo em função desse vínculo, sendo 

irrelevante outras coordenadas ligadas ao fato tributável. Ao revés, nos casos em que se 

tenha em presença um nexo de cunho objetivo, é indispensável analisar aspectos 

geográficos do fato tributável, que devem manter conexão espacial com o ordenamento em 

questão, pouco importando a existência de vínculo com o sujeito passivo. Diante dessas 

noções é possível antever como o tema dos elementos de conexão se relaciona com os 

regimes fiscais aplicáveis, pois:  

(i) ante a existência de nexo subjetivo, justifica-se a tributação do sujeito 

passivo em bases universais, com a sujeição da totalidade de seus 

rendimentos à pretensão fiscal do Estado com o qual mantém o vínculo, 

independentemente das coordenadas espaciais de tais rendimentos; e 

(ii)  ante a inexistência de nexo subjetivo, a tributação estará restrita à conexão 

de cunho objetivo, justificando apenas a sujeição em bases puramente 

territoriais, i.e., em relação aos itens de rendimento que mantêm vínculo 

espacial com o ordenamento relevante. 

 

Sem embargo da ampla difusão das noções acima expostas, autores de expressão, 

como Wolfgang Schön108, apontam dificuldades para justificar a tributação universal com 

base no elemento de conexão subjetivo da residência, apenas reconhecendo sua justa 

fundamentação em relação ao elemento conformador do aspecto pessoal da soberania, i.e., 

a nacionalidade. Explica Schön que, historicamente, a forma original de conexão pessoal 

era a nacionalidade, vez que tal critério legitimaria a total submissão de uma pessoa aos 

poderes de um Estado. No entanto, com a intensificação do movimento migratório 

decorrente da globalização, a tributação com base na residência foi articulada nos moldes 

do regime aplicável aos nacionais. Segundo o autor, a função de tal equiparação seria a de 

evitar a discriminação em relação aos próprios nacionais do Estado. Diante desse quadro, e 

considerando que a residência se apresenta como aspecto de cunho meramente territorial 

da jurisdição fiscal, para Schön a tributação em bases universais não seria justificável se 

assentada em tal critério.  

                                                           
108Cf. SCHÖN, Wolfgang. op. cit., p. 556 et seq. 
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Também Rutsel Silvestre Martha109 anota que a tributação em bases universais 

calcada no critério da residência pode gerar perplexidade. Isso porque, sob tal sistemática, 

certamente haveria uma conexão subjetiva do sujeito ao Estado, mas não haveria soberania 

pessoal sobre ele, tal qual ocorre em relação aos nacionais. O estrangeiro residente apenas 

sujeita-se à jurisdição tributária do Estado por força dessa subjugação incidental à sua 

soberania territorial. Seguindo essa linha de raciocínio, poderia reputar-se forçosa a 

tributação dos rendimentos com elementos de estraneidade com base na residência, ante a 

impossibilidade de abrigar tais rendimentos sob o pálio da soberania estatal. Contornando 

esse aparente empeço, o autor aponta que uma construção jurídica satisfatória para 

solucionar tal questão consistiria em socorrer-se da já mencionada noção de territorialidade 

material, que habilita o exercício da jurisdição de um Estado em relação a incidentes 

localizados fora do seu território, mas que nele repercutam. Como o patrimônio do 

residente é impactado não apenas por rendimentos auferidos de fontes domésticas, mas 

também por rendimentos provenientes de fontes externas, com base no princípio da 

territorialidade material, seria possível sustentar que não só aquela primeira, mas também 

essa última repercussão é passível de ser capturada pela jurisdição fiscal do Estado.  

Conquanto relevantes tais colocações - na medida em que contribuem para o debate 

em torno da primazia do critério da residência -, o fato é que a utilização do critério da 

nacionalidade como elemento de conexão determinante para a fixação do regime de 

tributação em bases universais foi em grande medida suplantada (sobretudo, como 

decorrência da superação da teoria da pertença política, conforme será analisado em seção 

subseqüente deste Capítulo).  

Atualmente, a grande maioria dos países do globo estrutura o exercício da 

jurisdição fiscal em bases universais com fulcro no elemento de conexão da residência. A 

esse propósito, anote-se que a utilização do critério da fonte como elemento de conexão 

exclusivo sempre foi restrita a alguns poucos Estados. Historicamente, dentre os países que 

adotam ou já adotaram esse modelo110, podemos citar Bolívia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Hong Kong, Quênia, Malásia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Singapura e 

                                                           
109MARTHA, Rutsel Silvestre J. The jurisdiction to tax in international law: theory and practice of 

legislative fiscal jurisdiction, cit., p. 51-52. 
110No tocante ao Brasil, a tributalidade das pessoas físicas em bases universais está presente desde a 

promulgação do Decreto-Lei nº 1.168, de 22.03.1939, que estabelecia em seu Artigo 17 que “os 
rendimentos a considerar para a aplicação do imposto complementar progressivo são os pertencentes às 
pessoas residentes ou domiciliadas no país, qualquer que seja a origem dos rendimentos e a situação das 
fontes de que promanam”. Ao revés, a tributação das pessoas jurídicas em bases universais foi introduzida 
tardiamente no ordenamento pátrio, apenas após o advento da Lei nº 9.249, de 26.12.1995. 
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Uruguai111. Conquanto diminuto o número de países que exercem suas jurisdições fiscais 

em bases puramente territoriais, inexistem países que, em tributando a renda, renunciam a 

tributação na fonte112. Em outras palavras, a totalidade dos Estados que tributam a renda, 

fazem incidir seus respectivos impostos sobre os rendimentos provenientes de seu 

território, de modo que se pode dizer que o critério da fonte é o que guarda maior acolhida 

na prática estatal - muito embora seus contornos estejam sujeitos a fortes variações 

conforme a legislação de cada Estado.  

 

2.2. Classificação em Função da Articulação no bojo da Regra Matriz de Incidência 

Tributária 

A seção precedente propôs a análise dos elementos de conexão em função de sua 

referência aos aspectos que conformam a regra-matriz de incidência tributária – mais 

precisamente, ao critério subjetivo e ao critério espacial. Na presente seção, objetivamos 

concentrar nosso estudo no modo como os elementos de conexão se articulam no bojo da 

regra matriz de incidência; notadamente, (i) se há referência a um determinado aspecto 

singular, ou se há múltiplas referências, e (ii) como se relacionam os diferentes critérios, 

em caso de multiplicidade. 

 Simples ou Única  

   

Articulação dos Elementos de Conexão:    

  Subsidiária  

 Complexa ou Múltipla Alternativa  

  Cumulativa 

  

 

                                                           
111Cf. UNITED NATIONS. Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. Seventh 

session. Geneva, 24-28 October 2011. Note on the Revision of the Manual for Negotiation of Bilateral Tax 
Treaties. Geneva: 2011. p. 11. Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/tax/seventhsession/CRP11_ 
Introduction_2011.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2013. 

112“Among legal provision which govern international income taxation consistent treatment exist on at least 
one issue: no country which levies an income tax (and very few do not fall into this category today) forgoes 
taxing domestic source income, irrespective of who has derived it” (VOGEL, Klaus. World-wide vs. source 
taxation of income – a review and reevaluation of arguments. In: ______. Influence of tax differentials on 
international competitiveness. Amsterdam: Kluwer, 1989. p. 119). 
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Por vezes, o enunciado jurídico estabelece um único critério para determinar a 

existência de nexo entre um item de rendimento e uma determinada jurisdição. Na seara 

tratadística, por exemplo, a CM OCDE e a CM ONU utilizam-se de conexão singular 

relativamente aos ganhos de capitais residuais (i.e., ganhos não abrangidos por previsões 

específicas), que, de acordo com o Artigo 13(5) e o Artigo 13(6), respectivamente, 

submetem-se exclusivamente à pretensão fiscal do Estado de residência do alienante.  

Ocorre que nem sempre a articulação do elemento de conexão é feita em função de 

uma única referência, sendo frequentes os casos de pluralidade de critérios. Fala-se, então, 

de conexão complexa ou múltipla, por contraposição à conexão simples ou única, na 

terminologia de Alberto Xavier113. A articulação complexa ou múltipla pode revestir-se de 

três modalidades, a saber: subsidiária, alternativa e cumulativa. 

Verifica-se a articulação dos elementos de conexão de forma subsidiária quando 

determinado enunciado prevê dois (ou mais) critérios hábeis a evidenciar o genuine link, 

estabelecendo que um deles, notadamente o secundário, só se aplicará na falta ou 

impossibilidade da conexão primária. Exemplo característico desse tipo de articulação é 

aquele constante do Artigo 8 da CM OCDE e Artigo 8A da CM ONU, que admite a 

tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de navios, no tráfego internacional, 

pelo Estado onde se localiza a direção efetiva da respectiva empresa (conexão primária). 

Contudo, na impossibilidade de verificação desse critério, pelo fato de a direção efetiva da 

empresa situar-se a bordo de um navio, a sede será considerada como estando localizada 

no Estado contratante no qual se encontre o porto de registro desse navio (conexão 

secundária). Ademais, na ausência de porto de registro, será admitida a pretensão do 

Estado de residência da pessoa que explora o navio (conexão terciária).  

Na articulação alternativa, por sua vez, o enunciado prevê dois ou mais critérios 

como igualmente aptos para produzir o mesmo efeito, ao passo que, na articulação 

cumulativa, os critérios devem ser verificados simultaneamente a fim de que se ateste uma 

conexão apta a autorizar a pretensão fiscal estatal. O Artigo 19 (1) da CM OCDE e da CM 

ONU oferece exemplo ilustrativo dessas modalidades de articulação ao estabelecer que, as 

remunerações percebidas em decorrência de serviços prestados a um Estado contratante 

apenas são tributáveis no outro Estado se os serviços forem prestados nessa localidade e, 

cumulativamente, o beneficiário for residente desse outro Estado, e (a) for dele nacional, 

                                                           
113XAVIER, Alberto. op. cit., p. 188. 
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ou, alternativamente, (b) não tiver se tornado um residente apenas para a realização dos 

respectivos serviços.  

Uma vez fixadas as classificações dos elementos de conexão, que, de acordo com a 

proposta da presente seção, foram categorizados em função da regra-matriz de incidência 

tributária, cumpre perquirir acerca das teorias que informam a eleição dos critérios que os 

conformam. 

 

3. AS TEORIAS QUE INFORMAM A ELEIÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONEXÃO  

 

3.1. Teorias da Equivalência e da Capacidade Contributiva 

Especulações acerca do poder de tributar dos Estados, no contexto de suas relações 

com outros pares, remontam à Idade Média. Contudo, o estudo coeso e sistematizado do tema 

desenvolveu-se, sobretudo, com a teoria da equivalência (equivalence ou exchange theory), e 

sua superação (em certa medida), com a teoria da capacidade contributiva (faculty doctrine).  

Historicamente, a exchange theory remonta ao Século XVII, ascendendo às 

construções contratualistas com base nas quais, sob a perspectiva das finanças públicas, a 

análise da tributação assentava-se no intercâmbio entre Estado e indivíduo. De acordo com 

o escólio de Hebert J. Kiesling114, o contrato social seria traduzido pela tributação fundada 

na idéia de que os indivíduos interagem com o Estado em bases quid pro quo. Diante desse 

quadro, o embrião da equivalence theory pode ser reconduzido aos ensinamentos de 

Hobbes que, ao considerar que a sociedade civil representaria uma evolução do estado 

natural de belum omnem contra omnes, postula que os tributos deveriam ser entendidos 

como contrapartida pela paz assegurada pelo Estado. Nesse sentido, o autor assevera que 

“aequalitas autem hoc loco intelligitur non pecuniae sed oneris, hoc est aequalitas 

rationis inter onera et beneficia.115”  

                                                           
114Cf. KIESLING, Hebert J. Taxation and public goods: a welfare-economic critique of tax policy analysis. 

Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992. p. 31-32. 
115Cf. HOBBES, Thomas. De Cive (1651). Capítulo XIII. Essa noção ainda rudimentar pode ser encontrada 

em. GROTIUS, Hugo. De Jure Belli Ac Pacis (1625). Livro 2. Capítulo 2 e PUFENDORF. Samuel von. De 
Jure Naturae et Gentium (1744). Livro 7. Capítulo V. Disponíveis em: <http://archive.org/>. Acesso em: 
02 abr. 2013. 
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Os teóricos que encamparam e desenvolveram a teoria da equivalência durante o 

século XVIII convergiam no supedâneo original da relação comutativa entre Estado-

contribuinte; não havia, contudo, consenso em relação ao índice que deveria reger a análise 

dessa interação. Com efeito, a teoria em questão passa a ser expressa por meio de uma 

dicotomia assentada nas doutrinas do custo (cost theory) e do benefício (benefit theory). 

Essas diferentes perspectivas podem ser exemplificadas a partir das formulações 

apresentadas por Leroy-Beaulieu e Adam Smith, respectivamente:  

O tributo é a contribuição exigida de cada cidadão pela sua parte nas 
despesas do governo. Se essa fórmula parece demasiada modesta ou 
demasiada empírica, podemos recorrer à seguinte: O tributo é o preço dos 
serviços prestados pelo Estado; ele representa a parte que cada cidadão, 
com base na aplicação do princípio da solidariedade nacional, deve 
suportar nos encargos de qualquer natureza e qualquer origem que afetam 
o Estado116.  

Os súditos de cada Estado devem contribuir para suportar o governo, 
tanto quanto possível na proporção da receita que eles respectivamente 
gozam sob a proteção do Estado117.  

 

Enquanto aquela primeira perspectiva (cost theory) tem como premissa o fato de 

que os tributos representam uma contrapartida ao aparelhamento estatal, a segunda (benefit 

theory) toma por base o fato de que os tributos são pagos em compensação aos benefícios 

conferidos pelo governo ao indivíduo. Em síntese, a equivalence theory postula que o 

contribuinte deve pagar tributo com base na relação quid pro quo que mantém com o 

Estado; essa relação pode ser analisada em função do custo gerado para o aparelhamento 

estatal ou do benefício auferido em decorrência da utilização dessa infra-estrutura.  

                                                           
116“L’impôt est la contribution exigée de chaque citoyen pour sa part dans les dépenses du gouvernment. Si 

cette formule semble trop modeste et trope empirique, on peut recourir à la suivante: L’impôt est le prix 
des services que rend ou qu’a rendus l’État; il représente en outre la part que chaque citoyen, par 
l’application du principe de la solidarité nationale, doit supporter dans les charges de tout sorte et de tout 
origine qui pèsent sur l’État.” (LEROY-BEAULIEU, Paul. Traité de la science des finances. Paris: 
Guillaumin, 1906. p. 151). 

117“The subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as 
possible, (…) in the proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the 
state.” (SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. London: Methuen 
& Co, 1904. Disponível em: <http://archive.org/>. Acesso em: 02 abr. 2013). 
Grande parte dos historicistas concorda que a obra de Smith, considerada em sua integralidade, situa o 
autor como integrante da teoria do benefício. Nesse sentido, atesta Seligman: “Adam Smith has been 
claimed as a defender both of the benefit and of the faculty theory (…). It is true that he is not always 
consistent, and that isolated passages may be taken to prove either view. A carful consideration of the 
general trend of his ideas, however, must convince us that Adam Smith held in the main to the benefit 
theory (…).” (SELIGMAN, Edwin R.A. Progressive taxation in theory and practice. Princeton: American 
Economic Association, 1908. p. 164). 
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Muito embora a mensuração da contribuição a ser alocada a cada contribuinte possa 

variar de acordo com a formulação seguida - i.e., conforme se analise a relação em função 

do custo ou em função do benefício -, ambas correntes têm como alicerce a noção de 

interação comutativa entre Estado e contribuinte. Outrossim, a despeito da projeção eleita – 

se custo ou se benefício - são numerosas as vozes que ressalvam, em ambos os casos, o 

chamado ‘mínimo existencial’, refletido a partir da teoria da clear-income taxation118.  

Sob a perspectiva internacional, que ora nos interessa, alguns autores professam o 

sistema de tributação na fonte como consectário da exchange theory. Segundo eles, o 

Estado ofereceria benefícios tangíveis e intangíveis a pessoas e bens situados no seu 

território e essa estrutura oferecida pelo Estado possibilitaria a geração de riqueza; por 

conta disso, nada mais apropriado do que destinar uma parcela dos rendimentos a tal 

Estado que conferiu o aparato para a sua produção119. A OCDE parece reconhecer essa 

linha de argumentação em diversas passagens de relatórios elaborados sob seus auspícios; 

vejamos alguns exemplos:  

É comumente aceito que o país de fonte tem o direito de tributar o 
rendimento originado em seus limites territoriais, incluindo rendimento 
auferido por estrangeiros. Uma justificativa para esse direito é que os 
fatores de produção estrangeiros usualmente beneficiam-se dos serviços 
públicos e da proteção dos direitos patrimoniais fornecidos pelo governo 
do Estado de fonte120. 

Para alguns membros, a tributação na fonte é justificada em tal caso, pois 
o lucro da empresa estrangeira decorre parcialmente da utilização, pela 
empresa, de relevantes vantagens locais oferecidas pela infra-estrutura do 
país que torna as atividades empresariais rentáveis. Essa inclui, mas não 
está limitada aos meios de transporte (tais como rodovias), segurança 
pública, sistema jurídico que assegura a proteção de direitos patrimoniais 
e infra-estrutura financeira. (...) Assim, o princípio do benefício (...) pode 
ser apresentado como um princípio para determinar a fonte dos 
rendimentos empresariais121.  

                                                           
118Sobre o tema, cf. nota 122, abaixo. 
119Cf. JOSEPH, Richard J. The origins of the American Income Tax: The Revenue Act of 1894 and its 

Aftermath. Syracuse University Press, 2004. p. 69. 
120“It is generally accepted that source countries are entitled to tax income originating within their borders, 

including income accruing to foreigners. One justification for this entitlement is that the foreign–owned 
factors of production usually benefit from the public services and the protection of property rights provided 
by the government of the host country.” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT - OECD. Taxing profits in a global economy: domestic and international issues. 
Organisation for Economic Co-operation and Development. Committee on Fiscal Affairs, 1991. (Working 
Party n. 2 on Tax Analysis and Tax Statistics). 

121“For some members, source taxation is justified in such a case because the business profits of the foreign 
enterprise derive partly from the enterprise’s use of important locational advantages provided by that 
country’s infrastructure which make the business operations profitable. These may include, but are not 
limited to means of transportation (such as roads), public safety, a legal system that ensure the protection 
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Com o desenvolvimento de ideais de justiça distributiva, a noção de comutação 

direta entre Estado e contribuintes foi afastada para ceder espaço à noção de que os 

contribuintes devem contribuir para o bem comum, em virtude da solidariedade entre 

os membros de uma sociedade. Nesse cenário, a teoria da equivalência é suplantada 

em larga escala pelos financistas do final do século XIX, dando lugar à 

predominância da faculty doctrine.  

Interessa anotar que referida superação ocorreu, sobretudo, no contexto dos 

ordenamentos internos estatais, pois, sob a ótica internacional, a teoria da equivalência 

permanece como importante linha de fundamentação da jurisdição fiscal estatal. Conforme 

adiantado, essa orientação é utilizada, em especial, para justificar a tributação do Estado de 

fonte; entretanto, há elementos para argumentar que também o Estado de residência incorre 

em custos e oferece benefícios com vistas a possibilitar a proteção e o estabelecimento das 

empresas sob a égide de seu ordenamento122. Acerca dessa perspectiva, Arvid Skaar123 

expõe as seguintes ponderações:  

[...] pode ser aceito prima facie que a teoria da equivalência não oferece 
uma explicação expediente para a tributação em nível nacional. Contudo, 
para os Governos de países exportadores ou importadores de capitais, os 
benefícios das redes de despesas públicas ou os recursos naturais de um 
país representam um importante argumento de lege ferenda. As despesas 
públicas causadas por contribuintes estrangeiros são um argumento 
significativo, e para alguns países decisivo, em favor da tributação na 
fonte no contexto das negociações de tratados fiscais. [...] Permanece, no 
entanto, a problemática de se a teoria da equivalência é adequada para 
decidir se a tributação com base na residência, ou a tributação com base 

                                                                                                                                                                                
of property rights and a financial infrastructure. (…) Thus the benefit principle, (…) can also be put 
forward as a principle for determining the source of the business profits.” (ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Are the Current Treaty Rules for Taxing 
Business Profits Appropriate for E-Commerce? Final report of the Technical Advisory Group on 
Monitoring the Application of Existing Treaty Norms for Taxing Business Profits, p. 14. Centre for Tax 
Policy Administration, 2006. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/35869032.pdf>. Acesso 
em: 01 abr. 2013). 

122Sobre essa linha de argumentação, cf. MUSGRAVE, Peggy B. United States taxation of foreign investment 
income: issues and arguments. Cambridge: Havard Law School, 1969. p. 116-117. 

123“(...) it can be accepted prima facie that the equivalence theory does not provide an expedient explanation 
of taxes on a national level. However, to the governments of capital exporting and importing countries, the 
benefits of the public expenditure networks or the natural resources of a country are an important 
argument de lege ferenda. The public expenses caused by foreign taxpayers are a significant, and to some 
governments a decisive, argument in favor of source-state taxation in tax-treaty negotiations. (...) The 
problem remains, however, whether the equivalence theory is adequate to decide whether residence or 
source-state taxation is preferable. Clearly, the equivalence theory supports the source state’s aspirations. 
However, the residence state also provides a part of the environment that surrounds the business activity, 
in particular because the enterprise is established and protected under the laws of the residence state. 
Nevertheless, the equivalence theory mainly supports source-state taxation, but it may be argued that it 
does not provide a clear preference between the two alternatives.” (SKAAR, Arvid A. Permanent 
establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 24-25). 
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na fonte é preferível. Claramente, a teoria da equivalência suporta as 
aspirações do Estado de fonte. Contudo, o Estado de residência também 
oferece uma parte do ambiente que cerca a atividade negocial, em 
particular porque a empresa é estabelecida e protegida de acordo 
com a legislação do Estado de residência. Não obstante, a teoria da 
equivalência suporta principalmente a tributação com base na fonte, 
mas pode ser discutido se ela não oferece uma preferência clara entre 
as duas alternativas. 

 

Se a exchange doctrine buscava alocar a tributação entre os contribuintes com base 

nos benefícios/custos estatais, a faculty doctrine visava a atribuir a imposição fiscal com 

fundamento na ability to pay de cada contribuinte.  

Em um primeiro momento, a faculty doctrine foi desenvolvida com base na teoria 

do sacrifício. Essa aproximação foi consagrada e difundida a partir do magistério do 

utilitarista Jonh Stuart Mill, para quem “a igualdade na tributação, como máxima política, 

significa igualdade de sacrifício.” 124 Assim, sob a perspectiva da teoria do sacrifício, a 

faculty/ability é compreendida como a capacidade de pagar tributos em função da 

proporção da renda cuja contribuição impõe ônus ou sacrifício equânime. 

Entretanto, em reformulação posterior, a teoria do sacrifício mostrou-se 

insuficiente, por prescindir de uma segunda projeção necessária à aferição da 

capacidade contributiva. Com efeito, a determinação da capacidade dos contribuintes 

com base no sacrifício suportado pelos contribuintes para arcar com o ônus fiscal – 

ainda que atendendo à noção de mínimo existencial125, que impõe a necessária 

consideração dos fatores de consumo – é incompleta. Isso porque, falha em atentar 

para as condições relevantes de produção da renda126. Nesse sentido, aduz 

                                                           
124“As a government ought to make no distinction of persons or classes in the strength of their claims on it, 

whatever sacrifices it requires from them should be made to bear as nearly as possible with the same 
pressure upon all (…). Equality of taxation, therefore, as a maxim of politics, means equality of sacrifice.” 
(MILL, Jonh Stuart. Principles of political economy with some of their Applications to social philosophy. 
London: Longmans, Green and Co, 1848. Livro V, Capítulo II. Disponível em: <http://archive.org/>. 
Acesso em: 02 abr. 2013), 

125“Only that part of income which exceeds what was necessary for existence was declared taxable. The idea, 
as we know, had already been developed by the advocates of the give-and-take theory [equivalence theory] 
of taxation, like Steuart, Bentham, Forbonnais and a whole host of German writers in the first half of this 
century. But clear-income theory, as it is called, was adopted also by the advocates of the faculty 
principle.” (SELIGMAN, Edwin R.A. Progressive taxation in theory and practice, cit., p. 208). 

126“The original idea, as we have seen, was that of production. Whether the product was taken as it was 
received, in the shape of income, or as it permanently remained in the shape of property, is immaterial so 
far as this point is concerned. Both property and income, as tests of faculty, had regard to conditions of 
production. As soon, however, as a demand was made for exemption of the minimum of subsistence, a new 
factor was introduced - namely, the conditions of consumption. (…) The conditions which limit faculty are 
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Seligman127 que a interpretação comumente avançada no sentido de que a capacidade 

contributiva deve ser mensurada exclusivamente pelos sacrifícios impostos sobre os 

contribuintes ao pagar os tributos é inapropriada, pois toda atividade apresenta duas 

facetas, nomeadamente, a aquisição da riqueza e o consumo dessa riqueza. Nesse giro, as 

condições que balizam a capacidade contributiva devem aludir não apenas às exigências 

suportadas pelo contribuinte para dispor da renda, mas também aos fatores que informam 

sua produção.  

Sob uma perspectiva internacional, impende anotar que parte da doutrina socorre-se 

da faculty doctrine para fundamentar a jurisdição para tributar do Estado de residência. 

Aqueles que compartilham dessa aproximação argumentam a dificuldade de um Estado 

aferir, a partir de seu próprio aparato, a capacidade contributiva de não-residentes. Com 

base em tal aproximação, sustenta-se que a teoria da ability to pay afastaria a tributação 

com base no critério da fonte, privilegiando a tributação pelo Estado de residência. Tal 

entendimento decorre da premissa de que apenas este último teria os meios necessários 

para avaliar a capacidade do contribuinte em sua plenitude. Esboçando tal aproximação, 

vejamos o escólio de Robert A. Green128:  

A tributação com base na fonte é incompatível com esta teoria [da 
capacidade contributiva]. O país de fonte tributa apenas uma fração da 
renda universal do contribuinte, violando, portanto, o princípio da 
capacidade contributiva. (...) Com efeito, comumente o país de fonte 
sequer tenta determinar a renda total do contribuinte.  

 

Não obstante o exposto, é oportuno salientar que a faculty doctrine teve acolhida 

limitada no contexto do Direito Internacional Tributário. À guisa de exemplo, Teodoro 

                                                                                                                                                                                
to be found not only in the amount of the income, but in the demands that are made upon individual in 
disposing of his income. In other words, the idea of burden, or of sacrifice, was introduced.” (SELIGMAN, 
Edwin R.A. Progressive taxation in theory and practice, cit., p. 209). 

127“(...) the interpretation commonly put upon (...) is that the ability of the individual to pay taxes is to be 
measured by the sacrifices imposed upon him in paying taxes. The sacrifice concept of ability is, however, 
inadequate. There are two sides to every man’s activity – the production or acquisition of wealth and the 
consumption or disposition of the wealth. The acquiring of wealth normally costs some effort; the parting 
with the wealth always involves a pain. If by sacrifice we mean the costs involved , i.e., the costs of 
acquisition as well as of disposition, then, indeed, the sacrifice theory is correct. The term sacrifice, 
however, as conceived by Mill and commonly understood, refers only to the pains involved in parting with 
the wealth.” (SELIGMAN, Edwin R.A. Double taxation and international fiscal cooperation, cit., p. 108). 

128“Source-based income taxation is incompatible with this underlying theory. The source country taxes only 
a fraction of a taxpayer's total worldwide income, thus violating the ability-to-pay principle. (…) Indeed, 
the source country generally does not even attempt to determine the taxpayer's total income.” (GREEN, 
Robert A. The future of source-based taxation of the income of multinational enterprises. Cornell Law 
Review, New York, v. 78, p. 29, 1993). 
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Nuñes e Herman Molina129 postulam o total afastamento da capacidade contributiva no 

contexto em questão:  

Não parece, tampouco, que a teoria da capacidade contributiva seja 
suficiente para da uma base para uma distribuição equitativa das cargas 
fiscais no campo internacional. (...) A tese da capacidade contributiva 
aparece, em um plano teórico, de uma justiça e equidade notória, mas que 
se apresenta como absolutamente impraticável no campo internacional. 
Este é um princípio digno de se ter em conta na ordem interna, mas deve 
ser descartado no plano interestatal.  

 

Em sentido análogo, há autores que consideram a faculty doctrine um parâmetro 

inadequado para fundamentar a jurisdição tributária entre os Estados, eis que a capacidade 

contributiva seria passível de fundamentar igualmente a eleição de uma ou de outra 

jurisdição. Vejamos o ilustrativo questionamento proposto por Hastings Lyon130:  

Onde João deve sua obrigação de pagar tributos com base na sua 
capacidade – na comunidade em que ele vive, ou na comunidade da qual 
provém seus rendimentos? (....) É impossível chegar-se ao ponto de 
afirmar que as pretensões de uma comunidade tenham, de tal forma, 
maior peso em relação às pretensões da outra comunidade que as 
reivindicações desta última não devem ser reconhecidas.  

 

Seguindo esse raciocínio, Arvid Skaar131 pondera que ambos os Estados - o de 

residência e o de fonte - têm sua jurisdição tributária justificada sob a teoria da capacidade 

contributiva, concluindo, portanto, que tal critério não é suficiente para solucionar a 

problemática da alocação das pretensões fiscais estatais no contexto transnacional.  

Apesar das limitações apontadas quanto à aplicação direta da falcuty doctrine na 

seara internacional, impende frisar sua relevância para o Direito Internacional Tributário ao 

                                                           
129“No parece, tampoco, que la teoría de la capacidad contributiva sea suficiente para dar una base a una 

distribución equitativa de las cargas fiscales en el campo internacional. (…) La tesis de la capacidad 
contributiva aparece, en un plano teórico, de una justicia y equidad notoria, pero que se presenta como 
absolutamente impracticable en el campo internacional. Por ello, es un principio digno de ser tenido en 
cuenta en el orden interno, pero que debe ser desechado en el plano interestatal.” (RINCHE NUÑES, 
Teodoro; MOLINA, Hernan Vicente. De la doble tributación internacional. Santiago: Editorial Jurídica de 
Chile, 1970. p. 21-22). 

130“Where does Jones owe his obligation to pay taxes according to his ability — in the community in which 
he lives or in the community from which he derives his income? (...) It is impossible to say that the claims of 
one community so outbalance those of the other that the claims of the other should not be recognized.” 
(LYON, Hastings. Principles of taxation. Cambridge: Riverside Press Cambridge, 1914. p. 71-72). 

131SKAAR, Arvid A. op. cit., p. 26. 
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servir de fundamento para o desenvolvimento da teoria da pertença econômica, conforme 

será analisado no tópico subseqüente.  

Adicionalmente, cumpre ressaltar que a apontada limitação da faculty doctrine no 

contexto do ordenamento internacional não significa o afastamento do princípio da 

igualdade (que também deve ser considerado como preceito fundante nesse âmbito), mas 

apenas que esse princípio deve ponderado na sua projeção inter-individual e sob o prisma 

inter-estatal, conforme será desenvolvido a seguir.  

 

3.2. Teorias da Pertença Política e da Pertença Econômica 

A doutrina da pertença econômica é reputada como sendo o ponto de partida da 

moderna teoria em fiscalidade internacional, contrapondo-se a então vigente teoria da 

pertença política.  

A noção de political allegiance é antiga e data dos primórdios da atividade 

tributária estatal. Essa teoria assenta-se no entendimento de que a jurisdição para tributar 

deve ser informada por critérios de ordem eminentemente política, nomeadamente, a 

nacionalidade, no que tange às pessoas físicas, e o local de constituição, no que diz respeito 

às pessoas jurídicas132. Tal aproximação decorre da percepção de que a nacionalidade é um 

atributo hábil a conferir uma série de direitos e obrigações ao seu detentor. 

Conseqüentemente, a nacionalidade é reputada como elemento de conexão suficiente para 

legitimar o Estado a exercer sua competência fiscal. De forma a elucidar esta teoria, 

suscitamos o escólio de Teodoro Rinsche e Hernan Molina133:  

A idéia da vinculação política é o mais antigo dos critérios (...). Segundo 
esta tese, um Estado poderia cobrar tributos sobre todos os bens ou rendas 
percebidas por seus nacionais, estando esses bens ou rendas no mesmo 
país ou no estrangeiro.  

 

                                                           
132Acerca da eleição da cidadania como causa da tributação e respectivas críticas, cf. VANONI. Ezio. 

Natureza e interpretação das leis tributárias. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1989. p. 87 et seq. 
133“La idea de la vinculación política es el más antiguo de los criterios (...). Según esta tesis, un Estado 

podría cobrar tributo sobre todos los bienes o rentas percibidas por sus nacionales, sea que esos bienes o 
rentas estén en ese mismo país o extranjero.” (RINCHE NUÑES, Teodoro; MOLINA, Hernan Vicente. op. 
cit., p. 20). 
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O dado histórico de tal aproximação também nos é apontado por Ottmar Bühler134:  

Na época do nascimento das modernas leis do imposto sobre a renda no 
final do século XIX apareceu já como algo evidente a concepção da 
obrigação fiscal pela razão do referido imposto como derivação de 
pertinência a um Estado. E assim, por exemplo, a ‘EinkStG’ prussiana de 
1891 dava inicio pela norma de que “contribuintes do imposto sobre a 
renda são os súditos prussianos (...). 

 

A eleição do critério da nacionalidade como fundamento da jurisdição para tributar 

assentar-se-ia em um princípio de caráter protetivo, que alcançaria os nacionais de um 

Estado onde quer que eles se encontrem. Assim, os tributos pagos pelos nacionais de um 

Estado corresponderiam ao preço pago pelo privilégio político de gozarem de tal o vínculo 

patrial com certo país.  

Fundados em tal aproximação, diversas convenções firmadas até meados da década 

de 20 assentavam o treaty entlitement com base no critério da nacionalidade (cf. seção 2.2 

do Capítulo 3, a seguir). Entretanto, já à época, vozes professavam que o critério da 

nacionalidade, conquanto juridicamente plausível, apresenta, sob uma perspectiva 

pragmática, um forte anacronismo, sobretudo quando analisado em um contexto de intenso 

fluxo de pessoas135. 

Não obstante críticas contumazes, é emblemática a adoção pelos Estados Unidos do 

critério da nacionalidade como elemento de conexão no exercício de sua jurisdição fiscal 

sobre os cidadãos norte-americanos, onde quer que se encontrem. A legitimidade desse 

critério foi, inclusive, atestada pela Suprema Corte Norte-Americana no caso Cook v Tait, 

265 U.S. 47 (1924), em que foi analisada a cobrança do imposto de renda sobre pessoa 

                                                           
134“En la época del nacimiento de las modernas leyes del impuesto sobre la renta a fines del siglo XIX 

apareció ya como algo evidente el concebir la obligación fiscal por razón de dicho impuesto como 
derivación de la pertenencia a un Estado. Y así, por ejemplo, la “EinkStG” prusiana de 1891 daba 
comienzo por la norma de que “contribuyentes por el impuestos sobre la renta son los súbditos prusianos” 
(…). (BÜHLER, Ottmar. op. cit., p. 215). 

135Carl Ludwig von Bar expressou sua opinião no sentido de que embora não possa ser feita qualquer objeção 
jurídica relativamente à validade da nacionalidade enquanto critério hábil a determinar a jurisdição fiscal, 
reputa como desejável a imposição de tributação com base no domicílio: “On principles of public law, no 
objection can be taken to the State taxing its citizens, Who are living in a foreign country, at its own 
discretion. But natives who are domiciled abroad as a matter of fact derive but little benefit, so long as this 
domicile lasts, from the arrangements of their native country; while, on the other hand, it must seem a 
peculiar privilege that foreigners who for a considerable time have lived in the country should go free from 
taxation. It seems desirable, therefore, to take the principle of domicile to regulate income tax” (BAR, Carl 
Ludwig von. The theory and practice of private international law. Edinburgh: William Green & Sons, 
1892. p. 247). 
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física de nacionalidade norte-americana, mas que residia no México. Nessa oportunidade, 

restou assentado que a “base para o poder de tributar (...) não estava e não pode estar na 

dependência do domicílio do cidadão, sendo este dentro ou fora dos Estados Unidos, mas 

na sua relação, enquanto cidadão, com os Estado Unidos e na relação deste com ele como 

cidadão.” 136 

Por sua vez, a economic allegiance doctrine teve como precursor Georg von 

Schanz137. Para este autor uma pessoa terá vínculo econômico (wirtschaftliche 

Zugehörigkeit) com um Estado quando os rendimentos auferidos por essa pessoa 

decorrerem de benefícios prestados por este Estado. O aludido economista elenca como 

benefícios relevantes para esses efeitos a segurança, a estabilidade econômica, 

infraestrutura e subsídios. Outras atividades estatais também são apontadas como aptas 

propiciar benefícios, mas de forma indireta (e.g., saúde pública, educação)138.  

Nessa linha, a pertença econômica de um Estado poderia basear-se no consumo ou 

na realização de atividades negociais, incluindo investimentos. Quando a pertença 

econômica funda-se nesse primeiro aspecto, entende Schanz que a residência é um critério 

de conexão aceitável. No entanto, na hipótese em que a pertença econômica resta assentada 

na realização de uma atividade negocial, o vínculo hábil a determinar a jurisdição fiscal 

deve ser imputado não apenas ao Estado de residência, mas também (e, segundo o autor, 

principalmente) ao Estado no qual a renda é produzida. 

Para além da questão relativa à legitimidade da jurisdição fiscal, o autor cuida de 

problemática atinente a sua alocação. Desta feita, von Schanz elabora uma proposição 

arbitrária segundo a qual o direito primário de tributar deve ser conferido ao Estado no 

                                                           
136“(…) the principle was declared that the government, by its very nature, benefits the citizen and his 

property wherever found, and therefore has the power to make the benefit complete. Or, to express it 
another way, the basis of the power to tax was not and cannot be made dependent upon the situs of the 
property in all cases, it being in or out of the United States, nor was not and cannot be made dependent 
upon the domicile of the citizen, that being in or out of the United States, but upon his relation as citizen to 
the United States and the relation of the latter to him as citizen. The consequence of the relations is that the 
native citizen who is taxed may have domicile, and the property from which his income is derived may have 
situs, in a foreign country and the tax be legal—the government having power to impose the tax.” (COOK 
v. Tait, Collector of Internal Revenue. No. 220. Argued April 15, 1924. Decided May 5, 1924. Open Jurist. 
Disponível em: <http://openjurist.org/265/us/47/cook-v-tait/>. Acesso em: 01 abr. 2013). 

137Cf. SCHANZ, Georg von. Zur Frage der Steuerpflicht. Finanzarchiv, Band Jg. 9, Bd. 2, 1892. Apud 
VOGEL, Klaus. World-wide vs. source taxation of income – a review and reevaluation of 
arguments, cit., p. 122. 

138Alguns autores apõem críticas à teoria desenvolvida por Schanz por considerá-la um resgate da 
equivalence theory. Acerca de citadas críticas e contrapontos, cf. VASCONCELLOS, Roberto França de. 
Tributação do comércio eletrônico internacional. 2002. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. p. 54-57. 
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qual a renda é produzida na proporção de três quartos do rendimento. Quanto ao Estado de 

residência, onde o rendimento será presumivelmente consumido, é outorgado um direito 

residual no tocante ao um quarto de rendimentos restante.  

Muito embora a economic allegiance theory tenha suas raízes no século XIX, esta 

doutrina só ganhou pujança quando finda a Primeira Grande Guerra, oportunidade em que 

foi reformulada. 

Em 1921, o Comitê Financeiro da Liga das Nações designou renomados 

especialistas em finanças públicas para elaborar um relatório sobre a dupla tributação 

internacional (cf. seção 3, do Capítulo 1, para o desenvolvimento histórico desses 

trabalhos). O League of Nations 1923 Report abordou o tema sob três perspectivas, a saber:  

(i) Produção e Aquisição da Riqueza: alude a “todos os estágios envolvidos até 

o ponto em que riqueza seja fruída”, correspondendo a origem da riqueza;  

(ii) Detenção da Riqueza: fase intermediária entre a produção e a disposição da 

riqueza, que representa o estágio no qual seu justo título é mantido e 

preservado com base nas garantias asseguradas pelo Estado;  

(iii) Disposição da Riqueza: refere-se ao “estágio no qual a riqueza atinge seu 

detentor final, que é titular de utilizá-la da maneira que melhor o 

aprouver”, correspondendo ao princípio da residência permanente 139.  

 

De acordo com o relatório, essas projeções assentam-se no fato de que “o indivíduo 

tem certos interesses econômicos tanto no local de sua residência permanente, quanto no 

local ou locais onde a sua propriedade está situada, bem como naquela localidade da qual 

o rendimento provém.”140 Com fulcro nessas considerações, os economistas traçaram 

quatro ordens de questões que, quando atendidas, determinam a existência de economic 

allegiance:  

                                                           
139Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report on double taxation. Submitted to the Financial Committee by 

Professors Bruins, Einaudi, Seligman and Sir Josiah Stamp. Document E.F.D.7.3.F.19. Geneva, April 5, 
1923. p 23-24. 

140“The individual has certain economic interests in the place of his permanent residence, as well as in the 
place or places where his property is situated or from which his income is derived.” (LEAGUE OF 
NATIONS. Report on double taxation. Submitted to the Financial Committee by Professors Bruins, 
Einaudi, Seligman and Sir Josiah Stamp, cit., p. 20). 
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(i) Onde os rendimentos são produzidos, física ou economicamente?  

(ii) Onde são encontrados os resultados finais do processo de produção de riqueza? 

(iii) Onde os direitos à disponibilização desses resultados são exercíveis? 

(iv) Onde a riqueza é consumida ou de outra forma realizada? 

 

O relatório anota que, conquanto qualquer desses fatores importe a verificação de 

nexo econômico significativo, a determinação da jurisdição fiscal deve ser realizada com 

base em graus de vinculação. Isso porque, sob uma perspectiva teórica, quatro diferentes 

países poderiam invocar a economic allegiance com base nos critérios acima expostos; 

contudo, propõe o relatório que a renda de cada sujeito seja tributada apenas uma única vez 

e que a obrigação fiscal seja dividida proporcionalmente entre os Estados, conforme o 

interesse econômico de cada país na renda desse sujeito141.  

Com base nas considerações tecidas ao logo do League of Nations 1923 Report, as 

questões propostas nos itens “i” e “iv” , acima, teriam maior relevância, compreendendo, 

respectivamente, a fonte da riqueza e a residência ou domicílio de seu detentor. Os fatores 

contidos nos itens “ii”  e “iii”  apresentariam, em grande parte dos casos, relevância 

secundária, prestando-se a reforçar a vinculação já projetada sob aqueles dois fatores 

anteriormente referidos.  

Conforme é possível depreender, a teoria da pertença econômica estabelecida pelo 

League of Nations 1923 Report busca similaridade com aquela proposta por Von Shanz. 

Não obstante, as conclusões no tocante à alocação da jurisdiction to tax foram 

diametralmente opostas. No lugar de uma efetiva acomodação das pretensões tributárias, a 

recomendação dos economistas da Liga das Nações consistiu na adoção de isenções 

recíprocas entre os Estados relativamente aos rendimentos auferidos por não residentes, de 

modo que, em última análise, o exercício da jurisdição fiscal pelo Estado de residência 

preponderasse142.  

                                                           
141Cf. HERMAN, Dorn. Taxing portfolio income in global financial markets. Amsterdam: IBFD, 

2002. p. 135. 
142Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report on double taxation. Submitted to the Financial Committee by 

Professors Bruins, Einaudi, Seligman and Sir Josiah Stamp, cit., p. 48-51. 
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Interessa pontuar que a teoria da pertença econômica teve como pedra de toque as 

noções teóricas elaboradas sob a égide da faculty doctrine, a partir da qual se assentou uma 

dupla perspectiva da renda fundada na produção e no consumo da riqueza. O 

desenvolvimento desta doutrina é apresentado por Edwin Seligman nos seguintes termos: 

Ao estimar a capacidade contributiva de um homem devemos levar em 
consideração não apenas a carga imposta sobre ele na separação com sua 
propriedade ou rendimento, mas também devemos considerar as 
oportunidades que esse alguém gozou em assegurar essa propriedade ou 
rendimento. (...) A antiga theory of faculty tratava apenas do último tipo 
de sacrifício, a nova theory of faculty deve incluir os dois tipos143.  

 

Essa formulação bifacetada, construída a partir do desenvolvimento da faculty 

doctrine, foi encampada pelo League of Nations 1923 Report, servindo como suporte para 

justificar o exercício das jurisdições fiscais estatais com base na intensidade dos interesses 

econômicos verificados em cada fase de manifestação da capacidade contributiva do 

contribuinte (i.e., desde a percepção da riqueza até o seu consumo). Nessa linha, o relatório 

avança que a integralidade da capacidade contributiva deve sujeitar-se à tributação; 

contudo (i) tal a tributação não deve incidir mais de uma vez; e (ii) tal sujeição deve ser 

alocada entre as jurisdições de acordo com o sua pertinência econômica144.  

 

 

                                                           
143“In estimating a man’s faculty or ability to pay we must not alone think of the burden imposed upon him in 

parting with his property or income, but we must also consider the opportunities which he has enjoyed in 
securing that property or income. (…) The older theory of faculty dealt only with the latter kind of 
sacrifice; the newer theory of faculty must include both kinds.” (SELIGMAN, Edwin R.A. Essays in 
taxation. New York, London: Macmillan and Co., 1931. p. 339-340). 

144“This [ability-to-pay] theory is more comprehensive than the preceding [benefit] theory, because it 
includes what there is of value in the benefit theory. So far as the benefits connected with the acquisition of 
wealth increase individual faculty, they constitute an element not to be neglected. The same is true of the 
benefits connected with the consumption side of faculty, where there is room even for a consideration of the 
cost to the government in providing a proper environment which renders the consumption of wealth 
possible or agreeable. (...) Practically, therefore, apart from the question of nationality, which still plays a 
minor role, the choice lies between the principle of domicile and that of location or origin. Taking the 
field of taxation as a whole, the reason why tax authorities waver between these two principles is that 
each may be considered as a part of still broader principle of economic interest or economic 
allegiance. A part of the total sum paid according to the ability of a person ought to be reach the 
competing authorities according to his economic interest under each authority. The ideal solution is 
that the individual’s whole faculty should be taxes, but it should be taxed only once, and that the 
liability should be divided among the tax districts according to his relative interest in each.” 
(LEAGUE OF NATIONS. Report on double taxation. Submitted to the Financial Committee by 
Professors Bruins, Einaudi, Seligman and Sir Josiah Stamp, cit., p 19-20). 
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3.3. Novos Parâmetros para Fundamentar a Jurisdição para Tributar  

O entendimento exarado pela Liga das Nações influenciou decisivamente as 

políticas fiscais estatais, que passaram a privilegiar a residência como critério de conexão 

norteador de suas imposições fiscais. Contudo, na década de 60, o tema da fundamentação 

da jurisdição para tributar voltou a ser debatido e duas questões despontaram no cenário 

internacional sob os motes da eficiência econômica e da isonomia.  

Em relação à eficiência, emergiu teoria assentada sob a perspectiva de que “o nível 

de produtividade será maior quando fatores de produção da renda são distribuídos pelo 

mecanismo de mercado sem a interferência do Estado.” 145 Com base nessa orientação, 

uma tributação eficiente seria uma tributação neutra, isto é, a tributação não deve distorcer 

o processo de tomada de decisão no contexto mercadológico146.  

A intensidade da distorção, conforme anota William Barker147, tem íntima ligação 

com o delineamento dos aspectos quantitativos que integram a regra matriz de incidência 

tributária, notadamente, a alíquota e a base de cálculo. As economias abertas congregam 

intenso fluxo de bens, capitais e pessoas, apresentando-se como ambiente propício para a 

conformação de bases de cálculo dotadas de maior elasticidade, com o objetivo de atender 

essa grande mobilidade de riquezas. Com efeito, tal postura traduz maior interferência no 

processo decisório por meio da tributação. Noutro giro, assevera Fernando Aurélio 

Zilveti148 que a livre concorrência demanda imparcialidade de atos soberanos. Os atos 

soberanos, dentre os quais decorre a jurisdição para tributar, podem prejudicar 

determinados concorrentes, afastando-os do mercado ou enfraquecendo-os na capacidade 

de competir. Esclarece referido autor que essa constrição é perceptível tanto em relação à 

                                                           
145“ “(...) productivity will be highest when income producing factors are distributed by the market 

mechanism without public interference.” (VOGEL, Klaus. World-wide vs. source taxation of income – a 
review and reevaluation of arguments, cit., p. 146). 

146Gabriel Ardan, em seu estudo sobre a história da tributação, pontuou argutamente as noções expostas: 
“Pour rendre l'économie plus efficace, l'impôt ne doit pas fausser la règle du jeu économique, il doit être 
neutre. (...) Ces vues sont généralement reconnues: toute une part de l'historie de l'impôt actuel s'éclaire si 
l’on tient compte d'une lutte largement entemée, mais loin d'êtere achevée, en faveur de la neutralité 
fiscale.” (ARDANT, Gabriel. Histoire de l’impôt. Libraire Arthème Fayard, 1972. p. 571-572). 

147“The intensity of the distortion caused by taxation is largely dependent on two factors: the rate and the 
elasticity of the tax base. The lower the rate and the less elastic the tax base, the lower the effect of taxation 
will have on economic decision-making. Open economies with free factor movements create the strong 
possibility of high tax base elasticity.” (BARKER, William B. Optimal international taxation and tax 
competition: overcoming the contradictions. Northwestern Journal of International Law & Business, v. 22, 
p. 163, 2002). 

148ZILVETI, Fernando Aurélio. Variações sobre o princípio da neutralidade no direito tributário 
internacional. Direito Tributário Atual, São Paulo, v. 19, p. 27, 2005. 
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obrigação tributária principal quanto em relação à acessória, na proporção das imposições 

distintas para os agentes econômicos.  

Nessa ordem de idéias, a neutralidade é colocada como diretiva com vistas a 

otimizar a eficiência econômica, assumindo duas dimensões essenciais: (i) a Capital 

Export Neutrality (CEN) e (ii) a Capital Import Neutrality (CIN)149.  

A elaboração desses relevantes conceitos foi creditada a Richard Musgrave. Para o 

autor, a neutralidade na exportação de capitais significa que o investidor deve pagar o 

mesmo montante total de tributos, indiferentemente ao fato da renda produzida por dado 

investimento ter origem externa ou doméstica150. Resta claro, portanto, que a CEN é 

aplicada em função da residência, ou seja, o objeto de análise consiste na perspectiva de 

investidores residentes no país, sendo indiferente a localização do investimento. 

Argumenta-se que a CEN protegeria o país de residência do investidor de uma evasão de 

recursos econômicos, uma vez que a majoração da carga tributária ao nível estabelecido 

pela legislação doméstica poderia reduzir a motivação para a realização de investimentos 

estrangeiros. Sob essa lógica, a neutralidade de exportação implicaria a tributação fundada 

no princípio da universalidade, restando assegurado ao investidor residente o direito de se 

creditar dos tributos pagos no exterior. Por outro lado, a CEN coloca as empresas que 

investem no exterior em uma posição competitiva desfavorável relativamente a operadores 

locais nos casos em que o nível de tributação do país do investimento é inferior151. 

A neutralidade na importação de capitais (CIN), por sua vez, significa que os 

recursos originados em vários Estados devem competir em condições de igualdade no 

mercado de qualquer país152. Toma-se, assim, a perspectiva do investimento no lugar do 

                                                           
149Adicionalmente, para além dessa dicotomia clássica, a literatura explora a idéia de Nation Neutrality: “In 

her classic analysis of international tax policy, the economist Peggy Musgrave demonstrated that when one 
views international tax policy from a national, rather than a worldwide, perspective that the country of the 
investor’s residence will obtain the maximum benefit by equating pretax returns on domestic investments 
and after-tax return on foreign investments. (...) From the national perspective, taxes paid to a foreign 
government are simply cost of earning income. This policy allows only a deduction, not a credit, for foreign 
income taxes.” (GRAETZ, Michael J.; GRINBERG, Itai. Taxing international portfolio income. Tax Law 
Review, New York University, v. 56, p. 567, 2003). 

150 “(...) capital export neutrality means that the investor should pay the same total tax, whether he recives a 
given investment income from foreign source or from domestic source.” (MUSGRAVE, Richard. Criteria 
for foreign tax credit. In: TAXATION and Operations Abroad Symposium. New Jersey: Tax Institute, 
Incorporated, 1960. p. 84-85). 

151Cf. SCHINDEL, Angel; ATCHABAHIAN, Adolfo. Source and residence: new configuration of their 
principle. general report. Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 90a, p. 35, 2005. 

152“(...) capital import neutrality means that capital funds originating in various countries should compete at 
equal terms in equal terms in the capital market of any country.” (MUSGRAVE, Richard. Criteria for 
foreign tax credit, cit., p. 84-85). 
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investidor, privilegiando o princípio da fonte (territorialidade pura153). Nessa inteligência, 

os Estados devem limitar-se a tributar os rendimentos produzidos em seu território, 

isentando os rendimentos oriundos do exterior.  

Com base nas noções cunhadas por seu marido, Peggy Musgrave154 passou a 

defender a prioridade da CEN em detrimento da CIN, por entender que apenas com a 

neutralidade na exportação haveria uma aplicação eficiente do capital em termos globais. 

Em trabalhos mais recentes, a economista reiterou seu entendimento de que a CEN seria a 

única neutralidade a suportar uma coerência econômica, pois permitiria realizar a equidade 

horizontal e preservar a integridade de um sistema tributário155. Essa predileção pela CEN 

foi amplamente difundida e influenciou decisivamente as políticas fiscais adotadas pelas 

economias mais relevantes do globo156.  

Acerca deste fenômeno, noticia Nancy Kaufman157 que a literatura atual em matéria 

de tributação internacional parece aceitar maciçamente a prevalência do interesse do 

Estado de residência na renda mundial do contribuinte. Poucos comentadores questionam a 

tributação do país de residência sobre a renda auferida externamente. Ao revés, o ônus de 

oferecer uma justificação para a sua jurisdição fiscal parece recair integralmente sobre o 

país da fonte, de maneira que alguns autores, falhando em identificar uma fundamentação 

para legitimar essa pretensão, recomendam que seja abandonada a tributação da fonte e que 

seja adotado um sistema de tributação exclusiva pelo Estado de residência.  

Importa anotar, contudo, crítica de parte da doutrina especializada no sentido de 

que a CIN e a CEN não tratam da neutralidade em sua completude, colocando-se como 

meros aspectos parciais. Ao tratar do tema, Eric Kemmeren158, conquanto reconheça essa 

                                                           
153“No Direito Tributário Internacional, a adoção do princípio da universalidade é que possibilita o alcance 

da norma tributária a situações que ultrapassam o território do Estado tributante. Ao princípio da 
universalidade, opõe-se o princípio da territorialidade pura (fonte), em sua acepção econômica, que 
limitaria a tributação de seus residentes a situações internas.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Princípios no 
direito tributário internacional: territorialidade, fonte e universalidade, cit., p. 354-355). 

154Cf. MUSGRAVE, Peggy B. United States taxation of foreign investment income: issues and arguments, cit. 
155Cf. MUSGRAVE, Peggy B. Taxing international income: further thoughts. Brooklin Journal of 

International Law. v. 26, 2001. 
156GRAETZ, Michael J. Taxing international income - inadequate principles: outdated concepts, and 

unsatisfactory Policy. NYU Tax Law Review, New York, n. 54, p. 261, 2000; MCLURE, Charles. 
Substituting consumption-based direct taxation for income taxes as the international norm. National Tax 
Journal, v. 45, n. 2, p. 145-147, Jun. 1992. 

157Cf. KAUFMAN, Nancy H. Fairness and the taxation of international income. Law and Policy in 
International Business, Georgetown, v. 29, n. 2, 1998. 

158Cf. KEMMEREN, Eric C.C. M. Source of income in globalizing economies: overview of the issues and a 
plea for an origin-based approach. Bulletin for International Taxation, IBFD, p. 439, Nov. 2006. 
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perspectiva mais ampla sob a qual a neutralidade deveria ser encarada, pauta-se em uma 

aproximação mais pragmática, ressaltando as dificuldades intransponíveis ao alcance de 

uma neutralidade com extensão global. O autor acentua, então, a importância da aplicação 

desse preceito sob as facetas da CEN e da CIN, ainda que tais projeções conduzam a uma 

aplicação parcial da neutralidade.  

Fadi Shaheen, ao revés, argumenta que uma análise mais atilada da CEN e da CIN 

não impõe uma necessária contraposição, sendo possível congregar ambos os aspectos da 

neutralidade em um mesmo sistema. Defende este jurista que o exercício do poder de 

tributar pelos Estados em bases puramente territoriais seria hábil a atender qualquer das 

projeções da neutralidade159.  

Desai e Hines, a seu turno, propõem uma mudança no foco de análise da 

neutralidade, que não deveria ser examinada sob a perspectiva da eficiência na alocação de 

recursos, mas sim em função dos detentores dos fatores de produção. Citados autores 

partem da premissa de que a produtividade do capital encontra-se intimamente relacionada 

à identidade de seus detentores, motivo pelo qual propõem a utilização dos conceitos de 

Capital Ownership Neutrality (CON)160 e de National Ownership Neutrality (NON)161.  

Muito embora as críticas aqui expostas ao clássico modelo de neutralidade não 

tenham caráter exaustivo, buscamos demonstrar a inexistência de consenso relativamente a 

teoria mais adequada para fundamentar a jurisdição para tributar. A esse respeito, interessa 

                                                           
159Cf. SHAHEEN, Fadi. International tax neutrality: reconsiderations. Virginia Tax Review, v. 27, n. 1, p. 203 

et seq. Jun. 2007. 
160“Tax systems satisfy capital ownership neutrality if they do not distort ownership patterns. It is easiest to 

understand the welfare properties of CON by considering the extreme case in which the total stock of 
physical capital in each country is unaffected by international tax rules. In this setting, the function of 
foreign direct investment is simply to reassign asset ownership among domestic and foreign investors. If the 
productivity of capital depends on the identities of its owners (and there is considerable reason to think that 
it does), then the efficient allocation of capital is one that maximizes output given the stocks of capital in 
each country. It follows that tax systems promote efficiency if they encourage the most productive 
ownership of assets within the set of feasible investors.” (DESAI, Mihir A.; HINES, James R. Evaluating 
international tax reform. National Tax Journal, n. 71, p. 494, Sept. 2003). 

161“The same circumstances that make CON desirable from the standpoint of world welfare also imply that 
countries acting on their own, without regard to world welfare, have incentives to exempt foreign income 
from taxation no matter what other countries do. The reason is that additional outbound foreign investment 
does not reduce domestic tax revenue, since any reduction in home-country investment by domestic firms is 
offset by greater investment by foreign firms. With unchanging domestic tax revenue, home-country welfare 
increases in the after-tax profitability of domestic companies, which is maximized if foreign profits are 
exempt from taxation. Tax systems that exempt foreign income from taxation can therefore be said to 
satisfy “national ownership neutrality” (NON). Hence it is possible to understand why so many 
countries exempt foreign income from taxation, and it follows that, if every country did so, capital 
ownership would be allocated efficiently and global output thereby maximized.” (DESAI, Mihir A.; 
HINES, James R. op. cit., p. 496). 
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anotar o entendimento reproduzido pelo relatório geral do Congresso da International 

Fiscal Association (IFA), realizado em Paris no ano de 2011, segundo o qual seria 

impossível chegar a um consenso sobre qual das projeções da neutralidade melhor 

atenderia aos interesses da comunidade internacional; nessa esteira, referido relatório 

considera absolutamente improfícua essa “batalha de neutralidades.” 162  

Cumpre ponderar que, malgrado a alegada esterilidade da contenda entre CIN e 

CEN, o modelo vislumbrado por Musgrave é de inegável relevância, na medida em que 

ainda projeta significativos influxos nas políticas fiscais hodiernas. Ressalvada sua 

importância, contudo, assentimos que a dicotomia proposta dá azo a assistidas críticas. Isso 

porque distinguir duas categorias de neutralidade cujos conceitos se opõem pode ser 

considerado uma contradição em termos. Com efeito, “se a neutralidade traduz a ausência 

de todas (ou quase todas) influências externas, então, a ausência de apenas algumas 

influências, enquanto outras são sustentadas, não é neutralidade.”163 Nessa linha, a 

neutralidade a ser almejada pelos países deveria enquadrar-se em um conceito global; é o 

que alguns autores chamam de inter-nation neutrality.  

Ao pugnar pela inter-nation neutrality, Vogel parte da percepção de que a 

neutralidade, enquanto consectária da eficiência, não deve isolar apenas o elemento fiscal 

para apurar a influência estatal sobre os mecanismos de mercado. Para o autor, o exame da 

neutralidade requer a análise combinada da carga tributária com os demais fatores que 

concorrem sobre a atividade econômica, i.e., a influência estatal em sua totalidade. A partir 

dessas noções, pondera o autor que os contribuintes que conduzem suas atividades em um 

mesmo mercado, e, portanto, submetem-se aos mesmos riscos, custos, e benefícios 

oferecidos por um Estado, devem sujeitar-se a uma mesma tributação, concluindo que o 

                                                           
162“These academic debates have resulted in endless and spurious controversies, as shown by an overly 

abundant literature discussing the comparable merits of each proposed system. However interesting these 
debates might be, the ‘battle of neutralities’ is contraproductive and cannot usefully help policy-makers to 
improve international tax environment. As evidenced by the current position of the OECD and the 
European Court of Justice (ECJ), neither of which expresses a clear preference for a particular method, 
there is and there will probably never be sufficient evidence to ever reach a consensus on what form of 
neutrality is in the best interest of the international community.” (BLANLUET, Gauthier; DURAND, 
Philippe J. Key practical issues to eliminate double taxation of business income. Cahier de Droit Fiscal 
International, IFA, Netherlands, p, 96b, p. 19, 2011. 

163“If neutrality means the absence of all (or nearly all) external influences, the absence of certain influences 
only, while other influences are upheld, is no neutrality.” (VOGEL, Klaus. Which method should the 
european community adopt for the avoidance of double Taxation? Bulletin for International Taxation, 
IBFD, p. 5, Jan. 2002). 
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único sistema que permitiria alcançar a neutralidade sob tal perspectiva é aquele fundado 

em bases puramente territoriais164.  

Destaque-se, ainda, que não é apenas do ponto de vista da eficiência que a 

determinação da jurisdição fiscal deve ser tratada. Entre os juristas, o tema também tem 

respaldo sob o mote da equidade. Nesse tocante, o quadro exposto nas seções precedentes 

desse Capítulo faz emergir questão fundamental, consistente na aproximação adotada por parte 

da doutrina no sentido de internacionalizar a equivalence doctrine e a faculty doctrine.  

Esse ponto merece atenção, pois, tais teorias foram originalmente cunhadas para 

fundamentar a tributação em um contexto intraestatal; contudo, como analisado, acabaram 

servindo como fundamento para justificar a jurisdição fiscal dos Estados em um contexto 

internacional – notadamente, a teoria da equivalência, privilegiando o critério da fonte, e a 

teoria da capacidade contributiva, privilegiando o critério da residência165. Ocorre que o 

parâmetro sob o qual foram constituídas essas teorias repousa no ideal de equidade sob a 

perspectiva individual; em outras palavras, os benefícios/custos ou a capacidade são 

aferidos em função do montante relativo de tributos pagos por diferentes contribuintes, 

considerados em sua individualidade. Em um contexto internacional, entretanto, não 

parece ser adequado analisar a equidade apenas sob a perspectiva dos contribuintes 

individualmente considerados; ao contrário, ela deve ser tomada em função de um justo 

delineamento das jurisdições fiscais dos Estados.  

Uma primeira proposta para um exame interestatal da igualdade foi avançada por 

Peggy Musgrave, ao cunhar a noção de inter-nation equity. Esse conceito é erigido em 

referência à justa alocação de ganhos e perdas entre as nações - o que, releve-se, não 

necessariamente coincide com um ganho ou perda de receita fiscal. Para elucidar a tese 

alvitrada pela ilustre economista, imaginemos um investimento detido por uma pessoa 

residente em um país e localizado em outro Estado que tributa na fonte os rendimentos 

                                                           
164Cf. VOGEL, Klaus. World-wide vs. source taxation of income – a review and reevaluation of arguments, 

cit., p. 143. 
165Esse dado é argutamente descrito por Nancy Kaufman: “Much of the existing literature about equity in 

international taxation defends the prevailing framework of source, residence, and citizenship taxation by 
reference to the interindividual equity theories from which the income tax flows. Commentators tend to 
ground residence and citizenship taxation on ability-to-pay theory and source taxation by reference to 
benefit theory. Commentators on the ability-to-pay income tax have concluded that individual taxpayers 
with equal incomes who are residents or citizens of the same country should pay equal amounts of tax, 
regardless of the geographic origins of their incomes. In a benefit-based income tax system, individuals 
who benefit equally from government, including nonresidents, should contribute to the host country's cost 
of government.. In other words, most existing scholarship internationalizes interindividual equity.” 
(KAUFMAN, Nancy H. op. cit., p. 148). 
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dele decorrentes. O país de residência pode oferecer crédito, isenção ou dedução pelo 

tributo pago no país da fonte ou não adotar nenhum método para evitar a tributação 

cumulada (caso em que o contribuinte arcará com uma sobrecarga fiscal); em qualquer 

desses cenários, o Estado de residência sofrerá uma perda enquanto nação, decorrente da 

redução dos rendimentos auferidos por força dos tributos impostos pelo Estado de fonte 

(seja essa perda suportada pelo tesouro nacional, ou pelo investidor). A essa perda 

experimentada pelo Estado de residência corresponderá o ganho representado pelo tributo 

cobrado no Estado da fonte166. Nessa ordem de idéias, a forma como o Estado de 

residência responde à tributação imposta pelo país de fonte poderia ser determinada em 

função de imperativos de igualdade, mas apenas sob sua perspectiva doméstica (intra-

nation equity). A seu turno, o ganho e a perda apurados por cada Estado na seara 

internacional - i.e., em um contexto de inter-nation equity – seriam informados unicamente 

em função da tributação do Estado da fonte.  

As noções apresentadas podem ser sintetizadas nos seguintes termos: a equidade 

interindividual refere-se à justa divisão da carga tributária entre contribuintes de um país, 

ao passo que a equidade interestatal foca-se na justa alocação de bases tributáveis entre os 

Países. Reforçamos, portanto, o alerta tecido por Peggy Musgrave de que não se deve 

cogitar da inter-nation equity em termos de divisão de ganhos pelos tesouros do país de 

residência e do país de fonte, mas em termos de ganhos e perdas nacionais 167.  

Fundada em tais premissas, a autora desenvolveu raciocínio no sentido de que o 

ganho nacional apurado pelo Estado de residência deve ser dividido com o Estado de fonte 

na medida em que esse oferece inputs necessários à produção do rendimento (tais como 

recursos naturais, infra-estrutura e mão-de-obra). Assim, a fundamentação da jurisdição 

fiscal do Estado de fonte seria racionalizada com base na noção de “economic rents”, com 

base na qual a tributação desse Estado pode ser considerada como uma remuneração pela 

utilização dos fatores complementares oferecidos ao investidor. A essas ponderações 

Peggy Musgrave soma considerações de cunho redistributivo, sugerindo a adoção alíquotas 

diferenciadas em função da renda per capita dos países envolvidos168. Em linha com tais 

percepções, a economista argumenta que a tributação fundada em bases puramente 

territoriais seria preferível, por atender a tais propósitos de forma mais satisfatória, sendo 

                                                           
166Cf. MUSGRAVE, Peggy B. Inter-nation equity. In: BIRD, Richard M.; HEAD, John G. (Eds.). Modern 

fiscal issues: essays in honor of Carl S. Shoup. Toronto: University of Toronto Press, 1972. p. 68-70. 
167Cf. Id. Ibid., p. 69. 
168Cf. Id. Ibid., p. 74-75. 
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reputada como indesejável a tributação exclusivamente determinada com base na 

residência169.  

Tomando esse enfoque de equidade, eis a perspectiva brilhantemente pugnada por 

Luís Eduardo Schoueri170:  

(...) não se pode cogitar de igualdade entre ambos os contribuintes, que, 
afinal, submeteram-se a riscos completamente díspares, podendo um 
mesmo resultado financeiro decorrer de investimentos muito diferentes, 
seja em volume, seja em certeza de rendimentos. Do ponto de vista de 
igualdade, muito mais certo parece afirmar que aqueles que se submetem 
a igual risco, em um mercado, devem submeter-se a igual tributação. Esse 
raciocínio conduz à tributação pelo Estado da Fonte. A esse argumento, 
que considera a igualdade do ponto de vista do contribuinte, deve somar-
se a questão da justiça interestatal. Sobre este prisma, vê-se que o Estado 
de residência já se beneficia da tributação sobe o consumo do 
contribuinte, sendo injusto que ele fique também com a tributação da 
renda com base no princípio da universalidade, forçando o contribuinte a 
trazer parte dos recursos alocados no Estado da fonte para satisfazer a 
obrigação tributária no Estado de residência. Com tais argumentos, fica 
reforçada a discussão, agora baseada em questões de justiça, para que se 
assegure ao Estado de Fonte a prerrogativa de tributar o rendimento. 

 

As considerações expostas nessa seção pretenderam evidenciar a 

imprescindibilidade de uma releitura das noções comumente utilizadas no contexto atual 

para fundamentar a jurisdição fiscal dos Estados e informar a eleição dos elementos de 

conexão. Com efeito, entendemos que o raciocínio erigido ao longo desse tópico requer 

que seja abandonada a ideia de consagração da CEN como justificativa da jurisdição 

tributária por excelência e aplicação inconteste do elemento de conexão da residência.  

Conforme demonstrado, há argumentos suficientes sob a perspectiva da eficiência 

que permitem fundamentar o critério conectivo da fonte, sobretudo se tomarmos esse fator 

econômico em sua perspectiva global. Ademais, à eficiência devem ser somadas outras 

projeções quanto ao tema da fundamentação da jurisdição fiscal dos Estados, tal como 

aquela relativa à equidade. Ressalte-se que também sob esse mote, em linha com aduzido 

linhas volvidas, parece-nos justificada a eleição do elemento de conexão da fonte. 

                                                           
169“A solution to inter-nation equity in line with the principle of taxation by residence only would be 

undesirable. It would be inequitable from the point of view of source countries, especially for the case of 
low-income countries. […] The principle of taxation by source is preferable. While it raises the difficulty of 
determining source, this difficulty can be overcome in line with meaningful economic principles.” 
(MUSGRAVE, Peggy B. Inter-nation equity, cit., p. 78). 

170SCHOUERI, Luís Eduardo. Princípios no direito tributário internacional: territorialidade, fonte e 
universalidade, cit., p. 365. 
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CAPÍTULO  3. OS ELEMENTOS  DE CONEXÃO  SUBJETIVOS  

 

1. NOTAS PREAMBULARES  

Dada a cardeal relevância do tema dos elementos de conexão para a conformação 

da jurisdição fiscal estatal, a proposta deste Capítulo concentra-se em inaugurar análise 

mais detida dos critérios comumente adotados para evidenciar as espécies de vínculos com 

um dado ordenamento. Para tanto, utilizaremos como instrumento epistemológico a 

classificação apresentada na seção 2 do Capítulo 2, segundo a qual os elementos de 

conexão são divisados em função da relação que apresentam com os aspectos que 

conformam a regra-matriz de incidência tributária.  

Assim, na presente oportunidade, estudaremos os critérios utilizados em referência 

ao sujeito passivo da regra-matriz de incidência, i.e., elementos de conexão subjetivos: são 

eles (a) a residência e domicílio; e (b) a nacionalidade.  

No Capítulo 4, a seguir, focaremos nosso exame nos elementos de conexão que 

apresentam interface com o aspecto espacial da regra-matriz de incidência tributária, i.e., 

elementos de conexão objetivos; nesse contexto, abordaremos a controversa noção de fonte 

e sua relação com o tema dos estabelecimentos permanentes.  

 

2. A RESIDÊNCIA E O DOMICÍLIO  

 

2.1. Residência e Domicílio no âmbito do Direito Tributário Brasileiro 

No Direito Civil brasileiro, o domicílio da pessoa física caracteriza-se em função da 

instalação de um núcleo de atividades negociais ou ocupações habituais com intenção de 

permanência, sendo admitida sua livre eleição pelo indivíduo. Para que a pessoa física fixe 

voluntariamente seu domicílio civil em determinado local, basta que lá estabeleça sua 

residência com ânimo definitivo; este é o preceito fixado pelo Artigo 70 do Código Civil 
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(veiculado pela Lei nº 10.406, de 10.01.2002)171. A seu turno, a noção de residência é 

definida como a morada habitual, estável e certa do indivíduo, bem como o lugar onde 

mantém o centro de suas ocupações. Se a esta noção acrescentamos o animus manendi172, 

teremos, pois, conformado o conceito de domicílio. Dessa forma, no âmbito do Direito 

Civil brasileiro, as acepções de domicílio e residência podem ser extremadas em função 

desta última prescindir do ânimo definitivo que integra aquela primeira.  

No tocante às pessoas jurídicas, os contornos do domicílio são apresentados pelo 

Artigo 75 do Código Civil173, que preceitua ser este o local no qual se estabeleçam suas 

respectivas diretorias e administrações, ou onde quer que seja eleito domicílio especial por 

meio de seus respectivos estatutos ou atos constitutivos. Referido dispositivo esclarece 

ainda que, caso a administração ou diretoria da pessoa jurídica tenha por sede jurisdição 

estrangeira, haver-se-á por domicílio - no tocante às obrigações contraídas por cada uma 

das suas agências - o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que estas corresponderem.  

Pelo exposto, é possível vislumbrar a posição de destaque que o conceito de 

domicílio ocupa no ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que se caracteriza como 

núcleo principal dos negócios e ocupações das pessoas físicas e jurídicas, a partir do qual 

se irradiam e se projetam os efeitos de suas atividades, e onde se reputa encontrarem-se 

estas para responderem por suas obrigações. Nesse particular, anote-se que o ordenamento 

pátrio indica determinadas obrigações que demandam a fixação de domicílio específico. 

Notadamente, o domicílio geral é caracterizado pela centralização dos “negócios e 

interesses da pessoa, sem qualquer distinção ou classificação”174; em oposição, o 

domicílio especial tem “seu âmbito restrito a determinadas relações jurídicas, para a 

execução de um ato ou de uma série de atos”175. A análise do domicílio no contexto das 

                                                           
171“Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo 

definitivo.” (Código Civil). 
172No tocante aos contornos desse elemento-componente do conceito de domicílio, ensina Silvio Rodrigues 

que a noção de ânimo definitivo funda-se em circunstâncias externas suficientemente relevantes para 
revelar a intenção do indivíduo de fazer daquele local a sede principal de suas atividades (cf. 
RODRIGUES, Silvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 1, p. 105). 

173“Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:  
(...) IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e 
administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 
§ 1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será 
considerado domicílio para os atos nele praticados. 
§ 2o Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa 
jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, 
sito no Brasil, a que ela corresponder.” (Código Civil) 

174PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 1, p. 383. 
175LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1953. v. 1, p. 220. 
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relações jurídico-tributárias situa-se precisamente como modalidade particular de domicílio 

especial, considerado para efeitos de incidências tributárias176.  

Tal qual ocorre com o domicílio civil, a escolha do domicílio fiscal é franqueada ao 

contribuinte, cabendo à legislação fixá-lo nos casos de ausência de eleição; esse é o teor do 

Artigo 127 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25.10.1966 - CTN)177. 

Sublinhe-se que o caput desse dispositivo, ao prever que a eleição do domicílio fiscal pelo 

contribuinte deve se dar “na forma da legislação aplicável”, autoriza a determinação de 

elementos adicionais para a caracterização do domicílio fiscal pela normatização 

concernente a cada tributo. Com base nessa autorização, no âmbito específico do imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza, considera-se como domicílio fiscal da 

pessoa física a sua residência (cf. Artigo 28 do Decreto nº 3.000, de 26.03.1999 – 

Regulamento do Imposto de Renda, RIR178).  

                                                           
176Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais, 1983. t. 1, p. 271-275. Sobre o tema, ensina Alberto Xavier: “[O] domicílio tributário de 
direito interno, (...) é um domicílio especial pelo qual a lei refere a um lugar bem determinado o exercício 
de direitos e o cumprimento dos deveres estabelecidos pelas normas tributárias, localizando o sujeito 
passivo com vista a fixar a circunscrição territorial em cuja área se situem os serviços de administração 
fazendária competentes para a prática de atos relativos à situação fiscal do contribuinte” (XAVIER, 
Alberto. Direito tributário internacional do Brasil, cit., p. 218). 

177“Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da 
legislação aplicável, considera-se como tal:  
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro 
habitual de sua atividade;  
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em 
relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;  
(...) 
§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-
se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da 
ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.  
§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a 
arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.” 

178“Art.28. Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência habitual, assim entendido o 
lugar em que ela tiver uma habitação em condições que permitam presumir intenção de mantê-la (Decreto-
Lei nº 5.844, de 1943, art. 171). 
§1º. No caso de exercício de profissão ou função particular ou pública, o domicílio fiscal é o lugar onde a 
profissão ou função estiver sendo desempenhada (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 171, §1º). 
§2º. Quando se verificar pluralidade de residência no País, o domicílio fiscal será eleito perante a 
autoridade competente, considerando-se feita a eleição no caso da apresentação continuada das 
declarações de rendimentos num mesmo lugar (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 171, §2º). 
§3º. A inobservância do disposto no parágrafo anterior motivará a fixação, de ofício, do domicílio fiscal no 
lugar da residência habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida, no centro habitual de atividade do 
contribuinte (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 171, §3º, e Lei nº 5.172, de 1966, art. 127, inciso I). 
§4º. No caso de ser impraticável a regra estabelecida no parágrafo anterior, considerar-se-á como 
domicílio do contribuinte o lugar onde se encontrem seus bens principais, ou onde ocorreram os atos e 
fatos que deram origem à obrigação tributária (Lei nº 5.172, de 1966, art. 127, §1º). 
§5º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação 
ou a fiscalização do imposto, aplicando-se então as regras dos §§3º e 4º (Lei nº 5.172, de 1966, art. 127, §2º). 
§6º O disposto no §3º aplica-se, inclusive, nos casos em que a residência, a profissão e as atividades 
efetivas estão localizadas em local diferente daquele eleito como domicílio.” 
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Com fundamento nessa disciplina, é possível falar-se em residência ou domicílio 

fiscal indistintamente, porquanto tais conceitos praticamente se confundem na seara 

tributária179. Tal ilação decorre da percepção de que basta restar verificada a residência, 

para que se repute configurado o domicílio tributário das pessoas físicas. Ademais, a 

configuração de uma ou de outra não importa tratamentos fiscais diferenciados, o que 

poderia justificar eventual distinção destas acepções.  

Há países que distinguem, para fins de delimitação da esfera de incidência de suas 

normas tributárias, aqueles indivíduos que possuem domicílio em seus respectivos 

territórios daqueles que lá meramente mantêm sua residência180. Ao contrário dessas 

jurisdições, o Brasil não adota tal distinção. A legislação pátria cuida apenas de 

extremar o regime fiscal a que estão sujeitas as pessoas residentes daquele a que estão 

submetidos os não-residentes (respectivamente, a tributação em bases universais e em 

bases puramente territoriais).  

As situações que conferem o status de residente às pessoas físicas são sumarizadas 

por normas regulamentares, mediante listagem expressa181. Ao analisar os elementos que 

                                                           
179Cf. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Imposto de Renda. Rio de Janeiro: APEC Ed., 1969. p. 1-7; 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Residência fiscal da pessoa física. Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 28, 
p. 152, 2012. 

180A título exemplificativo, podemos citar o regime fiscal britânico aplicável aos residentes não domiciliados 
(sobre o tema, cf. CERIONI, Luca. New rules for resident/non-domiciled taxpayers in the United Kingdom: 
reflections in light of tax treaties and EC tax law. Bulletin for International Taxation, IBFD, v. 6, p. 551 et 
seq., 2008). 

181É residente: (i) pessoa física que resida no país em caráter permanente; (ii) pessoa física que, domiciliada 
no Brasil, se ausente do país para prestar serviços como assalariada a autarquias ou repartições do Governo 
brasileiro situadas no exterior; (iii) pessoa física que ingresse no Brasil com visto permanente, desde a data 
da sua chegada; (iv) pessoa física que ingresse no Brasil com visto temporário para trabalhar com vínculo 
empregatício, desde a data da sua chegada; (v) pessoa física que ingresse no Brasil com visto temporário, 
por qualquer motivo que não o trabalho com vínculo empregatício, a partir da data em que completar cento 
e oitenta e quatro dias de permanência no país, consecutivos ou não, dentro de um período de até doze 
meses; (vi) pessoa física que ingresse no Brasil com visto temporário, por qualquer motivo que não o 
trabalho com vínculo empregatício, a partir da data em que obtiver visto permanente, ou que passe a 
trabalhar com vínculo empregatício, caso tais fatos ocorram em período inferior a cento e oitenta e quatro 
dias de permanência no país, consecutivos ou não, dentro de um período de até doze meses; (vii) pessoa 
física que, sendo brasileira, adquire a condição de não-residentes e retorne ao país com ânimo definitivo, 
desde a data da sua chegada; (viii) pessoa física que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire 
em caráter permanente sem apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País, durante os primeiros 
doze meses consecutivos de ausência; (ix) pessoa física que, domiciliada no Brasil, transfere sua residência 
para país ou dependência com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, até que comprove ser 
residente de fato naquele país ou dependência, ou demonstre estar sujeita a imposto sobre a totalidade dos 
rendimentos provenientes do trabalho e do capital. Por sua vez, reputam-se não-residentes no país:  
(i) pessoa física que não reside no Brasil e que não se enquadre em nenhuma das situações referidas nos 
itens “i” a “ix”, acima; (ii) pessoa física que se retire em caráter permanente do território nacional, na data 
da saída, desde que seja apresentada a Comunicação de Saída Definitiva do País; (iii) pessoa física que se 
retire em caráter permanente do território nacional sem apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do 
País após o transcurso de 12 meses consecutivos de ausência; (iv) pessoa física que, na condição de não-
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informam tal listagem é possível verificar que o Direito Tributário brasileiro acolheu uma 

noção de residência fiscal que alia aspectos objetivos (contentam-se com a presença física 

do indivíduo no território nacional – em termos genéricos) e aspectos subjetivos (reclamam 

a intenção do indivíduo de fixar residência no País)182. Em geral, aquela primeira ordem de 

aspectos é aplicada em relação aos estrangeiros, ao passo que essa segunda é comumente 

aplicada aos nacionais brasileiros183.  

Passando-se à análise do conceito de domicílio e residência fiscal das pessoas 

jurídicas para fins de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, cumpre 

atentar que, também nesta seara, tais conceitos parecem se aproximar. No entanto, nesse 

caso, a legislação é pouco clara e de baixa tecnicidade.  

Os Artigos 146 e 147184 do RIR determinam ser contribuinte do imposto de renda a 

pessoa jurídica domiciliada no Brasil, ao passo que o Artigo 212185 deste diploma 

                                                                                                                                                                                
residentes, ingresse no Brasil para prestar serviços como funcionária de órgãos de governo estrangeiro 
situados no país (desde que não seja brasileira retornando ao país com ânimo definitivo); (v) pessoa física 
que ingresse no Brasil com visto temporário e aqui permaneça por até 183 dias, consecutivos ou não, em 
um período de até doze meses; (vi) pessoa física que ingresse no Brasil com visto temporário até o dia 
anterior ao da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrido antes de completar 
cento e oitenta e quatro dias, consecutivos ou não, de permanência no país, dentro de um período de até 
doze meses; (vii) pessoa física que se ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia seguinte 
àquele em que completarem doze meses consecutivos de ausência; (viii) pessoa física que transfere sua 
residência para país ou dependência com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, a partir da 
data em que comprovar ser residente de fato naquele país ou dependência ou demonstrar estar sujeita a 
imposto sobre a totalidade dos rendimentos provenientes do trabalho e do capital (Instrução Normativa da 
Secretaria da Receita Federal nº 208, de 27.09.2002 e artigo 27 Lei nº 12.249, de 11.06.2010). Interessante 
mencionar que a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 244, de 18.11.2002, veicula 
modelo específico de documento que atesta informações relacionadas ao contribuinte, dentre elas, seu 
status de residente no país.  

182Sobre as concepções subjetivistas e objetivistas, cf. XAVIER, Alberto. op. cit., p. 289. 
No caso específico de mudança de residência para país ou dependência com tributação favorecida ou 
regime fiscal privilegiado, o critério definidor apresenta outro viés, ligando-se a questões relacionadas à 
evasão e elisão tributária. Embora recente o trato da matéria pela legislação pátria, sua abordagem pela 
doutrina especializada remonta a datas pretéritas (cf. MAISTO, Guglielmo. La residenza fiscale delle 
persone fisiche emigrate in Stati o Territori aventi regimi tributário privilegiato. Rivista di Diritto 
Tributário, Padova, v. 4, p. 51-64, 1999). Considerando a relevância que o tema vem projetando nas 
relações transfronteiriças hodiernas, entendemos que este dado era digno de nota; contudo, não sendo este o 
objeto deste estudo, não dispensaremos, nessa oportunidade, as linhas que a análise desse tema faz jus. 

183SCHOUERI, Luís Eduardo. Residência fiscal da pessoa física, cit., p. 162-163. 
184“Art. 146. São contribuintes do imposto e terão seus lucros apurados de acordo com este Decreto 

(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 27): 
I - as pessoas jurídicas (Capítulo I); (...). 
Art. 147. Consideram-se pessoas jurídicas, para efeito do disposto no inciso I do artigo anterior: 
I - as pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no País, sejam quais forem seus fins, nacionalidade 
ou participantes no capital (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 27, Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, 
art. 42, e Lei nº 6.264, de 1975, art. 1º); (.....).”  

185 “Art. 212. O domicílio fiscal da pessoa jurídica é (Lei nº 4.154, de 28 de novembro de 1962, art. 34, e Lei 
nº 5.172, de 1966, art. 127): 
I - em relação ao imposto de que trata este Livro: 
a) quando existir um único estabelecimento, o lugar da situação deste; 
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normativo, em consonância com o Artigo 127 do CTN, elege como elementos 

caracterizadores do domicílio fiscal das pessoas jurídicas: “(a) quando existir um único 

estabelecimento, o lugar da situação deste; (b) quando se verificar pluralidade de 

estabelecimentos, à opção da pessoa jurídica, o lugar onde se achar o estabelecimento 

centralizador das suas operações ou a sede da empresa dentro do País.” 

Uma primeira leitura do Artigo 212 do RIR poderia levar a crer que o problema 

acerca da determinação do domicílio fiscal das pessoas jurídicas estaria solucionado, 

bastando a verificação da localização do único estabelecimento ou, em caso de pluralidade, 

do estabelecimento principal ou sede social. Ocorre que, uma análise mais atenta permite 

concluir que a redação deste dispositivo é de pouco, ou duvidoso auxílio na problemática 

dos elementos de conexão no contexto do Direito Tributário Internacional brasileiro. Isso 

porque, referida previsão parece cuidar apenas da fixação do domicílio fiscal no bojo do 

território nacional186; sua relevância, portanto, estaria adstrita a questões de arrecadação e 

fiscalização internas187, não se prestando ao desenho do genuine link fundamentador do 

tratamento fiscal a que deve ser submetida determinada pessoa jurídica (i.e., regime 

aplicável aos residentes ou regime aplicável aos não residentes).  

A fim de sustentar esta argumentação, verifique-se que a legislação de regência do 

Artigo 212 do RIR, à época de sua elaboração, não vislumbrava a tributação de itens de 

rendimentos com elementos de estraneidade. Com efeito, as projeções ultraterritoriais do 

                                                                                                                                                                                
b) quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, à opção da pessoa jurídica, o lugar onde se achar 
o estabelecimento centralizador das suas operações ou a sede da empresa dentro do País; (...) 
§1º O domicílio fiscal da pessoa jurídica procuradora ou representante de residentes ou domiciliados no 
exterior é o lugar onde se achar seu estabelecimento ou a sede de sua representação no País (Decreto-Lei 
nº 5.844, de 1943, art. 174). 
§2º Quando não couber a aplicação das regras fixadas neste artigo, considerar-se-á como domicílio fiscal 
do contribuinte o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à 
obrigação tributária (Lei nº 5.172, de 1966, art. 127, §1º). 
§3º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a 
arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo anterior (Lei nº 
5.172, de 1966, art. 127, §2º).” 

186Reforçando este argumento, interessante reproduzir o artigo 34 da Lei nº 4.154/62, apontado como fundamento do 
citado artigo 212 do RIR: “Art. 34. O domicílio fiscal das firmas ou sociedades com sede no país, e das filiais, 
sucursais, agências ou representações das que tiverem sede no estrangeiro, é o lugar onde se achar o 
estabelecimento industrial ou comercial de sua fonte de produção ou a sede da empresa dentro do país.  
Parágrafo único Quando se verificar a pluralidade dos estabelecimentos industriais ou comerciais, em 
unidades federativas diferentes, o domicílio fiscal será o da unidade onde se achar o estabelecimento 
centralizador das operações da empresa.” (grifo nosso). 

187Nesse sentido, doutrina de escol entende que o Artigo 127 do CTN não teria a função de fixar os contornos 
do elemento de conexão da residência, mas apenas de determinar o domicílio tributário para os exclusivos 
fins de delimitar espacialmente os contornos que informam o cumprimento das obrigações tributárias para o 
contribuinte e das atividades fiscalizatórias pelo Fisco (cf. XAVIER, Alberto. op. cit., p. 287; TÔRRES, 
Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 127-128). 
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imposto de renda das pessoas jurídicas foram introduzidas com o advento da Lei nº 9.249, 

de 26.12.1995188. Assim, considerando que o regulamento reflete a sistemática de 

tributação em bases territoriais (em vigor quando da edição do CTN e da Lei nº 4.154/62), 

temos que sua regulação não visaria a informar os contornos do domicílio fiscal para fins 

de caracterização de elemento de conexão justificador da tributação em bases universais.  

Diante desse quadro, na ausência de previsão fiscal específica dispondo sobre o 

tema, poderíamos nos socorrer da regra definidora do domicílio geral, estabelecida pelo 

artigo 75 do Código Civil. Importa arrazoar que entendemos não ser esta a aproximação 

ideal, uma vez que a legislação tributária deveria oferecer critérios estritos para a 

determinação do domicílio fiscal das pessoas jurídicas (dada a importância deste elemento, 

porquanto determinante para a fixação do tratamento tributário a estas aplicável). Contudo, 

este posicionamento parece permitir a superação de potenciais inconsistências do sistema 

tributário brasileiro.  

A fim de ilustrar algumas das inconsistências passíveis de serem geradas acaso 

adotássemos aproximação diversa, elaboramos, a seguir, um cenário exemplificativo. 

Pensemos na situação na qual uma sociedade tem sua administração localizada em 

território nacional, bem como sua sede social e diversos estabelecimentos. Adicionalmente, 

esta pessoa jurídica detém um estabelecimento situado no exterior, responsável por 

centralizar suas operações. Diante desse panorama, poderia a sociedade em questão eleger 

como seu domicílio a jurisdição estrangeira na qual se encontra o estabelecimento 

centralizador de suas atividades, ao abrigo do Artigo 212 do RIR/99? Por outro giro, 

poderia esta pessoa jurídica eleger como domicílio fiscal qualquer outra jurisdição, ao 

abrigo do Artigo 127 do CTN? Muitos responderão negativamente a estas perguntas, pois, 

ao assim proceder, a pessoa jurídica dificultaria a arrecadação e fiscalização internas, nos 

termos do Artigo 127, §2º, do CTN e do Artigo 212, §3º do RIR. Entretanto, tal 

argumentação aparenta ser equivocada. Isso porque, para esses fins (de arrecadação e 

fiscalização), nada impede que cada estabelecimento sito no Brasil cumpra suas respectivas 

obrigações tributárias.  

                                                           
188A tributalidade ilimitada das pessoas físicas está presente no ordenamento pátrio desde a promulgação do 

Decreto-Lei nº 1.168, de 22.03.1939; ao revés, a tributação das pessoas jurídicas em bases universais foi 
introduzida tardiamente no Brasil, apenas após o advento da referida Lei nº 9.249/95. Mencione-se tentativa 
anterior de adoção desse modelo relativamente às pessoas jurídicas, com o Decreto-Lei nº 2.397, de 
22.12.1987 e o Decreto-Lei nº 2.413, de 10.02.1988; contudo, as previsões nesse sentiudo foram revogadas 
pouco tempo depois de entrarem em vigor (sobre o tema cf. XAVIER, Alberto. Direito tributário 
internacional do Brasil, cit., p. 368-369). 
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Com efeito, quer nos parecer que os questionamentos expostos demandam outra 

aproximação, pois a problemática que efetivamente se coloca consiste na definição da 

extensão das obrigações fiscais: corresponderiam estas à tributação de rendimentos de 

fonte brasileira (regime comumente aplicável aos não-residentes), ou à tributação da 

integralidade dos rendimentos, onde quer que estes tenham sido auferidos (regime 

comumente aplicável aos residentes no País)? 

No nosso sentir, a simples conjugação dos Artigos 127 do CTN e 212 do RIR/99 

não é hábil a endereçar devidamente a questão referente à determinação do elemento de 

conexão subjetivo conformador da regra matriz de incidência do imposto de renda e 

proventos de qualquer natureza das pessoas jurídicas. Contrariando o exposto, poderia 

argumentar-se que, sob a égide dos citados dispositivos, a sistemática vigente seria a de 

liberdade de eleição do domicílio fiscal pelo contribuinte. Ao nosso alvitre, este 

posicionamento seria sustentável apenas se analisássemos os Artigos 127 do CTN e 212 do 

RIR/99 isoladamente e fora de contexto. Ante a interpretação histórica da legislação 

(mencionada linhas volvidas), e com base no entendimento de que o sistema não tolera a 

eleição de critérios com baixo teor de expressividade para a configuração do domicílio 

fiscal das pessoas jurídicas, tal linha interpretativa deveria ser afastada. Portanto, 

entendimento diverso seria incoerente com a própria natureza dos elementos de conexão, 

enquanto critério conectivo genuíno entre determinado evento e a jurisdição fiscal do 

Estado brasileiro189. Propomos, destarte, que aos Artigos 127 do CTN e 212 do 

RIR/99 seja conjugado o Artigo 75 do Código Civil, no sentido de definir o domicílio 

fiscal das pessoas jurídicas em função do local onde estejam situadas suas respectivas 

diretorias e administrações.  

Ultrapassada a análise dos aspectos que informam o domicílio/residência das 

pessoas físicas e jurídicas, para fins de composição do elemento de conexão subjetivo que 

conforma o aspecto pessoal da regra-matriz de incidência do imposto de renda e proventos 

de qualquer natureza, impende examinar a atuação deste elemento de conexão na definição 

da sistemática de tributação aplicável.  

                                                           
189Sob essa perspectiva, Heleno Tôrres aponta como um dos objetivos típicos dos elementos de conexão, 

“evitar que o contribuinte possa usar de particulares mecanismos de alocação de recursos para fugir do 
campo de ação das normas tributárias, de acordo com as suas conveniências, provocando perda de receita 
fiscal para o respectivo Estado.” (TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as 
rendas de empresas, cit., p. 100). 
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A distinção entre pessoas residentes e não-residentes no país tem por finalidade 

identificar o regime fiscal em um ou outro caso. Enquanto os não-residentes apenas 

sujeitam-se à tributação quanto aos rendimentos provenientes de fontes situadas no Brasil, 

submetendo-se ao regime da tributabilidade limitada (“beschränkte Steuerpflicht”), os 

residentes são tributados em bases mundiais, sob o regime da tributabilidade ilimitada 

(“unbeschränkte Steuerpflicht”)190. Assim, o Direito Tributário Internacional brasileiro 

admite a tributação dos rendimentos com base em conexão subjetiva (i.e., 

relativamente aos sujeitos qualificados como residentes no país) independentemente 

do local de sua produção, se doméstica ou ultraterritorialmente. Por outro lado, os 

sujeitos que prescindem de conexão de tal viés (i.e., os não residentes), em regra, 

submetem-se a uma sistemática analítica, através da tributação isolada dos itens de 

rendimento, através do mecanismo da retenção na fonte. 

Visando a conferir maior rigor às sistemáticas ora apresentadas, anote-se que, 

conquanto sejam estes os regimes comumente atribuídos às pessoas físicas e jurídicas em 

função do elemento de conexão subjetivo adotado pela legislação domestica brasileira, há 

situações específicas em que pessoas não-residentes são submetidas à metodologia de 

tributação típica dos residentes. Nesses casos, por meio de equiparação de tratamento, pode 

uma pessoa física ou jurídica residente no exterior ser tributada com base em sua renda 

sintética, e não meramente analítica. Trataremos com maior propriedade dessas situações, 

quando analisarmos a compatibilidade do conceito de estabelecimento permanente com a 

normatização interna brasileira, no Capítulo 8 deste ensaio. O que importa sublinhar na 

presente oportunidade é que, em qualquer cenário, o regime de tributação aplicável sempre 

decorrerá do elemento de conexão que se tenha em presença: atendidos os critérios de 

caracterização da residência, restará verificado o elemento de conexão subjetivo; ao revés, 

nos casos em que inexiste tal nexo, o legítimo exercício da jurisdição fiscal brasileira 

exigirá que o não-residente apresente elemento de conexão de outra ordem (conforme 

adiantado na seção 2, do Capítulo 2). 

Uma vez expostas as noções de residência e domicílio sob a égide do Direito 

Tributário Internacional do Brasil, e enfatizada a relevância desses conceitos na 

determinação do regime fiscal aplicável, cumpre analisar como essas temáticas encontram-

                                                           
190Cf. XAVIER, Alberto. op. cit., p. 291. 
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se inseridas no âmbito do Direito Internacional Tributário, sob o paradigma da CM OCDE 

(e eventuais influxos da CM ONU).  

 

2.2. Residência e Domicílio no âmbito da CM OCDE 

A generalidade dos tratados coevos para evitar a dupla tributação do capital e da 

renda elege a residência como fator determinante para a delimitação de sua abrangência 

subjetiva191. Além desse papel crucial, a residência também é tomada enquanto elemento 

de conexão pessoal por excelência no bojo do Direito Internacional Tributário192.  

Naquele primeiro particular, determina o Artigo 1 da CM OCDE193 que sua 

aplicação dirige-se “às pessoa residentes em um ou ambos os Estados contratantes”. Nessa 

linha, o direito de gozar da proteção conferida ao abrigo das convenções (“treaty entitlement”) 

é outorgado apenas àqueles que sejam enquadrados na categoria de “pessoa residente” pelas 

disposições relevantes. Esse comando é comumente denominado pela doutrina especializada 

de princípio da relatividade dos tratados (“principle of relative effect of treaties”) 194. 

No passado, conforme já anotado, guiados pela teoria da pollitical allegience, os 

tratados garantiam treaty entlitement em função do critério da nacionalidade. Com o 

desenvolvimento da economic allegience no bojo dos trabalhos da Liga das Nações, a 

nacionalidade perdeu sua preponderância. Assim, o modelo estabelecido em 1928195 

                                                           
191Comumente, a doutrina faz uso da expressão “escopo subjetivo dos tratados”. Optamos, contudo, por 

adotar terminologia diversa com o objetivo de chamar atenção para o fato de que, sob a perspectiva do 
Direito Internacional Tributário, o tratado dirige-se aos Estados Contratantes, aspirando integrar-se (após o 
devido reconhecimento) às normas internas - essas sim dirigidas às pessoas. Ademais, o dado histórico 
referente à substituição do termo personal scope pela expressão persons covered, em 1995, parece 
comungar com a terminologia proposta.  

192No caso específico dos tratados que seguem o modelo norte-americano, anote-se a existência da cláusula 
de salvaguarda, que restringe o âmbito de aplicação subjetiva dos tratados, em função da nacionalidade dos 
contribuintes: “a Contracting State [...]by reason of citizenship may tax its citizens, as if the Convention 
had not come into effect.”) 

193“ARTICLE 1. Persons Covered 
This Convention shall apply to persons Who are resident of one or both of the Contracting States”. 
194Cf. BAKER, Philip. Double taxation agreements and international tax law, cit., p. 1-2 e 1-2/1. 
195“ARTICLE 1 

The present Convention is designed to avoid double taxation in the sphere of direct personal or impersonal 
taxes, in the case of the taxpayers of the Contracting Parties, whether nationals or otherwise.” 
Os Comentários relativos ao citado dispositivo esclarecem que: “This article defines the purpose of the 
present Convention; it is destined to avoid double taxation in the sphere of direct taxes in the case of the 
taxpayers of the Contracting Parties. The tendency of modern fiscal law is to consider that all person 
domiciled in a State should be liable to the same taxation therein whatever their nationality may be. This is 
why Article 1 of the draft speaks of all taxpayers, whether nationals or otherwise. Supposing, for instance, 
that two States A and B have concluded a convention on these lines, the nationals of a third State C which 



86 
 

conferiu aplicabilidade às convenções em relação a toda e qualquer pessoa considerada 

como contribuinte, independentemente do fato dessa caracterização decorrer do seu 

domicílio fiscal ou da localidade na qual os rendimentos foram auferidos196.  

Os modelos que se seguiram, nomeadamente o do México (1943) e o de Londres 

(1946), alteraram significativamente o âmbito de abrangência das convenções ao exigir a 

verificação do domicílio fiscal dos contribuintes197. Muito embora a redação do Artigo 1 

constante desses modelos fosse praticamente idêntica àquela adotada pelo Modelo de 1928 

(tendo sido preservado o treaty entitlement em relação aos contribuintes), a extensão desse 

termo foi alterada, pois “apenas os contribuintes com domicílio fiscal em um dos Estados 

Contratantes estavam abrangidos pelas disposições dos modelos”198. Essa conclusão pode 

ser extraída a partir da leitura do Artigo 1 em conjunto com os respectivos Protocolos, 

responsáveis por veicular definições relevantes para a aplicação dos modelos199. 

                                                                                                                                                                                
had not concluded a similar agreement will nevertheless be entitled to the benefits of the treaty, if they are 
taxpayers of State A and B, either because they have their fiscal domicile in these States or derive income 
from them.” (LEAGUE OF NATIONS. Double taxation and tax evasion. Report Presented by the General 
Meeting of Government Experts on Double Taxation and Tax Evasion, cit., p. 12-13). 

196Sobre o tema, interessante citar jurisprudência da High Court of Justice do Reino Unido, referente à 
convenção firmada entre esse país e os Estados Unidos, fundada no modelo da Liga das Nações de 1928. 
No caso Commissioners of Inland Revenue v. Commerzbank AG, Banco do Brasil SA (1990), a corte 
britânica entendeu pela aplicabilidade do referido tratado relativamente a banco alemão e banco brasileiro 
(ambos, não residentes para fins fiscais no Reino Unido) que receberam juros provenientes dos Estados 
Unidos por meio de estabelecimentos permanentes detidos no Reino Unido. Comentando o caso, cf. 
VANN, Richard J. Liable to tax and company residence under tax treaties. In: MAISTO, Guglielmo (Ed.). 
Residence of companies under tax treaties and EC law. Amsterdam: IBFD, 2010. p. 244-246. (EC and 
International Tax Law Series, v. 5); HATTING, Johann P. Article 1 of the OECD Model: historical 
background and the issues surrounding it. Bulletin of International Bureau of Fiscal Documentation, n. 57, 
p. 218-219, 2003; BAKER, Philip. Double taxation agreements and international tax law, cit., p. 1-1. 

197“The Convention is intended to apply to all taxpayers in the contracting States, whether nationals or 
foreigners, provided they have their “fiscal domicile” in one of the two contracting States. Indeed, since 
foreigners with their fiscal domicile in a country are generally subject therein to a general tax liability on 
their total income from domestic and foreign sources, it is legitimate that they should enjoy the double-
taxation relief provided by the Convention. Nationals of the contracting States who have their “fiscal 
domicile” in a third State do not come under the provisions of the Convention, since most countries do not 
tax their nationals having their fiscal domicile abroad, except, of course, on the income they derive from 
their country.” (LEAGUE OF NATIONS. London and Mexico model tax conventions commentary and 
text. Document: C.88.M.88.1946.II.A. Geneva, Nov., 1946. p. 11). 

198“Although the Mexico and London Models still applied to ‘taxpayers’, the meaning of the term has 
changed. Only taxpayers with their fiscal domicile in one of the contracting states came under the terms of 
the Models.” (HATTING, Johann P. op. cit., p. 217). 

199“ARTICLE 1 
The present Convention is designed to prevent double taxation in the case of the taxpayers of the 
contracting States, whether nationals or not, as regards the following taxes (…). 
PROTOCOL 
Article I: The terms taxpayer of a contracting State’ and ‘enterprise of a contracting State’ mean a 
taxpayer or an enterprise whose fiscal domicile is in the said State.” (LEAGUE OF NATIONS. London 
and Mexico model tax conventions commentary and text, cit.). 
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Com o desenvolvimento dos trabalhos que culminaram no Modelo de 1963, já sob 

os auspícios da OCDE, a postura de focar o treaty entitlement no conceito de domicílio 

fiscal foi incorporada em definitivo. Note-se que essa incorporação não se deu nos exatos 

moldes até então vigentes, porquanto o tema apresentou algumas variações com vistas ao 

aperfeiçoamento desta concepção. Em um primeiro plano, o termo “ domicilio fiscal”  

cedeu lugar à expressão “ residência fiscal” . A razão dessa substituição foi explicitada 

pelos comentários ao Modelo de 1963 como sendo de teor meramente terminológico200; 

essa alteração de caráter preponderantemente formal foi acompanhada pelo 

desenvolvimento das relevantes noções de liable to tax e de residence-type taxation, que 

serão deslindadas linhas a frente.  

Desde o seu advento em 1963, o Artigo 1 da CM OCDE não sofreu mudanças 

paradigmáticas, tendo sido mantido o âmbito de abrangência subjetiva dos tratados em 

relação “às pessoa residentes em um ou ambos os Estados contratantes”201. Igualmente, 

desde sua versão de 1980, o Artigo 1 da CM ONU adota essa mesma dicção.  

A fim de precisar a exata extensão do treaty entitlement da CM OCDE, interessa a 

análise do seu Artigo 3202, que oferece uma série de conceitos gerais, dentre os quais 

aquele referente ao termo “pessoas”. Estabelece o parágrafo primeiro, item a desse 

dispositivo, que a expressão em referência “incluí os indivíduos, as sociedades ou 

quaisquer outros agrupamento de pessoas”. De início, cumpre observar que a utilização 

do verbo “ incluir”  evidencia o caráter não exaustivo do dispositivo, de modo que o Artigo 

3(1)(a) deve ser interpretado de forma ampla203. O termo “indivíduos” não parece trazer 

grandes percalços interpretativos, dispondo-se a designar pessoas naturais, pessoas físicas. 

No escólio de Klaus Vogel204, a personalidade civil, hábil a conferir capacidade de adquirir 

                                                           
200“The Conventions usually refer to the State of ‘domicile’ in several Articles. It was felt that, for 

terminological reasons, it would be useful if a ‘shorthand expression’ could be used in all cases where the 
State of ‘domicile’ is mentioned. In the Article the term ‘resident’ is used.” (ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Report of the Fiscal Committee of the 
OECD on the Draft Convention for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income 
and Capital. Paris, 1963). 

201“ARTICLE 1. Persons Covered 
This Convention shall apply to persons who are resident of one or both of the Contracting States”  
(CM OCDE). 

202“ARTICLE 3. General Definitions 
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: 
a. the term ‘person’ includes an individual, a company and any other body of persons.  
b. the term ‘company’ means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax 
purposes. […]” (CM OCDE). 

203Cf. parágrafo 2 dos Comentários ao Artigo 3 da CM OCDE. 
204Cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 171. 
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direitos e contrair obrigações, é determinada em função da atribuição estabelecida pela 

legislação tributária doméstica do Estado relevante. O signo “sociedade”, a seu turno, consoante 

dispõe o Artigo 3(1)(b), alude às pessoas jurídicas ou entidades que, embora não sejam 

formalmente constituídas, sejam tratadas como tais para fins fiscais. Finalmente, a expressão 

“qualquer outro agrupamento de pessoas” enseja controvérsias assaz acirradas na doutrina acerca 

de sua extensão, sobretudo no tocante a questões envolvendo a outorga de treaty entitlement a 

estruturas como trusts, partneships, joint vetures e outros collective investments vehicles205. 

Sem pretensão de esgotar o assunto, e com intuito apenas de esboçar o citado 

embate doutrinário, Jean Schaffner206 sustenta estarem compreendidas pela expressão 

“qualquer outro agrupamento de pessoas” todos os tipos de associações em relação às 

quais seja reconhecida capacidade contributiva, ainda que limitada. Michael Lang207, por 

sua vez, pleiteia que a expressão abrangeria, inclusive, estruturas não consideradas 

enquanto entidades tributáveis. Compartilhamos do entendimento desse último autor, pois, 

tendo em vista a dimensão ampla conferida ao dispositivo, e por exclusão às acepções 

anteriormente tratadas (indivíduos e sociedades), quer nos parecer que a expressão 

“qualquer outro agrupamento de pessoas” dirige-se a estruturas que não possuem 

capacidade jurídica independente, tampouco autonomia tributária208. Ressalte-se que tal 

ilação não significa que toda e qualquer estrutura será passível de gozar das previsões 

veiculadas pelos tratados, visto que o treaty entitlement exige o atendimento de aspecto 

                                                           
205Em 1993, o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE constituiu um grupo de trabalho com o objetivo de 

estudar a aplicabilidade da convenção modelo às partneships, trusts e outras entidades sem personalidade 
jurídica (other non-corporate entities). O primeiro relatório sobre o tema, datado de 20 de janeiro de 1999, 
focou-se exclusivamente naquele primeiro grupo, muito embora tenha reconhecido a possibilidade de 
projetar os parâmetros fixados a outras formas de estruturação (cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Report on The Application of the OECD Model Tax 
Convention to Partnerships. Paris, 1999. p. 7). Mais recentemente, a OCDE adotou relatório acerca da 
concessão de benefícios tratadísticos a rendimentos auferidos por veículos de investimento coletivo, datado 
de 23 de abril de 2010 (cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT - OECD. Report on The Granting of Treaty Benefits with Respect to the Income of 
Collective Investment Vehicles. (Adopted by the OECD Committee on Fiscal Affairs on 23 April 2010). 
Centre for Tax Policy Administration, 2012. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/ 
45359261.pdf>). Sobre o tema, cf. LANG, Michael. The application of the OECD Model Tax Convention 
to partnerships: a critical analysis of the report prepared by the OECD Committee on Fiscal Affairs. Viena: 
Kluwer, 2000; CLAYSON, Murray. OECD Partnerships Report: reshaping treaty interpretation. British Tax 
Review, London, n. 2, 2000; BAKER, Philip. The application of the convention to partnerships, trusts and 
other non-corporate entities. GITC Review, n. 2, Nov. 2002; SILVEIRA, Rodrigo Maitto. Aplicação de 
tratados internacionais contra a bitributação: qualificação de partnership joint venture. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006. 

206Cf. SCHAFFNER, Jean. The OECD Report on the Application of Tax Treaties to Partnerships. Bulletin of 
International Bureau of Fiscal Documentation, n. 54, 2000. p. 219). 

207Cf. LANG, Michael. Taxation of income in the hands of different taxpayers from the viewpoint of tax 
treaty law. Bulletin of International Bureau of Fiscal Documentantion, n. 55, p. 597, 2001). 

208Cf. VOGEL, Klaus. Double tax treaty and their interpretation. International Tax & Business Lawyer, v. 4, 
n. 1, p. 50, 1986. 
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adicional: além da caracterização enquanto pessoa, a abrangência subjetiva das convenções 

requer sua qualificação como residente.  

Os contornos do conceito de residência no contexto tratadísco são entabulados pelo 

Artigo 4 da CM OCDE209, em direta relação com a legislação fiscal doméstica dos Estados 

Contratantes. Os mesmos contornos são reproduzidos pelo Artigo 4 da CM ONU. 

Embora intuitivo, ressalte-se que o rol de critérios elencados pelo Artigo 4(1) para 

indicar como as respectivas normas internas determinam a residência tem caráter 

meramente exemplificativo. Com efeito, no contexto convencional, é indiferente qual o 

critério adotado pela legislação doméstica dos Estados para caracterizar uma pessoa como 

residente, desde que essa qualificação implique sua sujeição à tributação em função desse 

status210. Em outras palavras, o fator relevante para que a residência atribuída internamente 

por um Estado seja consonante à composição da abrangência subjetiva dos tratados reside 

na verificação de que a pessoa considerada como residente por esse Estado esteja sujeita à 

tributação enquanto tal.  

                                                           
209“ARTICLE 4. Resident 

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, 
under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of 
management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political 
subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax 
in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, 
then his status shall be determined as follows:  
a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; 
if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the 
State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); 
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a 
permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in 
which he has an habitual abode;  
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only 
of the State of which he is a national;  
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States 
shall settle the question by mutual agreement.  
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both 
Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective 
management is situated.” 

210Com tal assertiva não estamos a afirmar que qualquer critério disposto pela legislação interna de um 
Estado merece acolhida, porquanto já assentamos a necessidade de o elemento de conexão reclamar uma 
ligação genuína com a jurisdição relevante. A essa restrição, concernente à própria natureza dos elementos 
de conexão, Klaus Vogel apõe uma segunda: para o douto jurista a expressão “qualquer outro critério de 
natureza similar” requer a eleição de um nexo de localização (cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double 
taxation conventions, cit., p. 232-233). Nessa linha, não seria possível enquadrar no espectro do dispositivo 
em comento o critério da nacionalidade, que se projeta sobre o aspecto pessoal (e não territorial) da 
soberania. Embora não chegue a firmar uma conclusão definitiva sobre o tema, Kees van Raad parece 
caminhar em sentido diverso, admitindo a nacionalidade como critério válido para a caracterização da 
residência no contexto da CM OCDE – muito embora pontue os possíveis efeitos caso tal aproximação 
venha a prevalecer (cf. RAAD, Kees van. Nondiscrimination in international tax law. Deventer: Kluwer, 
1986. p. 128-132). 
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A plena compreensão do que restou exposto demanda o enfrentamento de duas 

ordens de questões: uma primeira consistente em saber a extensão da expressão “sujeita à 

tributação” (“liable to tax” ), e uma segunda relativa ao que se entende por tributação em 

função da residência (“residence-type taxation”).  

As discussões em torno daquela primeira problemática decorrem da interpretação 

adotada por alguns países no sentido de entrever na condição de ser a pessoa liable to tax a 

necessidade efetiva, e não apenas potencial, de tributação. Essa aproximação pode resultar 

na recusa de outorga do treaty entitlement a pessoas que, não obstante ostentarem o status 

de residentes, sendo passíveis de se sujeitarem à tributação, não o sejam de fato em razão 

de circunstâncias diversas (e.g., isenção). Ao contrário, entendemos que o critério do liable 

to tax, requerido pelo Artigo 4(1) para caracterizar a residência no bojo da CM OCDE, 

dirige-se à verificação de estar ou não a pessoa suscetível à tributação em um dado Estado. 

O fato de uma pessoa ser considerada como passível de figurar no pólo passivo de uma 

relação jurídica tributária, i.e., sua caracterização enquanto contribuinte residente, é 

suficiente para o atendimento do requisito de sujeição à tributação; nesse giro, a situação 

de essa pessoa ser ou não tributada in casu seria indiferente para fins da abrangência 

subjetiva do tratado211. Extrema-se, assim, a sujeição potencial à tributação (liable to tax) 

da sujeição efetiva à tributação (subject to tax)212.  

A segunda questão suscitada concerne às feições que a sujeição à tributação deve 

apresentar a fim de que reste caracterizada a residência, nos termos do Artigo 4(1). Sobre o 

tema, importa considerar que, conquanto ordinária a imposição da tributalidade ilimitada 

relativamente aos residentes, tal regime não deve ser tomado como requisito inexorável. 

Com efeito, há países que mantêm sistemáticas puramente territoriais, o que não significa 

que seus residentes estarão impedidos de gozar de treaty entitlement, por não se 

submeterem a tributação em bases universais. Frise-se que a segunda sentença do Artigo 

4(1) (“[a expressão ‘residente de um Estado Contratante’] não inclui qualquer pessoa 

                                                           
211Quer nos parecer que essa aproximação (que impõe a análise do ordenamento de regência para cada 

situação específica) é passível de acomodar tanto a perspectiva dos Estados nos quais a isenção implica 
desnaturar-se a sujeição passiva, como a perspectiva dos Estados nos quais o fato de uma pessoa não ser 
efetivamente tributada em função de uma isenção não retira seu status de contribuinte residente (cf. 
parágrafos 8.6 e 8.7 dos Comentários ao Artigo 4 da CM OCDE). Com efeito, naquele primeiro cenário, a 
isenção prejudicaria o atendimento do critério do liable to tax, ao passo que nesse último caso, a 
suscetibilidade à tributação restaria verificada.  

212Fundando-se o Artigo 4(1) naquela primeira noção (i.e., liable to tax), é possível antever que a previsão 
colimada pela CM OCDE compreende não apenas a efetiva, mas também a potencial, dupla tributação 
(reforça-se, assim, a noção de dupla tributação virtual, apresentada na seção 2 do Capítulo 1).  
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sujeita a tributação nesse Estado em relação apenas aos rendimentos de fontes desse 

Estado ou capital nele situado”) não representa óbice ao exposto.  

Em socorro a este tópico, os comentários à CM OCDE são elucidativos ao 

aduzirem que tal disposição deve ser interpretada em consonância com o contexto e o 

objetivo do Artigo 4(1) do tratado que se tenha em presença213. Diante desse quadro, a 

segunda sentença do Artigo 4(1) não impossibilita a operatividade da CM OCDE em 

relação aos residentes de um Estado que adota sistemática de tributação em bases 

puramente territoriais; ao contrário, tal disposição deve ser tomada no sentido de afastar o 

treaty entlitement em relação às pessoas que, embora sejam reputadas como 

residentes pela legislação doméstica de Estado cuja sistemática mais ampla de 

tributação corresponde ao regime da universalidade, não se sujeitem à tributação 

sobre itens de rendimentos de fonte externa214.  

Em comunhão com essa lógica e ressaltando a perspectiva que deve dirigir a análise 

do tema, assevera Vogel215 que “residente de um Estado contratante – na acepção da 

convenção modelo – é a pessoa que atende o critério de localização que, de acordo com a 

legislação doméstica desse Estado atrai tributação enquanto residente (comumente, 

tributação em bases universais).” Desse modo, quer nos parecer que a condição referente à 

observância de uma residence-type taxation não deve ser interpretada como a necessária 

verificação de tributalidade ilimitada; antes, requer o Artigo 4(1) que o residente de um 

país, em função desse status, seja submetido à sistemática de tributação mais ampla 

prevista pelo ordenamento em questão. Nessa linha, cumpre analisar se a pessoa que aspira 

treaty entitlement está ou não sujeita a um regime tributário abrangente, próprio dos 

residentes, de acordo com as características específicas de cada sistema estatal sobre o qual 

o tratado pretende se projetar.  

                                                           
213Cf. parágrafos 3 e 8.3. dos Comentários ao Artigo 4 da CM OCDE. 
214Pontue-se que, conforme atestam a análise diacrônica apresentada por Kees van Raad (RAAD, Kees van. 

2008 OECD Model: operation and effect of Article 4(1) in Dual Residence – issues under the updated 
commentary. Bulletin of International Bureau of Fiscal Documentation, n. 63, p. 188-189, 2009) e as 
considerações do parágrafo 8.1. dos comentários ao Artigo 4 da CM OCDE, a segunda sentença do Artigo 
4(1) presta-se, primordialmente, a regulação de situações específicas, como aquelas relativas às pessoas 
enviadas em serviço diplomático/ consular ou em casos de possível utilização abusiva da convenção. Nesse 
particular, anote-se a posição consignada pelo Brasil: “Brazil reserves the right not to include the second 
sentence of paragraph 1 in its conventions as the position of diplomatic staff is dealt with under its 
domestic law” (Non-Member Countries’ Position referente aos Comentários ao Artigo 4 da CM OCDE). 

215“(…) a resident of a contracting State – within the meaning of MC – is a person who meets the locality-
related criteria which under the domestic law of that State attract taxation as a resident (very often world-
wide taxation).” (VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 232-233). 
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Podemos abreviar as noções acima expostas, referentes à conformação do treaty 

entitlement, a partir do seguinte sumário:  

(i) identificação da existência de uma pessoa, no sentido atribuído pelo artigo 

3(1)(a);  

(ii)  caracterização da pessoa como residente pela legislação interna de um ou 

ambos os Estados Contratantes;  

(iii)  atribuição de residência pelo (s) Estado (s) com fundamento em um genuine 

link;  

(iv) sujeição da pessoa à tributação em função do seu status de residente;  

(v) suscetibilidade à tributação de acordo com o regime mais amplo do(s) 

ordenamento(s) em questão.  

 

Atendidos tais requisitos, será a pessoa considerada residente em um ou em ambos 

os Estados Contratantes para fins de aplicação da CM OCDE; nesse caso, a pessoa gozará 

de treaty entitlement, viz a viz seu direito de acobertar-se das disposições convencionais.  

Para os fins do presente estudo, impende frisar que os estabelecimentos 

permanentes não detêm treaty entitlement exatamente por falharem em se qualificar como 

pessoas residentes para fins convencionais. Nesse sentido, interessante citar decisão 

prolatada pela Suprema Corte Canadense ao julgar o Forest Crown Industries Case216, 

oportunidade em que foi negada a possibilidade de um estabelecimento, localizado nos 

Estados Unidos, e detido por uma empresa residente em Bahamas, gozar do tratado 

firmado por aquele primeiro país e o Canadá.  

A ausência de treaty entitlement relativamente aos estabelecimentos permanentes 

desencadeia algumas situações de perplexidade. Esse tema é objeto de intenso debate pela 

doutrina especializada217 e foi examinado pela OCDE no contexto de relatório sobre casos 

triangulares, tendo sido proposta a outorga parcial de treaty entitlement aos 

                                                           
216SUPREME COURT OF CANADA. Crown Forest Industries Ltd. v. Canada, [1995] 2 S.C.R. 802. 

Disponível em: <http://scc.lexum.org>. Acesso em: 02 abr. 2013. 
217Cf. RAAD, Kees van. The 1992 OECD Model Treaty: triangular Cases. European Taxation, n. 9, p. 298 et 

seq., Sept. 1993. JONES, John F. Avery. Triangular treaty problems: a summary of the discussion in 
Seminar E at the IFA Congress in London. Bulletin of International Bureau of Fiscal Documentation, n. 1, 
p. 16 et seq. 1999; YONG, Singyuan. Triangular treaty cases: putting permanent establishments in their 
proper place. Bulletin of International Bureau of Fiscal Documentation, n. 64, p. 152 et seq., 2010. 
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estabelecimentos permanentes218. Não obstante as salutares sugestões, é reconhecido que 

os estabelecimentos permanentes fogem do âmbito subjetivo de abrangência ante a dicção 

vigente do Artigo 1 da CM OCDE219. Mencione-se que, no bojo da Comunidade Européia, 

foi admitida a possibilidade de os estabelecimentos permanentes gozarem dos benefícios 

estabelecidos pelos tratados, conforme consagrado pelo notório caso Saint Gobain220. 

Contudo, em tal julgamento, o argumento que suportou tal orientação não se fundou na 

observância dos requisitos impostos pelo âmbito de abrangência das convenções para 

evitar a dupla tributação (nos termos fixados pelo Artigo 1 da CM OCDE), mas nas 

liberdades fundamentais consagradas pelo Tratado de Roma221. 

A questão da delimitação da abrangência subjetiva dos tratados não esgota o papel 

conferido ao critério da residência pela CM OCDE. Isso porque, a residência milita ainda 

como elemento de conexão determinante para a fixação da atuação de cada Estado no 

contexto tratadístico, não sendo possível subsistir casos de dupla-residência.  

Com efeito, para fins de aplicação da CM OCDE, é imperiosa a fixação do Estado 

em que se considera residente uma pessoa, pois os dispositivos convencionais operam sob 

o binômio Estado de Residência / Outro Estado. Diante disso, caso não fossem ofertados 

mecanismos para dirimir, em casos de cumulação, qual status de residente deve prevalecer 

- de um ou outro Estado -, chegaríamos a uma situação de completa inoperatividade, na qual o 

aplicador se veria impossibilitado a operar os enunciados tratadísticos, ante a inexistência da 

figura do Outro Estado, e ante a existência plúrima da figura do Estado de Residência.  

Para solucionar essa perturbação e permitir a plena operatividade de suas 

disposições, a CM OCDE estabelece critérios para a fixação da residência em apenas um 

dos Estados Contratantes. Esses critérios estão dispostos nos Artigos 4(2) (relativamente 

aos indivíduos); e 4(3) (relativamente às demais pessoas), sendo comumente denominados 

de tie-breaker rules.  

                                                           
218Cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Report on 

Triangular Cases. Adopted by the OECD Council on 23 July 1992. In: OECD. Model Tax Convention on 
Income and on Capital. OECD Publishing, 2012. 

219Cf. parágrafos 42 e 60 do ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT - OECD. Report on Triangular Cases, cit.; VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double 
taxation conventions, cit., p. 88. 

220Cf. COMPAGNIE de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland and Finanzamt Aachen-Innenstadt. 
Case C-307/97. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
61997CJ0307:EN:PDF>. Acesso em: 02 abr. 2013. 

221Johann Hatting analisa a compatibilidade desse posicionamento face à CM OCDE, concluindo que tal 
orientação conflita com o seu Artigo 1, pois implicaria em extensão unilateral do âmbito de abrangência, 
onde as partes assim não acordaram (cf. HATTING, Johann P. op. cit., p. 219-220). 
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Ao contrário do que ocorre em relação ao Artigo 4(1), em que a residência é fixada 

em referência à legislação doméstica dos Estados contratantes, a doutrina especializada 

ressalva que os Artigos 4(2) e 4(3) devem ser interpretados autonomamente222, a fim de 

conferir a coerência necessária para alcançar o seu objetivo de fixar (i) qual dos Estados 

terá mantida sua pretensão de tributar seu residente enquanto tal, nos termos da 

Convenção, e, (ii) qual dos Estados Estado terá tal pretensão frustrada, devendo limitar sua 

tributação, nos termos da convenção, enquanto Outro Estado.  

Em linha com a classificação tecida na seção 2 do Capítulo 2, o Artigo 4(2) da  

CM OCDE apresenta a articulação dos critérios conectivos na modalidade de conexão 

subsidiária. A precedência desses critérios para determinar o Estado de Residência dos 

indivíduos é a seguinte:  

(i) Habitação Permanente: Refere-se a acomodações pessoais, passíveis de 

situarem a vida doméstica do indivíduo. Compreendem, portanto, um complexo de 

ativos compatível com padrão de vida indivíduo e que se mantém à disposição para 

seu uso contínuo (e não apenas temporário). Ressalte-se que não se requer que a 

acomodação disponível ao indivíduo revista-se de uma roupagem jurídica 

específica (e.g., propriedade, aluguel, comodato); o aspecto que deve ser analisado 

refere-se ao uso da habitação enquanto tal e em caráter permanente (i.e., não 

temporário)223. 

(ii)  Centro de Interesses Vitais: Havendo habitação permanente em ambos os 

Estados, a convenção evoca um estreitamento do nexo pessoal e econômico para a 

caracterização do Estado de Residência. A intensidade dessas conexões em cada um 

dos Estados compreende a análise de diversos elementos como a localização da 

família, a existência de relações políticas, culturais e sociais, a filiação a clubes – 

sob uma perspectiva pessoal – o desenvolvimento de atividades lucrativas, a 

                                                           
222“L’interpretazione delle tie-breaker rules presuppone -per avere effetto- che a queste venga attribuito un 

contenuto autonomo, tendenzialmente indipendente rispetto al significato ricavabile dal diritto interno, 
proprio perché la loro funzione è quella di sciogliere una doppia residenza che deriva dal contrasto di 
norme interne: se si volessero interpretare le tie-breaker rules sulla base del significato attribuito ai 
concetti nelle legislazioni interne, tale risultato non potrebbe essere raggiunto e si genererebbero invece 
nuovi conflitti.” (MAERELLO, Enrico. La residenza fiscale nel diritto convenzionale. Torino: Università 
degli Studi di Torino, 2009. p. 8). 
“(...) These cannot accomplish their task of determining that residence which alone is binding for the 
purposes of treaty application unless they are interpreted autonomously, i.e., not by reference to domestic 
law as provided in Art. 3 (2). The necessity to interpret the criteria autonomously result from the context of 
the convention.” (VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 246). 

223Cf. parágrafos 12 e 13 dos Comentários ao Artigo 4 da CM OCDE. 
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administração dos seus ativos – sob a perspectiva econômica224. Interessa pontuar 

que não se confere prevalência a uma ou outra ordem de fatores para fins da 

determinação do centro de interesses vitais do indivíduo; com efeito, os elementos 

pessoais e econômicos devem ser analisados de forma conjunta e sistemática225. 

(iii)  Permanência Habitual: A utilização do critério da permanência habitual 

será verificada em duas situações: nos casos de existência cumulada de habitações 

permanentes e incapacidade de determinar o centro de interesses vitais em um dos 

Estados contratantes; e nos casos de inexistência de habitação permanente em 

qualquer dos Estados. Naquele primeiro cenário, a habitualidade da permanência 

terá a função de oferecer primazia aos elementos que evidenciam a conexão 

existente com um dos Estados contratantes, nele restando fixado o centro de 

interesses vitais do indivíduo. Assim, a permanência no Estado relevante deve ser 

examinada em função do desenvolvimento das relações econômicas e pessoais226. 

No segundo cenário, não havendo conexões de outros vieses a serem afirmadas, 

confirmadas ou infirmadas, toda e qualquer permanência verificada em um Estado, 

pouco importando seus motivos, devem ser levadas em consideração227.  

(iv) Nacionalidade: Na hipótese de o indivíduo permanecer habitualmente em 

ambos os Estados contratantes, ou em nenhum deles, o critério a ser utilizado para a 

determinação do Estado de Residência passa a ser o da nacionalidade. Os contornos 

da nacionalidade no bojo da CM OCDE são delineados pela alínea g, do Artigo 

3(1), conforme será analisado em tópico subseqüente.  

(v) Critério Definido em Procedimento Amigável: Caso não seja possível fixar 

a residência com base na nacionalidade, seja porque o indivíduo é nacional de 

ambos os Estados, seja porque este vínculo não esteja presente em relação a 

nenhum dos Estados contratantes, as autoridades competentes deverão solucionar a 

questão por meio de procedimento amigável. Os requisitos, atos e processo para 

tanto são informados pelo Artigo 25 da CM OCDE (cf. seção 1, do Capítulo 1).  

 

                                                           
224Cf. parágrafo 15 dos Comentários ao Artigo 4 da CM OCDE. 
225Cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 251. 
226Cf. Id. Ibid., p. 252. 
227Cf. parágrafo 18 dos Comentários ao Artigo 4 da CM OCDE. 
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No tocante à multiplicidade de residências apresentada pelas demais pessoas (i.e., 

pessoas que não se qualificam como indivíduos), o Artigo 4(3) estabelece como critério 

primordial para a definição do status que deverá prevalecer no âmbito da CM OCDE, a 

localização da sede de direção efetiva. Em um primeiro plano, ressalte-se que essa noção 

não aponta necessariamente para a sede eleita pelos atos constitutivos, pois a sua 

formulação deve deter-se na concreção do processo decisório relevante para o 

desenvolvimento das atividades da pessoa228. Nesse sentido, esclarece Vogel229 que o 

aspecto determinante não é a projeção dos efeitos das diretivas, mas a fixação do local 

onde estas são cunhadas. Outrossim, os comentários à CM OCDE230 são elucidativos ao 

aduzirem que o “local direção efetiva é o lugar onde as decisões administrativas e 

comerciais necessárias para a condução dos negócios da entidade como um todo são 

substancialmente tomadas. Todos os fatos e circunstâncias pertinentes devem ser 

examinados para determinar o local de direção efetiva. Uma entidade pode ter mais de um 

lugar de direção, mas pode ter apenas um local de direção efetiva de cada vez.” 

Uma vez perscrutadas as dimensões que informam a definição do Estado de 

Residência para fins de aplicação da CM OCDE, ao abrigo dos seus Artigos 4(2) e 4(3), 

importa precisar que, em regra, tal definição não implica a descaracterização do status de 

residente no contexto do ordenamento interno do Outro Estado. Com tal assertiva 

queremos esclarecer que não se impõe ao Estado, cujo critério de residência foi preterido 

no âmbito da convenção, a obrigação de alterar o status imputado a determinada pessoa 

com base em norma interna. O tratado impõe apenas que o exercício da tributação por esse 

                                                           
228A fim de evidenciar o candente debate em torno da configuração do critério da sede de direção efetiva, 

interessa consignar, ainda que em breve referência, as discussões correntes sobre o assunto. Em fevereiro 
de 2001, o Technical Advisory Group on Monitoring the Application of Existing Treaty Norms for the 
Taxation of Business Profits (“BP TAG”), elaborou minuta intitulada “The Impact of the Communications 
Revolution on the Application of ‘Place of Effective Management’ as a Tie Breaker Rule”. O objetivo desse 
relatório centrava-se na identificação de potenciais limitações que o conceito de ‘local de direção efetiva’ 
poderia enfrentar no cenário hodierno de intenso avanço tecnológico. Com base nos comentários recebidos 
o BP TAG lançou um segundo relatório, em maio de 2003, chamado Place of Effective Management 
Concept: Suggestions for Changes to the OECD Model Tax Convention. Discussion Draft. 27 May 2003. 
Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/2956428.pdf>. Essa minuta continha duas propostas que 
visavam a um maior refinamento da noção de sede de direção efetiva: a primeira delas sugeria a extensão 
das explicações contidas nos comentários ao Artigo 4(3), ao passo que a segunda indicava a inserção de 
previsão alternativa. Essas propostas foram submetidas a diversas análises do âmbito da OCDE, tendo a 
atualização à CM OCDE de 2008 absorvido algumas de suas projeções (cf. Draft Contents of the 2008 
Update to the Model Tax Convention). 

229Cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 262. 
230“24. [...] The place of effective management is the place where key management and commercial decisions 

that are necessary for the conduct of the entity’s business as a whole are in substance made. All relevant 
facts and circumstances must be examined to determine the place of effective management. An entity may 
have more than one place of management, but it can have only one place of effective management at any 
one time.” (Comentários ao Artigo 4 da CM OCDE). 
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Estado seja conforme as suas disposições. A particularidade da situação em tela é que será 

imputado à atividade tributante do Estado em questão um nível de restrição maior do que 

aquele que seria verificado caso o critério de residência adotado por sua legislação 

doméstica tivesse prevalecido quando da aplicação das tie-breaker rules convencionais231. 

Além da questão da extensão da qualificação tratadística relativamente às ordens 

domésticas estatais, cumpre analisar outra ordem de projeção, notadamente aquela 

referente a terceiros países, que podem gerar situações triangulares. Seguindo raciocínio 

análogo àquele acima traçado, com base no qual a qualificação estabelecida por uma 

convenção não interfere necessariamente na caracterização da residência para fins das 

ordens internas estatais, influindo apenas nos contornos da atividade tributante dos Estados 

contratantes, doutrina de escol232 firmou entendimento no sentido de que aquela 

qualificação também não teria o condão de provocar qualquer ingerência 

relativamente a terceiros países. Com efeito, pelo já citado princípio da relatividade 

dos tratados, a qualificação da residência teria seus efeitos restritos ao âmbito da 

convenção em regência233.  

Destaque-se, no entanto, que essa aproximação foi em certa medida superada, 

devido ao esclarecimento prestado pela atualização dos comentários à CM OCDE de 

                                                           
231Com o objetivo de contribuir para a elucidação do que restou consignado, tomemos uma situação 

hipotética na qual, em virtude da legislação doméstica dos Estados R1 e R2, uma pessoa física X é 
considerada como residente de ambos os Estados; imaginemos, ainda que o regramento interno desses 
Estados estabelece a incidência de imposto de renda à alíquota de 25% sobre os juros auferidos por seus 
residentes, e 5% no tocante aos não-residentes. Cogitemos que o Estado R1 e o Estado R2 tenham firmado 
tratado para evitar a dupla tributação entre si, nos moldes da CM OCDE. Nesse cenário, o fato de X ser 
considerada, para fins de aplicação do tratado R1-R2, como residente do Estado R1, não projetará efeitos 
em relação à caracterização de X como pessoa residente no Estado R2 no bojo de seu ordenamento interno. 
Sob a égide do tratado, o Estado R2 deverá restringir o exercício de sua atividade tributante, nos termos 
estabelecidos pelas previsões relevantes - no nosso exemplo poderá tributar os juros auferidos por X, 
provenientes do Estado R2, até o percentual de 10%, de acordo com o Artigo 11 da convenção. Note-se que 
isso não significa que X estará sujeita no Estado R2 à tributação aplicável aos não-residentes de 5%; e 
mais, todos os procedimentos e obrigações acessórias próprias dos residentes, conforme estabelecido pela 
legislação interna do Estado R2, não serão afastas em virtude de esse país ter sido preterido quando da 
aplicação do Artigo 4(2) do tratado R1-R2. 

232Cite-se, a exemplo, RAAD, Kees van. Dual Residence. European Taxation, Aug. p. 242, 1988; VOGEL, 
Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 224. 

233Para ilustrar essa aproximação imaginemos uma situação na qual, em virtude da legislação doméstica dos 
Estados R1 e R2, uma pessoa jurídica X é considerada como residente de ambos esses Estados; 
imaginemos ainda que esses Estados tenham firmado tratado para evitar a dupla tributação entre si e 
também em relação a um terceiro Estado (o Estado C). O fato de a pessoa ser considerada, para fins de 
aplicação do tratado R1-R2 como residente do Estado R1, de acordo com o Artigo 4(3), não projetaria 
efeitos em relação aos tratados R1-C e R2-C. Nessa linha de orientação, X faria jus às previsões de ambos 
esses tratados, na medida em que apresentaria treaty entitlement em relação a cada um deles. 
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2008234. Com efeito, o referencial de análise tomado outrora para determinar se uma 

pessoa estava ou não sujeita à tributação em bases amplas focava-se exclusivamente na 

legislação doméstica de cada Estado. Essa perspectiva foi alterada com a referida 

atualização, que permitiu uma flexibilização na relatividade dos tratados, ao admitir que as 

modificações promovidas por um tratado à sistemática de tributação de um Estado 

pudessem afetar acordos terceiros235.  

Releve-se que a posição avançada pela OCDE não foi acolhida de forma unânime 

pela doutrina, havendo vozes que, embora compactuem com eventual projeção de cunho 

anti-evasivo, lançam pesadas críticas, rechaçando a extensão dos efeitos da caracterização 

de residência no bojo de um tratado para além do princípio da relatividade. Não sendo este 

o objeto visado na presente oportunidade, nos furtaremos do estudo mais detalhado de tais 

críticas236. Entretanto, não podemos deixar de pontuar que a interpretação oferecida pelos 

comentários à segunda sentença do Artigo 4(1), no tocante à extensão dos efeitos da 

determinação do Estado de Residência para fins de aplicação de um tratado em face de 

outros tratados firmados com terceiros Estados, pode gerar dúvidas em casos envolvendo 

estabelecimentos permanentes. Isso porque a redação do Artigo 4 da CM OCDE exclui o 

status de residente no tocante às pessoas sujeitas à tributação em um Estado apenas em 

relação aos rendimentos de fontes nele situadas. Aventemos uma situação na qual, em 

virtude da legislação doméstica dos Estados R e PE, uma pessoa jurídica X é considerada 

como residente de ambos. Imaginemos que esses Estados tenham firmado tratado para 

evitar a dupla tributação entre si e que X dispõe de um lugar fixo de negócios no Estado 

PE, mas, sua sede de direção efetiva localiza-se no Estado R. Nesse cenário, nos termos do 

Artigo 4(3) do tratado, restará afastada a possibilidade de o Estado PE exercer sua 

                                                           
234“6. A person, such as an individual or company, who is resident of two Contracting States under each 

State’s domestic tax laws is considered to be resident of only one of these States (the “winning State”) 
under paragraphs 2or 3 of Article 4 (the “tie-breaker” rule) of the treaty between these two States. The 
changes below are primarily intended to clarify that this will affect the status of “resident” of that person 
for purposes of treaties that the other State (the “losing State”) may have concluded with third States since 
the effect of the treaty between the winning State and the losing State will be that the person will not be 
subject to the most comprehensive liability to tax in the losing State.” (Draft Contents of the 2008 Update 
to the Model Tax Convention). 

235Com base nesta diretiva, os comentários ao Artigo 4 da CM OCDE foram acrescidos das seguintes 
considerações: “8.2 According to its wording and spirit the second sentence (…) also excludes companies 
and other persons who are not subject to comprehensive liability to tax in a Contracting State because 
these persons, whilst being residents of that State under that State's tax law, are considered to be residents 
of another State pursuant to a treaty between these two States.” (Comentários ao Artigo 4 da CM OCDE). 

236Remetemos o leitor à seguinte bibliografia: RAAD, Kees van. 2008 OECD Model: operation and effect of 
Article 4(1) in Dual Residence – issues under the updated commentary, cit., p. 187 et seq; ASSIS, Karoline 
Marchiori de. Dual Resident Companies. Revista de Direito Tributário Internacional, São Paulo, n. 10, p. 
146 et seq., 2010. 



99 
 

tributação em bases amplas. Contudo, isso não significa necessariamente que apenas os 

rendimentos produzidos no Estado PE serão por este tributado. Isso porque, não obstante X 

ser residente do Estado R, onde se localiza a sede de direção efetiva da pessoa jurídica, o 

lugar fixo de negócios situado no Estado PE permite a caracterização de um 

estabelecimento permanente, em relação ao qual é admitida a tributação de rendimentos 

originados no exterior, desde que a ele atribuíveis.  

Com o objetivo de contornar essa possível perplexidade, os rendimentos atribuíveis 

ao estabelecimento permanente, ainda que provenientes originalmente de outros Estados, 

podem ser considerados como rendimentos de fonte situada no Estado PE. Essa 

aproximação acastela-se na doutrina especializada e alinha-se ao entendimento a ser 

deslindado na seção 2, do Capítulo 4, a seguir, que considera o estabelecimento 

permanente como um limite no âmbito do elemento de conexão objetivo da fonte. Sobre o 

tema, vejamos as ponderações trazidas pelo diretor do Departamento de Tratados 

Tributários da OCDE, Jacques Sasseville237 e, em seguida, pelo catedrático da 

Universidade de Sidney, Richard J. Vann238: 

No contexto das previsões de um tratado e em particular do Artigo 23 
sobre a eliminação da dupla tributação, alguém poderia razoavelmente 
considerar que o conceito do estabelecimento permanente é tanto uma 
regra de fonte como de limite de maneira que o rendimento estrangeiro 
atribuível a um estabelecimento permanente situado em um Estado deve 
ser considerado como tendo sua fonte nesse Estado para efeitos do 
tratado.  

No caso de uma sociedade que apresente dupla residência é provável que 
ela tenha um estabelecimento permanente no Estado perdedor, por 
exemplo, se tiver uma sede ou um local de direção, responsável por 
satisfazer os requisitos da legislação doméstica para a caracterização da 
residência. Conforme já anotado, no caso de um estabelecimento 
permanente em um Estado, esse Estado não está impedido de tributar 

                                                           
237“[…] in the context of the provisions of a treaty, and in particular Art. 23 on elimination of double 

taxation, one could reasonably consider that the concept of a permanent establishment is both a source and 
a threshold rule so that foreign income attributable to a permanent establishment situated in a State should 
be consider to have its source in that State for purposes of the treaty.” (SASSEVILLE, Jacques. A tax 
treaty perspective: special issues. In: MAISTO, Guglielmo (Ed.). Tax treaty and domestic law. Amsterdam: 
IBFD, 2006. p. 44. (EC and International Tax Law Series – v. 2). 

238“In the case of a company that is a dual resident it is likely that it will have a PE in the losing State 
because, for example, it has a head office or place of management there which gave rise to satisfaction of 
the domestic tax law residence test. As already noted in the case of a PE in a State, that State is not 
prevented by treaty from taxing foreign source income (dividends, interest, royalties and other income 
under the OECD Model) that is attributable to the PE. (…) In terms of the Model wording in the second 
sentence, the only way that the OECD view can stand is in effect by preferring the PE sourcing rule over 
the passive income sourcing rule and so regarding all of the PE income as sourced in the PE country, but 
no explanation is given for such a preference.” (VANN, Richard J. Liable to tax and company residence 
under tax treaties, cit., p. 253). 
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rendimentos de fonte estrangeira (dividendos, juros, royalties e outros 
rendimentos de acordo com a CM OCDE) que são atribuíveis ao 
estabelecimento permanente. [...] Nos termos da redação da segunda 
sentença [do Artigo 4 (1)] da CM OCDE, a única forma do 
posicionamento da OCDE ser sustentável é efetivamente dar preferência 
à regra de fonte do estabelecimento permanente em detrimento das regras 
de fontes passivas e, dessa forma, considerar todo o rendimento do 
estabelecimento permanente como tendo sua fonte no Estado onde está 
situado o estabelecimento permanente, mas nenhuma explicação é dada 
para essa preferência.  

 

Impende colacionar singela reserva em relação à observação tecida por Richard J. 

Vann na parte final do excerto transcrito, que afirma não haver explicação para a 

preferência da fonte do estabelecimento permanente em detrimento das demais. Isso 

porque, além da coerência sistemática da CM OCDE, pontuada por Jacques Sasseville - em 

especial, com base na interpretação do Artigo 23 -, entendemos que essa lógica de 

considerar como fonte dos rendimentos imputados ao estabelecimento permanente o 

Estado de sua localização, ainda que esses rendimentos sejam originalmente provenientes 

de outros países, já era verificada de forma mais direta desde o modelo de 1963 da OCDE. 

Com efeito, o Artigo 11(5) estabelece que será considerado como fonte dos juros o Estado 

contratante onde reside o devedor; entretanto, caso o devedor detenha um estabelecimento 

permanente em um dos Estados contratantes, ainda que ele próprio não seja residente de 

qualquer desses Estados (i.e., o devedor resida em um terceiro país), a fonte dos juros será 

considerada como sendo o Estado de localização do estabelecimento permanente. 

Ilustrando o exposto: empresário residente do Estado S, contrata empréstimo junto a 

mutuante residente no Estado R, para financiar as atividades desenvolvidas no Estado PE, 

por meio de um estabelecimento permanente lá localizado. Considerando que o débito - em 

relação ao qual se referem os juros - é suportado pelo estabelecimento permanente, o 

Estado PE terá prevalência como fonte em detrimento do Estado S. Também os Artigos 

10(4), 11(4) e 12(3) reforçam essa aproximação da prevalência do estabelecimento 

permanente em relação aos demais elementos de conexão objetivos da fonte ao estipularem 

que os dividendos, juros e royalties auferidos pelo residente de um Estado contratante por 

meio de um estabelecimento permanente situado no outro Estado contratante serão 

considerados enquanto lucro do estabelecimento permanente (submetido, portanto, às 

previsões do Artigo 7) e não como itens de rendimentos específicos abrangidos 

isoladamente pelos Artigos 10, 11 e 12.  
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3. A NACIONALIDADE  

 

3.1.  Nacionalidade no âmbito do Direito Tributário Brasileiro 

Não raro, suscita-se dificuldade (ou mesmo impossibilidade) de estabelecer uma 

definição precisa do que se entende por nacionalidade. Entretanto, conforme aponta 

argutamente Pontes de Miranda239, esses empecilhos a que se referem a doutrina fundam-

se na pretensão de tentar aludir a todas as suas formas de manifestação, no lugar de apenas 

se reportar ao vínculo jurídico no qual consiste a nacionalidade. Assim, no sentido técnico-

jurídico de que agora nos valemos, quando falamos em nacionalidade, estamos a designar 

o vínculo existente entre o Estado e uma pessoa, que evidencia o status de membro da 

comunidade constituinte da dimensão pessoal de sua soberania240.  

Não podendo o Estado soberano privar-se de uma dimensão pessoal, está ele 

adstrito a dispor sobre a regulação do vínculo/status da nacionalidade. Esta disciplina, 

contudo, deve observar os lindes impostos pelo Direito Internacional241; isso porque, 

                                                           
239“Se o que concorre para a atribuição da qualidade de nacional é a identidade de raça, ou a língua, ou a 

religião, ou tôdas em conjunto, ou a comunidade de interêsses econômicos, políticos e morais, ou de tradição 
histórica, não vem ao caso para a definição [de nacionalidade], porque não é isso que se quer definir. No 
terreno jurídico, o que importa mostrar-se em que é que o laço de nacionalidade, a relação jurídica específica, 
se distingue dos outros laços de direito público ou privado.” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Comentários à Constituição de 1967. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 345). 

240Em seu livro Allgemeine Lehren des Staatsangehörigkeitsrecht (1947), Alexander Makarov busca 
deslindar a celeuma relativa à natureza jurídica da nacionalidade, apontando a existência de duas teorias 
contrapostas: uma primeira que pretende tomar a nacionalidade enquanto relação (Rechtsverhaeltnis), e 
uma segunda que coloca a nacionalidade enquanto status (Rechtliche Eigenschaft). A nacionalidade como 
relação jurídica conotaria as obrigações e direitos materiais existentes entre o Estado e seus nacionais. Essa 
aproximação remontaria à relação feudal de ‘perpetual allegiance’, inspirada na idéia de contrato existente 
entre Estado e indivíduo. Por sua vez, a nacionalidade como status teria seus primórdios na tradição 
romana, trazendo consigo a idéia de que os direitos e obrigações seriam uma decorrência do status de 
nacional atribuído pelo Estado a um indivíduo. O autor conclui pela adoção de uma posição intermediária, 
sugerindo que a nacionalidade seja definida com base em uma dupla-perspectiva, enquanto status e 
enquanto relação. (Apud WEIS, Paul. Nationality and statelessness in international law. Netherlands: 
Sijthoff & Noordhoff International Publishers, 1979. p. 29 et seq.). 

241A título de referência, o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 10.12.1948) 
estatui que o Estado não pode privar arbitrariamente o indivíduo de nacionalidade, nem do direito de alterá-
la. Ainda sobre o tema, interessante suscitar o notório Nottebohm Case, julgado pela Corte Internacional de 
Justiça de Haia, que consagrou o princípio da efetividade da nacionalidade, segundo o qual o vínculo patrial 
não deve fundar-se em laços meramente formais, mas em nexo consistente entre a pessoa e o Estado: 
“According to the practice of States, to arbitral and judicial decisions and to the opinions of writers, 
nationality is a legal bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, 
interests and sentiments, together with the existence of reciprocal rights and duties. It may be said to 
constitute the juridical expression of the fact that the individual upon whom it is conferred, either directly 
by the law or as the result of an act of the authorities, is in fact more closely connected with the population 
of the State conferring nationality than with that of any other State. Conferred by a State, it only entitles 
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conforme fixado no Capítulo precedente, este ordenamento atua no sentido de contribuir 

para o delineamento da soberania estatal, atingindo, portanto, sua projeção pessoal. O 

vínculo patrial designado por um Estado tem o condão de gerar projeções relevantes 

na esfera internacional ao garantir ao sujeito qualificado como nacional direitos 

inerentes a esta condição perante seus pares (tal como gozar de proteção diplomática 

onde quer que se encontre)242.  

No ordenamento brasileiro, a nacionalidade encontra-se regida pela Carta 

Constitucional, que preceitua em seu Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), 

Capítulo III (Da Nacionalidade) serem brasileiros natos os nascidos no Brasil (ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país) e os nascidos no 

exterior, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, (i) desde que qualquer deles esteja a serviço 

do País ou (ii) desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham 

a residir no País e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 

nacionalidade brasileira. A seu turno, são considerados brasileiros naturalizados (i) os que, 

na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de 

língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; e (ii) os 

estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de quinze anos 

ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 

No que concerne às pessoas jurídicas, a questão da nacionalidade foi, outrora, 

objeto de grande celeuma243, sendo certo que alguns autores sustentavam que as pessoas 

                                                                                                                                                                                
that State to exercise protection vis-à-vis another State, if it constitutes a translation into juridical terms of 
the individual’s connection with the State which has made him its national. (…)  
Since this is the character which nationality must present when it is invoked to furnish the State which has 
granted it with a title to the exercise of protection and to the institution of international judicial 
proceedings, the Court must ascertain whether the nationality granted to Nottebohm by means of 
naturalization is of this character or, in other words, whether the factual connection between Nottebohm 
and Liechtenstein in the period preceding, contemporaneous with and following his naturalization appears 
to be sufficiently close (…).” (COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. Nottebohm Case. (Liechtenstein 
c. Guatemala) Arrêt du 6 Avril 1955. p. 63. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/ 
18/2674.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2013). 

242“En droit international public les nationaux seuls bénéficient de plein droit de la protection diplomatique 
à l´étranger, et de l´ensemble des regles admises par les Etats dans leurs relations mutuelles au profit de 
leurs nationaux.” (BATIFOL, Henri. Traité élémentaire de droit international privé. Paris: Librarie 
Génerale de Droit et de Jurisprudence, 1955. p. 63). 

243Cf. SANTOS, António Marques dos. Algumas reflexões sobre a nacionalidade das sociedades em direito 
internacional privado e em direito internacional público. Coimbra: Almedina, 1985. p. 7 et seq; LAMY 
FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. (Coords.). Direito das companhias. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. v. 1, p. 105 et seq. 
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jurídicas careciam desse atributo, porquanto consistiriam meras ficções244. Ao revés, houve 

vozes a professar a nacionalidade das sociedades, ante a existência de personalidade 

jurídica245; outros juristas, ainda, a pugnavam mesmo na ausência desta246.  

Para além das discussões acerca da adequação da atribuição de nacionalidade às 

pessoas jurídicas, outro embate relevante envolvendo o tema girava em torno da questão de 

saber que critérios deveriam nortear a qualificação de uma sociedade como nacional.  

Sobre essa questão, Theophilo de Azeredo Santos247 apresenta interessante sumário 

indicando as principais teorias no campo internacional; são elas: (i) teoria da constituição 

da sociedade ou da incorporação; (ii) teoria da sede social (que apresenta variantes com 

base no local da assembleia ou da sede do conselho de administração); e (iii) a teoria 

econômica (que subdivide-se nos critérios do centro principal dos negócios ou centro de 

exploração, do local de emissão dos títulos representativos do capital, e da jurisdição de 

nacionalidade dos sócios que dirigem a empresa).  

No campo do Direito brasileiro, uma primeira referência deve ser feita à comissão 

responsável pela elaboração da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657, 

de 04.09.1942), que optou por não se dirigir de forma direta à questão da nacionalidade das 

pessoas jurídicas. Dispõe o Artigo 11 do citado diploma que “as organizações destinadas 

a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado 

em que se constituírem”, omitindo, portanto, qualquer referência à nacionalidade. 

Posteriormente, a questão da nacionalidade foi içada ao patamar constitucional sob a égide 

do Artigo 171 da Magna Carta de 1988, que, em sua redação original, definia como 

empresa brasileira aquela constituída sob as leis brasileiras e que apresentava sede e 

administração no País. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº 6, de 

                                                           
244A teoria da ficção da personalidade jurídica das sociedades remonta a Savigny e ao idealismo alemão, 

assentado na idéia de que apenas as pessoas físicas seriam capazes de atuar livremente e de autodeterminar-
se; as pessoas jurídicas consistiriam em mera criação do direito, ausente qualquer substrato fático.  

245Para Waldemar Ferreira, a fim de que possam adquirir nacionalidade, as sociedades devem estar revestidas 
de personalidade jurídica. Nessa esteira, careceria de nacionalidade, em virtude de sua incapacidade 
jurídica, a sociedade de fato, bem como a irregular (Cf. FERREIRA, Waldemar. Instituições de direito 
comercial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1951. v. 1, p. 243). 

246“[...] o fato de ser irregular ou de fato não tira à sociedade sua nacionalidade, isto é, o regime jurídico a 
que está ligada. [...] Nacionalidade de sociedade irregular não são têrmos incompossíveis, não ‘se hurlent 
de trouver ensemble’, ao contrário: tôda sociedade irregular ou tôda sociedade, de fato terá, 
obrigatòriamente, uma nacionalidade, estará sujeita a um regime jurídico determinado.” (SANTOS, 
Theophilo de Azeredo. Regime jurídico das sociedades comerciais. Rio de Janeiro: Imprensa Universitária 
da U.M.G., 1958. p. 96). 

247Id. Ibid., p. 43-44. 



104 
 

15.08.1995, este dispositivo foi revogado248. Atualmente, o conceito de nacionalidade das 

pessoas jurídicas encontra-se ao abrigo do Artigo 1.126 do Código Civil, que adota aqueles 

mesmos critérios cumulativos (i) da organização em conformidade com a lei brasileira, e 

(ii) do local de sede da administração no País.  

Reforce-se que, no contexto do ordenamento doméstico brasileiro, a nacionalidade 

não é eleita como elemento de conexão em suas prescrições fiscais sobre o imposto de 

renda e proventos de qualquer natureza; conforme restou assentado na seção anterior, o 

nexo subjetivo escolhido pela legislação pátria para informar o regime tributário aplicável 

corresponde ao critério da residência. Com efeito, a eleição da nacionalidade como 

elemento de conexão regente da tributação sobre a renda é pouco comum nos 

ordenamentos domésticos atuais. No passado, México (até 1981) e Filipinas (até 1997)249, 

determinavam a tributação sobre seus nacionais, ainda que residentes no exterior. 

Atualmente, apenas Estados Unidos e Eritréia250 adotam essa aproximação.  

 

3.2. Nacionalidade no âmbito da CM OCDE e a Cláusula de Não Discriminação 

Na seara do Direito Internacional Tributário, conquanto a nacionalidade não figure 

como elemento de conexão prevalente nos enunciados tratadísticos voltados a evitar a 

dupla tributação do capital e da renda, tal critério logra importância em matéria de não-

discriminação. Este tema, como será visto, apresenta projeções interessantes quando 

aplicado aos estabelecimentos permanentes; dedicaremos, portanto, algumas linhas ao 

assunto em tela.  

Kees van Raad251 adjetiva a adoção do critério da nacionalidade para fins do 

delineamento da cláusula de não-discriminação pela CM OCDE como surpreendente, uma 

                                                           
248Frise-se que o objetivo desse diploma não estava voltado propriamente para a alteração do critério da 

nacionalidade das pessoas jurídicas; antes, tal emenda tinha por escopo abandonar a discriminação ao 
capital estrangeiro (cf. tramitação do projeto e pareceres correlatos em SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/ 
biblioteca/pec/1995/6/ec6.html/>. Acesso em: 15 fev. 2013). 

249Cf. KIRSCH, Michael S. Taxing citizens in a global economy. New York University Law Review, v. 82, p. 
445, 2007. 

250Anote-se que a comunidade internacional condena essa tributação pela Eritréia, apelidada de diaspora tax, 
devido a destinação dos respectivos recursos para financiar grupos armados (cf. UNITED NATIONS. 
Security Council. Report of the Secretary-General on Eritrea. 8 June 2012. Disponível em: 
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Eritrea%20S%202012%20412.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2013). 

251RAAD, Kees van. Nondiscrimination in international tax law, cit., p. 79. 
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vez que o elemento de conexão utilizado por excelência nessa seara compreende o critério 

da residência. Acerca deste aspecto, interessa observar que a introdução de cláusula de 

conteúdo não discriminatório no âmbito dos modelos de convenções para evitar a dupla 

tributação foi inaugurada pelos arquétipos do México (1943) e de Londres (1946), 

oportunidades em predominou a adoção do critério da residência252. Os comentários 

relativos a ambos os modelos (México e Londres) denominavam o dispositivo em comento 

de “Igualdade de Tratamento” (“Equality of Treatment”), muito embora não prescrevesse 

a equiparação de regimes aplicáveis a residentes e não-residentes, mas a vedação de 

tratamento mais gravoso em um país, relativamente a contribuintes com domicílio fiscal 

em outro país, independentemente de serem estes nacionais ou não deste Estado253.  

Não obstante essa distante ascendência, a análise da não discriminação sob o mote 

da nacionalidade já se fez constar da antecessora direta da CM OCDE. O primeiro relatório 

elaborado pelo comitê fiscal da OECE sobre o desenvolvimento de suas atividades incluiu 

minuta de artigos e comentários relativos, dentre outros tópicos, à discriminação tributária. 

Nessa oportunidade, o tema da não discriminação já surgiu atrelado ao critério da 

nacionalidade254. Em 1961, a OCDE sucedeu a OECE, adotando a redação proposta por 

                                                           
252“ARTICLE XV 

A taxpayer having his fiscal domicile in one of the contracting States shall not be subject in the other 
contracting State, in respect of income he derives from that State, to higher or other taxes than the taxes 
applicable in respect of the same income to a taxpayer having his fiscal domicile in the latter State, or 
having the nationality of that State” (LEAGUE OF NATIONS. London and Mexico model tax conventions 
commentary and text, cit.). Note-se que a versão de Londres manteve a mesma redação, mas houve uma 
realocação topográfica sob o Artigo XVI. 

253“Ad Article XVI.—Equality of Treatment: The purpose of Article XVI is to prevent discriminatory 
treatment in one country of taxpayers having their ‘fiscal domicile’ in the other country whether or not they 
are nationals of that country. It specifically debars either of the contracting States from subjecting 
taxpayers having their fiscal domicile in the other State to higher or other taxes than those applicable in 
respect of the same income to taxpayers who have their fiscal domicile in the former State or are nationals 
of that State. There is no doubt that these provisions are also intended to apply, mutatis mutandis, to the 
taxes on property, capital or increment of wealth mentioned in Article XV, though this is not specifically 
stated in the Model Convention.” (LEAGUE OF NATIONS. London and Mexico model tax conventions 
commentary and text, cit.). 

254“TAX DISCRIMINATION ON GROUNDS OF NATIONALITY OR SIMILAR GROUNDS 
31. Although this question has no connection with problems of double taxation, nevertheless, in a number 
of double taxation Conventions, it is the subject of special provisions designed to prevent discriminatory 
treatment, in the form of other or more burdensome taxation, from being applied in one of the two States to 
taxpayers possessing the nationality of the other State. (…) 
32. The draft Article given in Annex IV contains a provision on reciprocal taxation treatment of nationals. 
Although tax discrimination on grounds of nationality is an exception in the Member countries of the 
O.E.E.C., nevertheless it is important that Member countries' adhesion to the principle of no discrimination 
for nationality reasons should be clearly embodied in the texts of their double taxation Conventions in 
view, particularly, of the force of example that this can have for their relations with third countries. (…) 
ANNEX 4 
DRAFT ARTICLE ON TAX DISCRIMINATION ON GROUNDS OF NATIIONALITY OR OTHER SIMILAR 
GROUNDS 
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esta última organização quando da elaboração da CM OCDE de 1963. Essa tendência em 

privilegiar o critério da nacionalidade em tema de não discriminação também é verificada 

no contexto da CM ONU, que apresenta tais contornos desde o modelo de 1980 até o 

presente modelo de 2011.  

Em sua versão original de 1963, o Artigo 24 da CM OCDE suscitou uma série de 

embates em torno do seu escopo, resultando em duas relevantes alterações ao logo dos 

anos. 

Em primeiro lugar, discutiu-se a delimitação da abrangência subjetiva desse 

dispositivo vis à vis o treaty entitlement geral estabelecido pelo Artigo 1 (que, como visto, 

é construído em função da residência). Nesse particular, o modelo de 1977 adicionou uma 

segunda sentença ao Artigo 24(1) com o objetivo de esclarecer que os nacionais, ainda que 

não residentes de um ou ambos os Estados contratantes, estarão albergados pela convenção 

em matéria de não discriminação, evidenciando, portanto, um alargamento no âmbito de 

abrangência pessoal dos tratados. Ainda sobre o alcance desse dispositivo, assinale-se que 

também sua projeção objetiva escapa dos limites gerais fixados pela convenção. Se o 

Artigo 2 da CM OCDE especifica precisamente quais os tributos sobre os quais a 

generalidade de suas previsões se projetam, o Artigo 24(1), ao se referir “a qualquer 

tributação, ou exigência com ela conexa”, apresenta um espectro mais vasto, dirigindo-se 

a toda e qualquer exação de natureza fiscal, ainda que de caráter acessório255.  

Em um segundo plano, anote-se a inclusão do trecho “em particular com relação à 

residência”, na parte final da primeira sentença do Artigo 24(1), por ocasião da CM OCDE 

de 1992. Tal inclusão teve o objetivo de elucidar que a expressão “nas mesmas 

circunstâncias” incluía a residência, admitindo, portanto, a utilização dessa condição como 

                                                                                                                                                                                
1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation 
or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be 
subjected.” (OEEC, Report by the Fiscal Committee on its Activities. Paris, 28th May, 1958).  

255A amplitude da cláusula de não discriminação, que desborda do alcance geral da CM OCDE, fixado por 
seus Artigos 1 e 2, apresenta procedência histórica. Conforme registrado pelos próprios comentários ao 
Artigo 24(1) (cf. parágrafo 6), a adoção de previsão de conteúdo não discriminatório remonta a período 
pretérito ao surgimento das clássicas convenções para evitar a dupla tributação do capital e da renda. Com 
efeito, um grande número de acordos, de variados matizes (e.g., convenções consulares, tratados de 
amizade ou de comércio), divisava o compromisso de um Estado conceder aos nacionais de outro Estado, 
tratamento fiscal não menos favorável que aquele ofertado em relação aos seus próprios nacionais. Diante 
desse quadro, o fato desta previsão ter sido posteriormente ensartada no contexto dos acordos para evitar a 
dupla tributação do capital e da renda não teria o condão de afetar seu alcance original. 
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critério válido (i.e., não discriminatório) para fins de aplicação de regimes de tributação 

diferenciados256.  

A definição da expressão “nacionalidade” é oferecida pela alínea “g”, do Artigo 

3(1) da CM OCDE257, que estabelece gozarem desse vínculo patrial (i) qualquer pessoa 

física que possua a nacionalidade ou cidadania de um Estado Contratante; e (ii) qualquer 

pessoa jurídica, partnership ou associação cujo status de nacional decorra da legislação em 

vigor de um Estado Contratante.  

De início, cumpre advertir que as expressões “nacionalidade” e “cidadania”, por 

vezes, são utilizadas como sinônimas pela legislação, ou mesmo por parte da doutrina. 

Essa confusão terminológica parece advir dos norte-americanos, cujo texto constitucional, 

em diversas passagens, atribuí a mesma carga semântica aos vocábulos “cidadãos” e 

“nacionais”. Contudo, essa impropriedade deve ser evitada, pois tais signos apresentam 

conteúdos diversos; conforme elucida Jacob Dolinger258, “(...) a nacionalidade é o vínculo 

jurídico que une, liga, vincula, o indivíduo ao Estado e a cidadania representa um 

conteúdo adicional, de caráter político, que faculta a pessoa certos direitos políticos, 

como o de votar e ser eleito.”. Daí decorre que “todo o cidadão é um nacional, mas nem 

todo nacional é necessariamente um cidadão do Estado em questão.259” Em linha com 

essas noções, as convenções firmadas pelo Brasil utilizam exclusivamente a expressão 

“nacionalidade”, à exceção apenas do acordo com as Filipinas, no qual há referência ao 

termo “cidadania”, tal qual ocorre na CM OCDE. Ressalte-se, no entanto, que a utilização 

conjunta desses vocábulos não deve afetar em nenhuma medida a análise aqui proposta; 

isso porque, conforme frisado no excerto acima consignado, a cidadania pressupõe a 

nacionalidade. Nessa linha, podemos interpretar a referência à expressão “cidadania” feita 

pelo Artigo 3(1)(g) apenas como uma indicação de que a nacionalidade no contexto da 

convenção abrange os nacionais de um Estado contratante, independentemente destes 

gozarem ou não de direitos políticos (i.e., de cidadania). 

                                                           
256Cf. parágrafo 7 dos Comentários ao Artigo 24 da CM OCDE. 
257“ARTICLE 3 

GENERAL DEFINITIONS 
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: 
(…) 
g) the term "national", in relation to a Contracting State, means: 
(i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and 
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that 
Contracting State.” 

258DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 157. 
259“[...] every citizen is a national, but not every national is necessarily a citizen of the State concerned.” 

(WEIS, Paul. op. cit., p. 5). 



108 
 

A nacionalidade das pessoas físicas no contexto convencional não apresenta 

grandes obstáculos para a sua devida compreensão, porquanto é certo que serão 

considerados nacionais para fins do tratado os indivíduos que possuírem tal atributo nos 

termos dispostos pela legislação interna do Estado relevante; nesse sentido, há uma total 

remissão à regulação doméstica acerca do tema. No tocante às demais pessoas, entretanto, 

interessa tecer algumas considerações adicionais. Isso porque, ao contrário do que ocorre 

com as pessoas físicas, a convenção não faz referência à definição doméstica de pessoas 

jurídicas, partnerships ou associações nacionais. De acordo com Kees van Raad260, essa 

postura decorre do fato de que as legislações internas estatais adotam critérios dos mais 

variados em matéria de nacionalidade dessas entidades, o que pode desencadear dois 

efeitos não desejados: a um, desequilíbrio entre os Estados contratantes relativamente à 

projeção pessoal da cláusula de não-discriminação, e a dois, dificuldade em extremar os 

conceitos de nacionalidade e residência261.  

Cumpre frisar a relevância desta última problemática, na medida em que qualquer 

confusão entre a abrangência geral dos tratados e o escopo específico da cláusula de não 

discriminação deve ser afastada, sob pena de incongruência. Explicamos: conforme 

analisado em itens precedentes, a adoção da residência como elemento de conexão, funda-se 

na distinção entre o regime a que estão sujeitos os residentes e aquele ao qual se submetem os 

não-residentes, o que evidencia, por si só, a existência de tratamento desigual262. Acaso 

houvesse uma convergência entre o conceito de nacionalidade e de residência, a cláusula de 

não-discriminação vedaria tal distinção, o que poderia ser considerado inconsistente com a 

sistemática adotada pelas convenções para evitar a dupla tributação263.  

 

                                                           
260Cf. RAAD, Kees van. Nondiscrimination in international tax law, cit., p. 80-81. 
261Anote-se que, no que concerne às pessoas coletivas, alguns autores recusam-lhe peremptoriamente a 

aplicação do laço político em que se traduz a nacionalidade. Outros, ainda, sustentam que tal vínculo se 
confundiria com o próprio conceito de domicílio. Sobre o tema, cf. PIRES, Manuel. Da dupla tributação 
jurídica internacional sobre o rendimento, cit., p. 214. 

262Cf. RAAD, Kees van. Nondiscrimination in international tax law, cit., p. 75. 
263Os Estados Unidos, como visto, adotam a nacionalidade como elemento de conexão em matéria de 

imposto de renda. Nesse caso, como forma de acomodar essa postura com as prescrições contra a 
discriminação, argumenta-se que cláusula de tal conteúdo prescindiria de quaisquer efeitos: “In the case of 
corporations, Article 24(1) likewise has essentially no impact for U.S. income tax purposes, because the 
dividing line between those corporations subject to U.S. tax on their worldwide income and those not so 
subject is the same as the nationality criterion, namely whether the corporation is incorporated under U.S. 
laws. Thus, a corporation that is not a U.S. ‘national’ is, virtually by definition, not ‘in the same 
circumstances’ as a corporation that is a U.S. national.” (BENNETT, Mary C. The David R. Tillinghast 
lecture nondiscrimination in international tax law: a concept in search of a principle. Tax Law Review, New 
York, n. 59, p. 446, 2006). 
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Tecidas essas considerações iniciais, cumpre precisar que, ao estipular que a 

nacionalidade das pessoas jurídicas, partnerships ou associações, deve ser determinada em 

função do sistema legal em relação ao qual esta deriva seu status, o Artigo 3(1)(g) está a se 

referir ao ordenamento jurídico que rege a organização dessas entidade, comumente 

denominada de “law of incorporation”. Essa interpretação corresponde à posição 

majoritária da doutrina especializada e reflete a influência da versão francesa da  

CM OCDE264, onde se lê que “le terme ‘national’, en ce qui concerne un État contractant, 

désigne (...) toute personne morale, société de personnes ou association constituée 

conformément à la législation em vigueur dans cet État contractant.” 

A quase totalidade dos tratados brasileiros reflete de maneira direta essa 

aproximação, na medida em que se adota como definição de pessoa jurídica nacional 

aquela “constituída em conformidade com a legislação vigente num Estado Contratante”. 

Nesse sentido são as convenções com África do Sul, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, 

China, Coréia, Dinamarca, Espanha, Filipinas, Finlândia, França, Hungria, Índia, Israel, 

Itália, Japão, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Peru, Portugal, República Eslovaca, 

República Tcheca, Suécia e Ucrânia265.  

Esta precisão é relevante, pois a law of incorporation não corresponde 

necessariamente à lei do lugar onde se procedeu à constituição da entidade, mas sim à lei 

de acordo com a qual se deu a constituição. Conforme assinala Vogel, diversas jurisdições 

admitem que a lei da incorporação e o local de direção efetiva ou sede social divirjam266. 

De harmonia com o exposto, impende colacionar ilustrativo exemplo colhido de Alberto 

Xavier267, segundo o qual “uma sociedade incorporada segundo as leis holandesas, com 

sede estatutária na França e com direção efetiva no Reino Unido, será considerada, para 

efeitos da Convenção, como de nacionalidade holandesa (...).”  

Ultrapassado o exame da cláusula geral de não discriminação, cumpre dirigir nossa 

atenção para as previsões específicas da matéria envolvendo estabelecimentos 

                                                           
264Juntamente com o inglês, o francês figura como idioma oficial da OCDE. 
265De resto, as convenções com (i) Argentina, (ii) Equador e (iii) México, indicam: “todas as pessoas 

jurídicas, sociedade de pessoas ou associações cujo caráter de 'nacional' derive das leis em vigor em um 
Estado Contratante”. 

266“There are, it is true, quite a number of States whose laws allow freedom of choice of foreign law of 
incorporation and accept a factious seat (siège fictive) in domestic territory, allowing law of incorporation 
and place of management to diverge (particularly in the Anglo-American States, in some Latin American 
States and in Liechtenstein).” (VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 1293). 

267XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil, cit., p. 212. 
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permanentes. Vejamos o que dispõe o Artigo 24(3) da CM OCDE, cuja redação também é 

a adotada pela CM ONU 268: 

Artigo 24 

Não-Discriminação  

(...) 

3. A tributação de um estabelecimento permanente que uma empresa de 
um Estado Contratante tenha no outro Estado Contratante não será 
determinada de modo menos favorável nesse outro Estado do que a 
tributação imposta sobre as empresas desse outro Estado que exerçam as 
mesmas atividades. Esta disposição não deve ser interpretada no sentido 
de obrigar um Estado Contratante a conceder aos residentes do outro 
Estado Contratante as deduções pessoais, os abatimentos e reduções para 
efeitos fiscais em função do estado civil ou encargos familiares 
concedidos aos seus próprios residentes. 

 

De plano, é possível observar que a abrangência subjetiva do dispositivo transcrito 

difere daquela constante da regra geral de não discriminação. Enquanto esta se dirige aos 

nacionais, aquele se refere a critério de outro viés, notadamente ao estabelecimento 

permanente detido por uma empresa de um Estado contratante localizado no outro Estado 

contratante. Assim, sob a égide do Artigo 24(3) o estabelecimento permanente detido por 

uma empresa residente no Estado A, sito no Estado B, não pode ter tratamento menos 

favorável quando comparado a empresas residentes no Estado B. O critério adotado pelo 

Artigo 24(3), portanto, remete à noção de residência. 

Conforme assinalado anteriormente, a adoção concomitante da residência como 

elemento diferenciador do regime tributário aplicável e como critério de não discriminação 

pode gerar incongruências. Contudo, é possível contemporizar esse cenário acaso o 

tratamento não-discriminatório entre residentes e não-residentes seja estipulado 

restritivamente, associando-o a circunstâncias particulares, em especial, a fatores ligados à 

materialidade do tributo (em oposição a elementos associados a características próprias do 

                                                           
268“ARTICLE 24 

NON-DISCRIMINATION 
3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on 
enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as 
obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, 
reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it 
grants to its own residents.” 
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sujeito passivo). A fim de elucidar o exposto, suscitamos as valiosas lições de Kees van 

Raad269 sobre o tema:  

(...) dificuldades são enfrentadas por um Estado que submete seus 
residentes à tributação e ao mesmo tempo concede aos não 
residentes tratamento não discriminatório irrestrito com base na 
residência. Conforme explicado, esse Estado pode querer limitar a 
neutralidade do tratamento fiscal com base na residência àqueles 
aspectos que estão diretamente relacionados ao objeto tributável 
(isto é, em relação, e.g., ao imposto de renda: a renda bruta menos 
as deduções relacionadas aos respectivos rendimentos), excluindo, 
assim, deduções pessoais, créditos, etc., que não estão 
relacionados com o rendimento propriamente, mas apenas com a 
pessoa do contribuinte.  

 

Além da questão quanto à limitação da abrangência subjetiva do Artigo 24(3), 

cumpre pontuar que a extensão material do seu escopo circunscreve-se ao resultado 

imputável ao estabelecimento permanente. Assim, o lucro atribuível ao estabelecimento 

permanente estará sujeito a tratamento não discriminatório, ao abrigo do Artigo 24(3) 

da CM OCDE, sendo indiferente o fato de tal resultado decorrer ou não de suas 

atividades negociais. 

A corte administrativa alemã manifestou entendimento diverso em algumas 

oportunidades, ao restringir a não-discriminação apenas aos resultados oriundos de 

atividades comerciais do estabelecimento permanente. Em um dos casos submetidos à 

apreciação da Bundesfinanzhof, um estabelecimento permanente transferiu ativos a uma 

sociedade doméstica em contrapartida ao recebimento de direitos corporativos. As 

autoridades fazendárias alemãs pretenderam tributar ganhos latentes decorrentes de 

“hidden reserves” pela diferença entre o valor de mercado e o contábil dos bens, 

tratamento este não aplicável em relação às empresas residentes na Alemanha. O 

argumento suscitado pelo Fisco para escorar sua pretensão fundava-se no fato de que a 

alienação em questão não apresentava caráter operacional por não compreender atividades 

negociais próprias do estabelecimento permanente, e seria apenas em relação a esses 

                                                           
269“(...) difficulties are faced by a State which subjects its residents to taxation while also granting to 

nonresidents unrestricted nondiscriminatory treatment in respect of residence. As explained, such a State 
may want to limit its residence-neutral tax treatment of nonresidents to those aspects of its taxation which 
are directly related to the taxable object (this is, in respect of, e.g., income tax: gross income minus 
income-related deductions), thereby excluding personal allowances, credits, etc., which are not related to 
the income itself, but only to the person of the taxpayer.” (RAAD, Kees van. Nondiscrimination in 
international tax law, cit., p. 125). 
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resultados que o Artigo 24 se referiria270. Tal aproximação não merece prosperar, pois, 

como ensina Kees van Raad271, “a comparação de tratamentos tributários não está 

limitada à tributação dos resultados negociais cobertos pelo Artigo 7 do Modelo da 

OCDE. O Artigo 24[3] refere-se à ‘tributação de um estabelecimento permanente’ sem 

restrição em relação ao tipo de rendimento.” 

Ao contrário do que ocorre em relação ao Artigo 24(1), cuja redação faz alusão “a 

qualquer tributação, ou exigência com ela conexa”, o Artigo 24(3) apresenta alcance mais 

comedido ao se referir apenas à “tributação de um estabelecimento permanente”. Diante disso 

esclarecem os comentários que não traduz atitude discriminatória a imposição de obrigações 

acessórias particulares, ou mesmo uma forma de tributação diferenciada, aos estabelecimentos 

permanentes, desde que tais medidas não importem em carga fiscal mais gravosa272.  

Outro aspecto digno de nota é que o Artigo 24(3) da CM OCDE dirige-se ao Estado 

onde se encontra localizado o estabelecimento permanente (Estado PE) detido por um 

residente do outro Estado contratante (Estado R). Àquele primeiro Estado é vedada a 

imposição de um tratamento tributário menos favorável ao estabelecimento permanente do 

que aquele aplicável às empresas desenvolvidas por seus próprios residentes. Surge então a 

questão de saber a extensão dessa vedação em relação a tratados firmados com terceiros 

Estados (nas já mencionadas situações triangulares). Em outras palavras, cumpre perquirir 

se o Artigo 24(3) do tratado R-PE teria o condão de impor que os benefícios decorrentes da 

aplicação de outras convenções que o Estado PE tenha firmado com terceiros países sejam 

estendidos ao estabelecimento permanente detido por um residente do Estado R, uma vez 

que as empresas residentes do Estado PE gozam de suas previsões.  

A questão ora suscitada foi analisada pela OCDE em relatório sobre casos 

triangulares, adotado em 23.07.1992273; vejamos: 

                                                           
270Cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 1317. 
271“(…) the comparison of tax positions is not limited to the taxation of business profits as covered by Article 7 of 

the OECD Model. Article 24[3] refers to ‘the taxation on a permanent establishment’ without restriction as to 
the type of income.”( RAAD, Kees van. Nondiscrimination in international tax law, cit., p. 135). 

272Cf. parágrafo 34 dos Comentários ao Artigo 24 da CM OCDE. 
273“15. Under the treaty between State R and State P, State P can tax the profits that are attributable to a 

permanent establishment via which an enterprise of State R carries on an activity in State P. The dividends 
and interest from State S form part of these profits and are therefore taxable in State P. The question 
arises, however, as to whether State P should take into account a limited right of taxation of State S. Given 
that the treaty between State P and State S is not applicable, it does not seem that State P has any 
obligations arising from it, such as granting a tax credit in respect of the tax due in State S. Should State P, 
under the R-P treaty, grant such a credit on the basis, for example, of the provisions on non-discrimination 
contained therein?” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - 
OECD. Report on Triangular Cases, cit.). 
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15. De acordo com o tratado entre o Estado R e o Estado P[E], o Estado 
P[E] pode tributar os lucros atribuíveis a um estabelecimento permanente 
através do qual uma empresa do Estado R desenvolve atividades no 
Estado P[E]. Os dividendos e juros provenientes do Estado S integram 
parte desses lucros e são, portanto, tributáveis pelo Estado P[E]. 
Entretanto, surge a questão de saber se o Estado P[E] deve levar em 
consideração um direito limitado de tributação do Estado S. Dado que o 
tratado entre o Estado P[E] e o Estado S não é aplicável, não parece que o 
Estado P[E] detenha qualquer obrigação dele decorrente, tal como a de 
conceder crédito em relação ao tributo devido no Estado S. Deveria o 
Estado P[E], de acordo com o tratado R-P[E], conceder tal crédito com 
base, por exemplo, nas previsões de não-discriminação nele contidas?  

 

De forma geral, o entendimento prevalente acerca do tema é no sentido de que o 

Estado PE não estaria obrigado, em virtude do Artigo 24(3) da CM OCDE, a conferir ao 

estabelecimento permanente nele situado os benefícios previstos em acordos firmados com 

terceiros Estados. Isso porque, conforme já atestado, os estabelecimentos permanentes não 

se enquadram no âmbito subjetivo de abrangência desses terceiros acordos, por não se 

caracterizarem enquanto pessoas residentes. Kees van Raad274 consagra esta aproximação 

com as seguintes lições:  

Se o Estado PE, onde o estabelecimento permanente está localizado, 
concluiu tratado com o Estado [S], de onde o estabelecimento permanente 
aufere parte de seus rendimentos, a questão é se o empresário X, que 
reside no Estado R, pode invocar o tratado entre os Estado PE e [S] a fim 
de evitar a dupla tributação sobre os rendimento do estabelecimento 
permanente provenientes do Estado [S]. O problema é que, embora a 
cláusula de não discriminação dos estabelecimentos permanentes 
constante do tratado entre R e PE aparente conceder esse direito, X não é 
reconhecido como pessoa capaz de invocar o tratado entre PE e [S] 
considerando que ele não reside em nenhum desses Estados. Isto é 
conseqüência do notório princípio da relatividade dos tratados, que 
significa que eles apenas projetam seus efeitos em relação aos Estados 
contratantes.  

 

                                                           
274“If State PE where the permanent establishment is located, has concluded a treaty with State C from which 

the permanent establishment derives part of its income, the question is whether entrepreneur X who resides 
in residence State R, can invoke the treaty between the States PE and C to get relief for the double taxation 
on the C-source income of the permanent establishment. The problem is that, although the permanent 
establishment nondiscrimination clause in the treaty between R and PE appears to grant X such a right, X 
is not recognized as a person who can invoke the treaty between PE and C as he does not reside in any of 
these States. This is the consequence of the well-known principle of the relative effect of treaties, which 
means that they only have effect between the treaty States concerned.” (RAAD, Kees van. 
Nondiscrimination in international tax law, cit., p. 152). 
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Não obstante o exposto, a fim de evitar possíveis distorções, os comentários à  

CM OCDE sugerem a inclusão de previsão que permita o creditamento pelos 

estabelecimentos permanentes, no Estado onde estão localizados, relativamente aos 

tributos pagos em terceiros países275. 

Ocorre que a proposta avançada é restrita, referindo-se apenas às situações nas 

quais o Estado de residência detém acordo com o terceiro país, não sendo possível 

recuperar naquele Estado o tributo pago neste último. Com efeito, o cenário aventado pelos 

comentários é o seguinte: empresário X, residente no Estado R, aufere rendimentos do 

Estado S, por meio de um estabelecimento localizado no Estado PE. Ocorre que o tributo 

pago no Estado S não pode ser recuperado por X no Estado R. Diante disso, acaso o Estado 

PE concorde em adotar a previsão sugerida pelos comentários à CM OCDE no tratado 

firmado com o Estado R, ele possibilitará que X credite por meio do estabelecimento 

permanente situado nesse Estado (PE) o tributo pago sobre os rendimentos provenientes do 

Estado S, de acordo com o percentual fixado no tratado R-S. Contudo, o Estado PE não é 

obrigado a conceder crédito superior àquele que seria oferecido aos seus residentes ao 

abrigo do tratado EP-S. Assim, se o tratado R-S restringir a tributação na fonte ao 

percentual de 15%, e o tratado PE-S à alíquota de 10%, o Estado PE só será obrigado a 

conceder crédito sobre os rendimentos auferidos pelo estabelecimento permanente, 

proveniente do Estado S, até o limite de 10%, ainda que o tributo efetivamente pago no 

Estado S possa corresponder a 15% (isso porque o Estado S só está vinculado à 

observância do tratado R-S, na medida em que X é residente do Estado R, não havendo 

treaty entitlement em relação ao tratado PE-S)276.  

Situação diversa da acima descrita é aquela em que se tenha em presença medidas 

unilaterais para evitar a dupla tributação no Estado onde se encontra localizado o 

estabelecimento permanente. Nesse caso, como é ofertado às empresas residentes nesse Estado 

crédito ou isenção relativamente aos rendimentos provenientes do exterior, a mesma 

desoneração deverá ser estendida aos estabelecimentos permanentes nele situado277.  

                                                           
275Cf. parágrafo 70 dos Comentários ao Artigo 24 da CM OCDE. 
276“11. For State S, dividends, interest or royalties are paid to a resident of State R; State S can therefore 

impose withholding tax as provided for in the R-S treaty. The fact that the payments are attributable to a 
permanent establishment in State [E]P does not mean that the treaty between State R and State S is not 
applicable to State S. On the other hand, the treaty between State[E]P and State S is not applicable, given 
that the permanent establishment is not a resident of State [E]P.” (ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Report on Triangular Cases, cit.). 

277Essa é a diretiva estabelecida pelo parágrafo 67 dos Comentários ao Artigo 24 da CM OCDE. 
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CAPÍTULO  4. OS ELEMENTOS  DE CONEXÃO  OBJETIVOS  E OS 

ESTABELECIMENTOS  PERMANENTES 

 

1. ELEMENTOS DE CONEXÃO OBJETIVOS  

Conforme já tivemos a oportunidade de elucidar, os elementos de conexão 

objetivos referem-se ao aspecto espacial da regra-matriz de incidência tributária ou 

complementam o conceito-quadro dos enunciados tratadísticos, oferecendo as diretivas que 

informam as coordenadas de lugar onde se reputa ocorrido o evento passível de constituir o 

fato jurídico tributário.  

Por excelência, a conexão de cunho objetivo compreende o conceito de fonte em 

suas múltiplas manifestações. Essa pluralidade de configurações, somada à vaguidade com 

a qual o conceito é empregado278, tornam tortuosa a tarefa de formular a noção de fonte. 

Adicionalmente, não raro, as normas que utilizam essa modalidade de vinculação não 

fazem uso expresso do termo ‘fonte’; é comum que a normatização da tributação calcada 

em critério de conexão objetivo faça referência a elementos específicos em função do 

item de rendimento que se tenha em presença. Assim, fala-se em rendimentos de 

imóveis situados em um Estado, em dividendos pagos por sociedade residente de um 

Estado, em juros e royalties provenientes de um Estado, em remunerações de trabalho 

exercido em um Estado, etc.  

Esses contornos geram grande complexidade, passível de dificultar a tarefa de 

afastar o fenômeno da cumulação de potestades fiscais; sobretudo, tais percalços são 

verificados quando a expressão “fonte” é utilizada para designar diferentes critérios em 

relação a uma mesma categoria reditual. Como exemplo emblemático, basta conceber a 

possibilidade teórica de considerar-se como fonte de rendimentos de prestação de serviços 

o local onde estes são prestados, ou onde tais serviços produzem seus efeitos, ou o Estado 

em que o contrato de prestação de serviços é assinado, ou a jurisdição na qual este contrato 

pode ser executado, ou o País cujas leis rejam a prestação de serviços, ou o lugar de onde 

                                                           
278Conforme atestam Schindel e Atchabahian, no relatório geral do Congresso IFA, realizado em Buenos 

Aires no ano de 2005, sobre a configuração dos princípios da fonte e da residência, “most countries lack 
either a legal or case-law definition of ‘source’ (...).”  (SCHINDEL, Angel; ATCHABAHIAN, Adolfo. 
Source and residence: new configuration of their principle. general report, cit., p. 29). 
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provém o respectivo pagamento, ou, ainda, onde a despesa relativa a tais serviços é 

suportada.  

Essa abundância de critérios e os embaraços daí decorrentes foram recentemente 

sublinhados por Blanluet e Durand279, no relatório geral do Congresso IFA, realizado em 

Paris no ano de 2011; vejamos:  

Em muitas situações as normas de fontes são claramente abrangentes a 
fim de capturar todos os rendimentos que possam ter alguma conexão, 
ainda que limitada, com a jurisdição. A renda pode ser considerada como 
tendo fonte em um país com base em critérios secundários tais como, por 
exemplo, o local de pagamento (e.g., Chile), ou o local no qual um 
contrato é firmado (e.g., Argentina).  

[...] Uma vez que um determinado item de rendimento pode apresentar 
múltiplas conexões com múltiplas localidades, não deve surpreender o 
fato de que muitos conflitos possam surgir com relação à fonte dos 
rendimentos.  

 

Diante deste arrazoado, a unanimidade acerca da legitimidade da tributação com 

base no elemento de conexão da fonte encerra-se no momento em que esta é abstrata280, já 

que, no feliz magistério de Vogel281, a expressão em questão não é self-defining, variando 

conforme o contexto de regência.  

Em que pese a imensa amplitude de significações derivada da análise dos mais 

diversos contextos, entendemos ser possível convergir as projeções do elemento objetivo 

da fonte em torno de um mesmo núcleo semântico, compreendido pela noção do local de 

produção dos rendimentos.  

                                                           
279“In many situations, sourcing rules are clearly extensive in order to capture all income which may have a 

connection, even limited, to the jurisdiction. Income can be sourced in a country based on ancillary criteria 
such as, for example, the place of payment of the income (e.g., Chile) or the place of execution of a contract 
(e.g., Argentina). (...) Given that a particular item of income may have multiple connections with multiple 
locations, one should not be surprised that many conflicts may arise with respect to the source of income.” 
(BLANLUET, Gauthier; DURAND, Philippe J. Key practical issues to eliminate double taxation of 
business income, cit., p. 31). 

280Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Princípios no direito tributário internacional: territorialidade, fonte e 
universalidade, cit., p. 343. 

281Sob o título ‘Dismantling the dogma: source is not self-defining’ , Klaus Vogel esclarece que “authors take 
‘source’ to be a natural, self-defining concept about which not much dissension or disagreement is 
possible. However, this far from truth.” (VOGEL, Klaus. World-wide vs. source taxation of income – a 
review and reevaluation of arguments, cit., p. 127). 
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Ratificando tal aproximação, Vogel282 é categórico ao afirmar que “a única 

afirmação positiva que se pode fazer é a de que ‘fonte’ refere-se ao Estado que de uma 

forma ou de outra está ligado à produção do rendimento em questão.” Richard J. Vann283, 

relevando a necessidade de conexão substancial entre a origem do rendimento e dada 

jurisdição, aponta que, em termos gerais, a fonte será determinada com base em um 

“place-of-taxpayer-activity test”. Sob a perspectiva das ciências econômicas, à luz 

das prestigiadas lições de Peggy Musgrave284, a definição de fonte também é tomada 

em função do local da atividade geradora da renda (faz-se referência a “income 

generating activity”).  

No relatório de 2004 intitulado “Are The Current Treaty Rules For Taxing 

Business Profits Appropriate For E-Commerce ?”, a OCDE examinou a configuração da 

fonte, buscando estudar os elementos passíveis de justificar a pretensão fiscal de um 

Estado com base em tal elemento de conexão. Nessa oportunidade, a maioria dos membros 

do grupo de consultores técnicos (Technical Advisors Group - TAG), responsável pelo 

estudo e elaboração do relatório, ratificou a formulação econômica ora exposta, ao postular 

o entendimento de que a fonte dos rendimentos empresariais deve ser determinada com 

base na localização dos fatores de produção, em linha com a supply-base approach, e em 

franca negação da supply-demand approach (segundo a qual a fonte dos rendimentos 

empresariais decorreria da interação entre oferta e demanda, tornando-se relevante para sua 

configuração o elemento do mercado consumidor)285.  

Ainda sobre o tópico, interessante indicar a proposta apresentada pelo Professor da 

Universidade de Tilburg, Eric Kemmeren, que adota acepção ainda mais estrita de fonte, 

pugnando um “principle of origin” . Fundado na teoria do benefício e da pertença 

econômica (cf. seção 3 do Capítulo 2), o autor sugere que seja abandonada a idéia de fonte 

como local no qual o rendimento é fisicamente gerado para se referir exclusivamente à 

                                                           
282“The only positive statement that can be made on the hand is that 'source' refers to a state that in some 

way or other is connected to the production of the income in question (…)”. (VOGEL, Klaus. World-wide 
vs. source taxation of income – a review and reevaluation of arguments, cit., p. 127-128). 

283“The basic policy idea is that income should be sourced in the country with which it has a substantial 
economic connection. […] In broad terms, active income is usually sourced by a place-of-taxpayer-
activity-test […]” (VANN, Richard J. International aspects of income tax. In: THURONYI, Victor (Ed.). 
Tax law design and drafting. Washington: Kluwer, 1998. p. 734). 

284Cf. MUSGRAVE, Peggy B. International tax base division and the multinational corporation. Public 
Finance, v. 27, n. 2, p. 397, 1972. 

285Cf. parágrafos 40 a 42 do Relatório Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits Appropriate 
for E-Commerce? Final report of the Technical Advisory Group on Monitoring the Application of Existing 
Treaty Norms for Taxing Business Profits, cit. 
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localização dos elementos intelectuais que contribuem de maneira significativa para a 

produção da renda286. Em apertada síntese, Eric Kemmeren elenca os seguintes critérios 

para fins de caracterização do elemento de conexão objetivo:  

- o rendimento deve ser gerado no âmbito do Estado que pretende tributar (não 

basta sua mera manifestação física naquela localidade); 

- a origem do rendimento corresponde ao local onde se situa sua respectiva 

atividade produtora;  

- apenas devem ser consideradas as atividades produtoras de renda que contribuem 

substancialmente para sua geração (em hipótese diversa, inexistiria relação 

econômica suficiente); e 

- o componente essencial, sob o qual deve ser analisada a produção do rendimento, 

corresponde ao elemento intelectual (que é próprio dos indivíduos e não de bens). 

 

Com base em tais construções - seja a de fonte de produção ou a de origem -, 

verifica-se uma tendência de afastar a noção de fonte puramente baseada no local de onde 

provêm os recursos financeiros utilizados para a realização do pagamento, comumente 

referida como “fonte de pagamento”. Nesse sentido, assevera Eric Kemmeren287 que “o 

fato de um Estado ou departamento realizar um pagamento ou de o pagador ser localizado 

em um Estado não reflete por si só a causa da produção de renda.” 

Diante do panorama apresentado no Capítulo 2, restou assentado que, sob a 

perspectiva dos contornos que informam a jurisdição prescritiva tributária, qualquer 

critério de fonte eleito por um Estado é hábil a justificar sua pretensão fiscal se e na 

medida em que seja caracterizado enquanto genuine link. A verificação de uma conexão 

relevante o bastante para oferecer tal suporte deve ser analisada em cada caso e deve 

mostrar-se coerente com os preceitos que informam a eleição do elemento de conexão (cf. 

seção 3 do citado Capítulo). Considerando um cenário em que se busca fundamentação na 

pertença econômica, reforça-se o entendimento privilegiado por grande parte da doutrina 

                                                           
286Cf. KEMMEREN, Eric C.C. M. Source of income in globalizing economies: overview of the issues and a 

plea for an origin-based approach, cit., p. 451. 
287“(...) the fact that a state or department makes a payment or that the payer is located in a state does not 

reflect per se the cause of the production of income.” (Id. Ibid., p. 433). 
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no sentido de que a noção de fonte deve ser analisada à luz da realização das atividades 

produtivas de renda, pois a mera verificação da fonte de pagamento não parece representar 

nexo econômico suficiente. No nosso sentir, também sob o mote da equidade essa 

aproximação se sustenta, pois os inputs e riscos que apresentam efetiva relevância para a 

geração do rendimento são aqueles relativos ao Estado de localização da atividade 

produtiva. Não negamos a existência de inputs e riscos oferecidos pelo Estado de onde 

provém o pagamento, mas entendemos que tais fatores não necessariamente se relacionam 

com a atividade geradora do rendimento, apresentando influência de natureza secundária 

concernente ao interesse na simples manutenção de recursos naquele pais (por exemplo, 

em razão de estabilidade cambial, sigilo bancário, flexibilidade e agilidade na 

movimentação de valores).  

 

1.1. Fonte no âmbito do Direito Tributário Brasileiro 

Conforme tivemos a oportunidade de adiantar, a jurisdição fiscal pode ser exercida 

até onde se estenda qualquer dos elementos que compõem a soberania da qual decorre 

(conforme delineado pelo Direito Internacional). Atendidos esses limites, a eleição dos 

critérios que informarão o poder de tributar é matéria de livre escolha pelos Estados 

(conforme estabelecido pelo respectivo Direito Interno).  

Assim, a jurisdição para tributar deve observar uma dupla-ordem de demarcações: 

uma primeira, referente ao âmbito das articulações interestatais e uma segunda, no âmbito 

da manifestação do poder constituinte. Naquela primeira instância, a jurisdição fiscal é 

desenhada no bojo da soberania que a subjaz, devendo submeter-se às limitações impostas 

pelo Direito Internacional. Com base nas premissas ora sob exame, esse plano de análise 

requer que se verifique a existência de elemento de conexão objetivo suficientemente 

relevante para justificar a pretensão fiscal de um Estado em relação a determinado fato que 

guarda algum vínculo de cunho espacial com seu ordenamento. Em sua segunda projeção, 

a jurisdição fiscal sujeita-se aos lindes constitucionalmente previstos, que determinam o 

delineamento das competências impositivas, i.e., no bojo do Direito Interno. Desta sorte, 

cumpre perquirir como o conceito de “fonte” é erigido no Direito Tributário brasileiro.  

De logo, convém ressaltar que a Constituição Federal atribuiu à União a 

competência para instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza 

(Artigo 153, III), competindo à Lei Complementar a definição de seu respectivo fato 
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gerador, base de cálculo e contribuintes (Artigo 146, inciso III)288. Em atendimento a este 

comando, a Seção IV, do Capítulo III, do Título III do CTN, veicula os principais critérios 

que devem informar a compostura da regra-matriz de incidência do imposto sobre a renda 

e proventos de qualquer natureza. Em particular, o Artigo 43 do citado diploma estabelece 

a seguinte previsão:  

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (...) 

 

Com base em tal fundamento de validade assenta-se a normatização geral de 

tributação sobre os rendimentos que mantém exclusivamente vínculo de cunho objetivo 

com o ordenamento brasileiro; notadamente, por meio dos enunciados reproduzidos pelos 

Artigos 682 e 685 do RIR. 

Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto 
neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes 
de fontes situadas no País, quando percebidos:  

I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
exterior (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 97, alínea "a"); [...]. 

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 (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, Lei nº 3.470, 
de 1958, art. 77, Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, e Lei nº 9.779, de 1999, 
arts. 7º e 8º) [...]. 

 

                                                           
288Não excede frisar que o desenvolvimento das competências infraconstitucionais está jungido aos conceitos 

pressupostos pela Magna Carta. Isso porque, “não está ao arbítrio do legislador infraconstitucional a 
manipulação dos enunciados prescritivos que outorgam a competência tributária. Nenhum sentido adviria 
da rígida discriminação da competência impositiva pelo legislador constituinte caso ficasse ao talante 
daquele a quem foi atribuída a competência ampliá-la, reduzi-la ou alterá-la de acordo com suas 
conveniências.” (BARRETO, Paulo Ayres. Imposto sobre a renda. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de 
(Coord.). Curso de especialização em direito tributário: estudos analíticos em homenagem a Paulo de 
Barros Carvalho. Forense: Rio de Janeiro, 2005. p. 772). Acerca do conceito constitucional de renda, 
remetemos a: QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Imposto sobre a renda: requisitos para uma tributação 
constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2003; GONÇALVES, José Arthur Lima. Imposto sobre a renda: 
pressupostos constitucionais. São Paulo: Malheiros Ed., 1997. 
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Uma primeira observação digna de nota é que, ao contrário do que sói ocorrer, a 

legislação pátria em matéria de imposto de renda utiliza-se expressamente o vocábulo 

“fonte” para designar o elemento de conexão aplicável nas hipóteses de tributação dos não-

residentes. Sublinhe-se, contudo, que há grande ruído acerca do conteúdo semântico a ser 

atribuído a tal vocábulo.  

Para o equacionamento dessa questão, interessa aludir às noções fixadas pelo CTN. 

É possível depreender da legislação complementar que, para fins da instituição do tributo 

em questão, é indispensável que sua materialidade consista em auferir renda ou proventos 

de qualquer natureza. A renda, tomada enquanto produto, provém de uma determinada 

atividade, colocando-se como resultado do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos. Mesmo quando tomada a projeção de proventos como outros acréscimos 

patrimoniais, entendemos ser essencial que se busque o fundamento econômico para 

sua geração. Sobre os contornos do imposto de renda e proventos de qualquer 

natureza, não podemos deixar de citar o costumeiro brilhantismo do magistério de 

Ricardo Mariz de Oliveira289:  

Quanto ao conteúdo do fato gerador [do imposto de renda], retira-se do 
art. 43 duas constatações:  

- o fato gerador é sempre a existência de aumento de patrimônio; 

- o aumento de patrimônio pode ser produzido por qualquer causa 
eficiente (existente dentro do patrimônio ou no seu titular). [...] 

Enfim, rendas e proventos são fatores de produção de aumento 
patrimonial. (Grifo nosso.) 

 

Isto posto, temos que o enunciado reproduzido pelo citado Artigo 682 do RIR 

parece compactuar com a materialidade delineada pela legislação complementar ao 

determinar que a renda sujeita à tributação no Brasil deve ser aquela “proveniente de fonte 

situada no País”. Privilegia-se, assim, a noção de fonte de produção.  

De acordo com o escólio de Alberto Xavier290, “a ‘proveniência’ da fonte alude à 

fonte de produção, fonte econômica ou fonte objetiva, que é a origem da renda, ou seja, a 

                                                           
289OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 284. 
290XAVIER, Alberto. op. cit., p. 439. 
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atividade, bem ou direito de que resulta.” Gilberto de Ulhôa Canto291 é categórico ao 

afirmar que “o que importa para definir a competência tributária impositiva, é radicar a 

‘produção’, e não a ‘realização’ do rendimento.” Analogamente, o magistério de Bulhões 

Pedreira292 desenvolve o conceito de fonte nos seguintes termos:  

Fonte, em sentido concreto, é nascente de água, e em sentido figurado é 
origem, causa ou princípio de alguma coisa. Fonte de renda é, por 
conseguinte, sua origem, aquilo que a cria, de que ela é derivada, ou 
promana. E como a renda pessoal é criada pela repartição do resultado da 
produção, a fonte de renda é a atividade de produção.  

 

No que tange ao aspecto temporal da regra matriz de incidência, a partir do qual se 

reputam ocorridos todos os elementos necessários para a concreção do fato jurídico 

tributário, o CTN elege o momento de ocorrência da disponibilidade econômica ou jurídica 

da renda. Em consonância com este comando, o Artigo 685 do RIR determina que a 

incidência do imposto se dê por ocasião do pagamento, crédito, entrega, emprego ou 

remessa dos rendimentos por fonte situada no País. Diante desse quadro, a noção de fonte 

de pagamento, adotada pelo Artigo 685 do RIR, deve ser tomada em referência à projeção 

temporal da regra-matriz de incidência do imposto de renda, eis que sua materialidade 

sempre se concentrará em torno do ato de auferir renda; ação esta que faz remontar, como 

visto, à sua atividade geradora293.  

Em uma segunda projeção, a acepção de fonte de pagamento torna-se relevante 

para a configuração de norma de responsabilidade tributária, uma vez que os montantes 

devidos pelo não-residente a título de imposto de renda sujeitam-se à metodologia 

específica de recolhimento por meio de retenção na fonte. De acordo com o parágrafo 

único, do Artigo 45 do CTN, é possível atribuir à fonte pagadora da renda ou dos 

proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento 

lhe caibam. O Artigo 128 deste diploma requer que esta terceira pessoa, a quem seja 

                                                           
291ULHÔA CANTO, Gilberto de. Temas de direito tributário. Rio de Janeiro: Alba, 1963. v. 1, p. 83. 
292BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Imposto sobre a renda. Rio de Janeiro: Justec; Adcoas, 1979. 

v. 1, p. 207. 
293“[...] a legislação não estabelece mais do que o momento temporal da incidência, mediante atos 

suscetíveis para desencadear o nascimento da obrigação, por exprimirem, cada um deles, o momento da 
aquisição de disponibilidade jurídica e econômica da renda, mas desde que a fonte de produção dos 
rendimentos encontre-se localizada no Brasil.” (TÔRRES, Heleno Taveira. Princípio da territorialidade e 
tributação de não-residentes no Brasil. Prestações de Serviços no Exterior. Fonte de Produção e Fonte de 
Pagamento. In: ______ (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin, 
2003. v. 1, p. 96). 
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atribuída a condição de responsável, seja necessariamente vinculada ao fato gerador. Em 

atenção a tais prescrições, é que comando reproduzido pelo já citado Artigo 685 do RIR, 

estabelece a incidência do imposto de renda na fonte, cuja vinculação resulta do fato de o 

responsável realizar o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa do rendimento, 

restando clara a vinculação294.  

À luz do exposto, entendemos oportuno repisar que, no contexto da regra-matriz de 

incidência tributária do imposto de renda e proventos de qualquer natureza a localização da 

fonte de produção corresponde ao critério essencial para determinar a ocorrência da 

materialidade “auferir renda” nos lindes territoriais brasileiros, ao passo que à noção de 

fonte de pagamento cumpre a função de articular-se enquanto aspecto temporal e em 

referência à responsabilidade tributária295.  

Assim, embora privilegiemos a noção de fonte de produção enquanto elemento de 

conexão essencial para a configuração da regra matriz do imposto de renda no Brasil, sua 

estrutura requer que se some a esse elemento a noção de “fonte de pagamento”296. Isso 

decorre da percepção acima apresentada de que a fonte de pagamento apresenta uma dupla 

função: a uma, figurar como aspecto temporal comumente eleito para compor o fato 

gerador do imposto sobre a renda, e a duas, integrar a norma de responsabilidade tributária 

que estabelece o mecanismo de retenção na fonte.  

Frise-se que as considerações aqui tecidas restringem-se ao regramento tipicamente 

adotado em matéria de tributação dos não residentes. Com tal afirmação pretendemos 

                                                           
294Sobre o tema, é valioso o alerta de Heleno Taveira Tôrres no sentido de que “não se pode confundir a 

regra-matriz de incidência (fato jurídico e obrigação tributária) do Imposto de Renda de não-residentes 
(como contribuinte) com a norma atributiva de responsabilidade tributária à fonte de pagamento[...].” 
(TÔRRES, Heleno Taveira. Princípio da territorialidade e tributação de não-residentes no Brasil. Prestações 
de Serviços no Exterior. Fonte de Produção e Fonte de Pagamento, cit., p. 94). 

295Note-se que também a literatura estrangeira extrema as duas fases da gênese do rendimento; 
nomeadamente: a ‘produção’ e a ‘realização’: “Luogo di produzione, perciò, é quello dove esiste l’energia 
produtrice, l’attività economica che diviene la causa efficiente dell’utile realmente conseguito. Conviene 
dunque distinguere tra luogo di produzione del reddito e quello della sua realizazione.” (MANGANO, 
Vincenzo Sampieri. L'imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni. Milano: Società 
Editrice Libraria, 1935. v. 1, p. 692). 

296“A lei exige, pois, que estejam localizadas no Brasil cumulativamente a fonte de produção e a fonte de 
pagamento. A fonte de produção, porque é ela que estabelece a real conexão econômica de renda com o 
território do país tributante; a fonte de pagamento, pois para a natureza deste imposto, retido 
exclusivamente na fonte, é mais conveniente que no país seja residente a pessoa que paga o rendimento 
tributável e que será considerada fonte pagadora para efeitos de retenção e de recolhimento do imposto 
descontado quando o rendimento for pago, creditado, remetido, empregado ou entregue.” (XAVIER, 
Alberto. op. cit., p. 439). 
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ressalvar o fato de que tal sistemática geral comporta exceções297. Dentre tais exceções, 

interessa-nos, em particular, não os casos em que o residente no exterior é considerado 

enquanto tal, sujeitando-se à tributação definitiva sobre os rendimentos de fontes 

produzidas no país, mas os casos em que ele é equiparado a pessoas residentes no Brasil 

para fins fiscais. Por razões sistemáticas e de clareza de exposição, procede-se remissão do 

estudo deste tema para momento posterior, em que se efetivará o exame dos 

estabelecimentos permanentes à luz do Direito Tributário Internacional brasileiro (cf. 

Capítulo 8, a seguir).  

 

1.2. Fonte no âmbito da CM OCDE 

De forma geral, a CM OCDE não faz expressa referência ao vocábulo “fonte”; 

conforme anotado na seção 2.2. do Capítulo 3 deste trabalho, os dispositivos convencionais 

costumam operar sob o binômio Estado de Residência / Outro Estado. Ao revés, nos 

Comentários à CM OCDE, abundam as alusões ao “Estado de fonte”, que utilizam a 

expressão desde seu intróito298. 

Conquanto ausente o emprego explícito do termo, os enunciados da CM OCDE 

buscam conferir os critérios aptos para indicar a qual Estado cabe a tributação primária299 

                                                           
297Não sendo este o objeto deste trabalho, não nos ocuparemos dos casos particulares em que a legislação 

brasileira se contenta apenas com uma ou outra noção de fonte. Assim, para uma análise mais atilada e 
discussões atinentes à eleição exclusiva da fonte de pagamento (no caso de rendimentos decorrentes de 
serviços prestados por residente no exterior) ou da fonte de produção (no caso de ganhos de capital tendo 
por objeto bens localizados no Brasil), dirigimos o leitores para a seguinte bibliografia: XAVIER, Alberto. 
op. cit., p. 439 et. seq.; MARTINS, Natanael; CALONGE MENDEZ, Juan Manuel. A tributação do ganho 
de capital auferido por não-residente tendo por objeto alienação de bem situado no brasil infringe as 
disposições legais referentes ao imposto de renda brasileiro? Revista de Direito Tributário Internacional, 
São Paulo, n. 7, p. 113 et seq., 2007; ROTHMANN, Gerd W. Tributação internacional sem sujeito passivo: 
uma nova modalidade do imposto de renda sobre ganhos de capital? In: ROCHA, Valdir de Oliveira 
(Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2010. v. 10; CEZAROTI, 
Guilherme. A Tributação do Ganho de Capital nas Operações entre Não-Residentes Prevista na Lei 
10.833/2003. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 105, p. 50-53, jun. 2004. 

298Cf. parágrafo 19 da Introdução à CM OCDE. 
299Compartilhamos do entendimento de Yariv Brauner no sentido de que “the current international tax 

regime is not in its basis a revenue or tax base dividing regime but rather a taxation ordering regime. 
Therefore, the source country in our context has no exclusive right to the tax base […] it simply has the 
right to tax the income domestically sourced, to tax it first in order and to tax it at whatever tax rate it 
determines for the particular type of income – reduced or not.” (BRAUNER, Yariv. A framework for an 
informed study on the realistc role of tax in a development agenda. University of British Columbia Law 
Review, v. 42, n. 2, p. 316, Jul. 2010). O Comitê de especialistas da ONU parece corroborar essa 
aproximação ao indicar que “the souce principle binds the primary right to taxation to the territory of the 
country from which the income emanates/derives.” (UNITED NATIONS. Committee of Experts on 
International Cooperation in Tax Matters. Proposal for amendments to article 5 of the United Nations 
Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (E/C.18/2005/5). 
Geneva, 5-9 December 2005. p. 4. Disponível em: <http://www.un.org/ga/search/view_ 
doc.asp?symbol=E/C.18/2005/5&Lang=E>). 
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em relação a cada item de rendimento específico. Assim, por exemplo, a fonte dos 

rendimentos de propriedade imobiliária relaciona-se com o Estado no qual tal ativo 

encontra-se situado (cf. Artigo 6, da CM OCDE)300; em relação à fonte de itens como juros 

e royalties, alude-se ao Estado de onde provém tais rendimentos (cf. Artigos 11 e 12, da 

CM OCDE); a seu turno, a fonte dos rendimentos decorrente de vínculo empregatício 

refere-se ao Estado no qual o trabalho é exercido (cf. Artigo 15 da CM OCDE); e assim 

por diante.  

Com sua agudeza peculiar, Vogel301 confere destaque a alguns enunciados 

convencionais segundo os quais “rendimentos que inquestionavelmente originaram em 

certo país apenas são ali tributáveis se alguns requisitos adicionais são observados.” De 

acordo com o ilustre autor, esses requisitos adicionais “são estabelecidos para assegurar 

uma conexão suficiente entre o contribuinte e o país em questão.” Enfatizando essa linha 

de raciocínio, trazemos à baila o escólio de Ezio Vanoni302:  

O dever tributário do estrangeiro somente surge quando as suas relações 
com o país atingem uma certa intensidade, dando origem a uma efetiva 
participação do estrangeiro na vida do Estado, e portanto nas vantagens 
que a atividade dêste último proporciona àqueles que se encontram no 
âmbito da sua atuação.  

Na participação do estrangeiro na vida do Estado encontra-se não 
sòmente a justificativa do tributo, como também o seu limite.  

 

Para os fins do presente estudo, cumpre analisar particularmente a noção de fonte 

no tocante à categoria geral dos rendimentos empresariais, em relação a qual, fundando-se 

nas percepções acima expostas, elegeu-se uma série de critérios que buscam evidenciar a 

presença relevante do estrangeiro em uma dada jurisdição. Com efeito, é precisamente em 

                                                           
300Interessa esclarecer que a doutrina, por vezes, toma a localização da situação de um bem como um genuine 

link independente da fonte. Esta não é a aproximação aqui perfilhada, pois entendemos que o situs apenas 
tem relevância, para fins de configuração dos elementos de conexão que informam ao imposto de 
renda, quando tomado sob a acepção de localização econômica, referindo-se precisamente ao local 
de produção do rendimento, i.e., sua fonte. Sobre o tema, cf. LEAGUE OF NATIONS. Report on 
double taxation. Submitted to the Financial Committee by Professors Bruins, Einaudi, Seligman and 
Sir Josiah Stamp, cit., p. 24-25. 

301“Always designating as the ‘state of source’ that state which, according to a treaty, may tax an item of 
income should, however, be subject to one qualification. Under certain distributive rules, income that 
unquestionably originates in a certain country is taxable there only if some additional requirements are 
satisfied (…). Such ‘thresholds’ are provided to ensure a sufficient link between the taxpayer and the 
country in question.” (VOGEL, Klaus. “ State of Residence” may as well be “State of Source” : there is no 
contradiction. Bulletin of International Bureau of Fiscal Documentation, v. 59, p. 422, Oct. 2005). 

302VANONI. Ezio. Natureza e interpretação das leis tributárias, cit., p. 97-98. 
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referência a esse conjunto de critérios que se cunhou a emblemática figura dos 

estabelecimentos permanentes, cuja demarcação passaremos a examinar.  

 

2. O ELEMENTO DE CONEXÃO DOS ESTABELECIMENTOS PERMANENTES  

Já fixamos que o contexto sob o qual pretendemos analisar o conceito de 

estabelecimento permanente é o da CM OCDE (com as contribuições oferecidas pela  

CM ONU), sob a ótica do Direito Internacional Tributário. Ocorre que tal delimitação, 

embora necessária, não é suficiente para direcionar-nos a uma acepção precisa da 

expressão, vez que, ainda nesta seara, inúmeras são as conotações empregadas.  

Com efeito, a doutrina confere plúrimas projeções ao signo “estabelecimento 

permanente” , sendo ora entendido enquanto noção técnico-jurídica atributiva de 

residência, ora tomado como presunção, ora ficção jurídica, ora examinado sob o aspecto 

de centro de imputação, ora analisado enquanto critério de conexão, dentre outras 

significações possíveis303.  

Parece-nos assistir razão a posição doutrinária que atribui ao estabelecimento 

permanente natureza de elemento de conexão; mais precisamente, situamos o tema no 

âmbito do critério objetivo da fonte, em linha com as premissas traçadas na seção 1, acima. 

Conforme elucidado em tal oportunidade, a configuração do critério da fonte, por vezes, 

requer a concorrência de diversos requisitos a fim de assegurar um nexo efetivo entre o 

rendimento e a pretensão fiscal do Estado em que se desenvolve a atividade produtiva. 

Voltando-nos para a análise da noção de fonte no tocante à categoria geral dos rendimentos 

empresariais sob a CM OCDE, verifica-se a eleição de uma série de atributos que buscam 

evidenciar a presença relevante do estrangeiro em uma dada jurisdição.  

Estabelece o Artigo 7 (1) da CM OCDE que “os lucros de uma empresa de um 

Estado contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça 

atividades no outro Estado contratante por meio de um estabelecimento permanente ali 

situado. Se a empresa exercer atividades na forma indicada, seus lucros poderão ser 

                                                           
303Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 216. 

DRAGONETTI, Alessandro; PIACENTINI, Valerio; SFONDRINI, Anna. Manuale di fiscalità 
internazionale. Ipsoa-Kluwer, 2008. p. 783. GIANOLA, Giovanni. L’interpretazione del diritto tributário: le 
succursale e la stabile organizzazione nell’ordine nazionale e internazionale. Milano: Cedam, 1999. p. 4. 
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tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuíveis ao 

estabelecimento permanente.” 

Assim, na apurada simplificação de Doernberg e Hinnekens304, “o termo 

‘estabelecimento permanente’ é meramente uma expressão técnica denotativa do limite 

que as atividades empresariais no país da fonte devem alcançar para credenciar este país 

a tributar a renda pertinente.” Analogamente, expõe Brian J. Arnold305 que “a questão de 

um limite apropriado para a tributação de rendimentos empresariais é parte da tributação 

dos não-residentes sobre rendimentos provenientes de um país (tributação com base na 

fonte)”, acrescentando que “a existência de um estabelecimento permanente é claramente 

um limite mínimo que deve ser observado para que um país tribute os rendimentos 

empresariais proveniente de fontes nesse país.” Arrematando, Kevin Holmes306 assevera 

que o conceito básico da CM OCDE é que uma empresa estrangeira não deve estar sujeita 

à tributação sobre lucros auferidos em um país “a menos que a empresa tenha um nexo 

econômico real, e significativo ou substancial com o país do qual os lucros advêm. Uma 

empresa apenas terá um nexo econômico real, e significativo ou substancial se ela 

desenvolver negócios no outro país por meio de um estabelecimento permanente.”  

O raciocínio ora exposto, segundo o qual o Estado de fonte apenas teria justificada 

sua pretensão fiscal uma vez apurado nexo relevante entre a empresa estrangeira e o seu 

território, o que seria verificado pela existência de um estabelecimento permanente, não foi 

acatado de forma pacífica e uniforme por todos os Estados. A título exemplificativo, por 

ocasião do Congresso IFA realizado no ano de 1973, em Lausanne - Suíça, o Uruguai 

manifestou seu posicionamento no sentido de que os Estados deveriam ter o direito de 

                                                           
304“The term ‘permanent establishment’ is merely a term of art denoting the threshold that business activities 

in the source country must have reached in order to entitle that country to tax the pertinent income.” 
(DOERNBERG, Richard L.; HINNEKENS, Luc. Electronic commerce and international taxation. Boston: 
Kluwer Law International, 1999. p. 16). 

305“The issue of an appropriate threshold for the taxation of business profits is part of the taxation of non-
residents on income derived from a country (‘source based taxation)”. […] The existence of a PE is clearly 
a minimum threshold that must be satisfied in order for a country to tax a non-resident on business profits 
derived from sources in the country.” (ARNOLD, Brian J. Threshold requirements for taxing business 
profits under tax treaties. Bulletin for International Taxation, IBFD, n. 57, Oct. p. 476-478, 2003). 

306“The basic concept of the OECD model DTA (and other DTAs) is that an enterprise should not be liable 
for tax on profits earned in a country that is not the country of residence of the enterprise, unless the 
enterprise has a real, and significant or substantial economic nexus with the country in which the profits 
accrue. An enterprise will only have such a real, and significant or substantial economic nexus if it carries 
n business in the other country through a permanent establishment in that country.” (HOLMES, Kevin. 
International tax policy and double tax treaties. Amsterdam: IBFD, 2007. p. 149-150). 
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tributar todos os itens de rendimentos auferidos no âmbito do seu território 

independentemente da caracterização de um estabelecimento permanente307.  

Não obstante a reserva inicialmente apresentada por alguns países - sobretudo, por 

aqueles cuja sistemática de tributação se dava em bases puramente territoriais -, o fato é 

que o estabelecimento permanente foi adotado universalmente pelas convenções modelos 

e, em especial, pela CM OCDE e CM ONU. Em relação a esse último modelo, convém 

frisar que ele adota, para os presentes fins, a mesma construção acima reproduzida do 

Artigo 7(1) da CM OCDE.  

Mencione-se, contudo, nota distintiva apresentada pela CM ONU, ao adicionar, na 

parte final do dispositivo em questão, uma extensão da tributação pelo Estado de fonte 

admitindo que sejam alcançados lucros decorrentes de certas atividades semelhantes 

àquelas desenvolvidas pelo estabelecimento permanente, ainda que a esse não diretamente 

imputáveis, resultado na chamada força de atração limitada.  

A chamada “força de atração” teve sua origem na legislação de alguns países e em 

alguns tratados antigos308, atuando no sentido de determinar que, ante a existência de um 

estabelecimento permanente, o Estado de sua localização estaria autorizado a tributar não 

apenas o lucro atribuível ao estabelecimento permanente, mas todos os resultados auferidos 

pela empresa estrangeira nessa localidade, ainda que decorrentes de atividades 

inteiramente independentes. Assim, para designar tais situações, fazia-se referência à força 

dos estabelecimentos permanentes para atrair todos os rendimentos auferidos no Estado de 

fonte, inobstante sua efetiva alocação econômica309.  

Frise-se que, consoante o exposto, a CM ONU atribui força de atração aos 

estabelecimentos permanentes em termos restritos, i.e., apenas em relação a atividades 

similares àquelas desenvolvidas pelos estabelecimentos permanentes; sublinhe-se, ainda, 

                                                           
307Cf. LUDWIG, Max Beat. General Report. L’imposition des enterprises ayant des établissements stables à 

l’étranger. Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 59, p. I/56-I/57, 1973. 
308Cf. HIRSCHBÖCK, Martin. The force of attraction principle under the UM-Model Convention. In: 

AIGNER, Hans-Jörgen; ZÜGER, Mario (Eds.). Permanent establishments in international tax law. Viena: 
Linde, 2003. p. 415; VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 409. 

309Sobre o tema, o parágrafo 12, dos Comentários ao Artigo 7 da CM OCDE, estabelece que “the right to tax 
of the State where the permanent establishment is situated does not extend to profits that the enterprise may 
derive from that State but that are not attributable to the permanent establishment. This is a question on 
which there have historically been differences of view, a few countries having some time ago pursued a 
principle of general ‘force of attraction’ according to which income such as other business profits, 
dividends, interest and royalties arising from sources in their territory was fully taxable by them if the 
beneficiary had a permanent establishment therein even though such income was clearly not attributable to 
that permanent establishment.” 
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que previsão de tal conteúdo tem tímida acolhida entre os países. Em profícua pesquisa 

conduzida pelo International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)310, verificou-se que, 

de seiscentos e noventa e um acordos firmados entre países em desenvolvimento311, apenas 

noventa e dois (13,31%) estabelecem força de atração limitada aos estabelecimento 

permanente, sendo que em quatro deles, tal extensão está restrita a casos de evasão fiscal. 

Esse número é ainda mais reduzido no âmbito dos acordos firmados entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (trinta e quatro de seiscentos e noventa e quatro 

tratados) e aqueles firmados entre países desenvolvidos (dois de duzentos e um tratados).  

Em que pese a distinção ora pontuada entre o Artigo 7(1) da CM OCDE e da  

CM ONU, o que interessa ao presente Capítulo é ressaltar o aspecto em relação ao qual se 

igualam. Em ambos os modelos, o estabelecimento permanente apresenta-se como 

elemento de conexão objetivo, no bojo da noção de fonte dos rendimentos empresariais, 

colocando-se como uma exceção à regra geral constante da primeira sentença do 

dispositivo em questão, segundo a qual o direito de tributar os lucros das empresas é 

atribuído exclusivamente ao Estado de que são residentes. Essa exceção consiste 

precisamente na estipulação competência cumulativa conferida ao Estado da fonte no caso 

de se encontrar em seu território um estabelecimento permanente. Nesse particular, não 

sobeja pontuar que a segunda sentença do Artigo 7(1) da CM OCDE e da CM ONU indica 

que os lucros de uma empresa que exerça a sua atividade por meio de um estabelecimento 

permanente no Estado de fonte “poderão ser tributados” (may be taxed) nesse Estado, não 

havendo exclusão em relação à atividade impositiva do Estado de residência, que tem seu 

exercício expressamente autorizado pela primeira sentença desse mesmo dispositivo312.  

Diante do exposto é possível vislumbrar que o desenvolvimento da noção de 

estabelecimento permanente no bojo do Direito Internacional Tributário (cf. Capítulos 5 e 

6) e, em especial, no bojo do Direito Internacional Tributário brasileiro (cf. Capítulo 7) é 

de cardeal relevância, pois tal conceito tem o condão de atuar como baliza - e esta é a tese 

                                                           
310Cf. WIJNEN, Wim; GOEDE, Jan de; ALESSI, Andrea. Tratamento dos serviços nos acordos de 

bitributação. Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 27, p. 218-219, 2012. 
311Para fins do projeto de pesquisa, foi considerado útil distinguir entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento. Contudo, considerando que tal distinção carrega elements de subjetividade, optou-se por 
se referir à qualidade de membro ou não membro da OCDE, como evidência da diferenciação entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento.  

312Nesse sentido, esclarece Radhakishan Rawal que “internationally, it is well accepted that the country of 
residence continues to have right to tax the profits attributable to the Permanent Establishment in the other 
country. (...) The language which is used in Article 7(1) cannot be interpreted to mean that the State of 
residence gives up the right to tax. Whenever such a right is given up it is made clear by using language 
which categorically says so.” (RAWAL, Radhakishan. The taxation of permanent establishments: an 
international perspective. 2nd ed. London; Spiramus Press. 2006. p. 17). 
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aqui proposta – quando da construção do elemento de conexão apto a integrar norma 

impositiva tributária doméstica brasileira, limitando, por derradeiro, sua incidência (cf. 

Capítulo 8).  

 

3. A ESTRUTURA DO ARTIGO 5 DA CM  OCDE E DA CM  ONU 

As estruturas da CM OCDE e da CM ONU dividem o dispositivo dedicado ao 

conceito de estabelecimento permanente, notadamente o Artigo 5, em vários parágrafos, os 

quais contêm seus diferentes aspectos, conformando os requisitos mínimos atrás referidos, 

que permitem verificar a existência de conexão efetiva apta a justificar a tributação pelo 

Estado de fonte. Vejamos o que dispõe o indigitado dispositivo, com especial destaque 

para as peculiaridades apresentadas por um e outro modelo (em grifo): 

CM OCDE CM ONU 

ARTIGO 5 

Estabelecimento Permanente 

ARTIGO 5 

Estabelecimento Permanente 

1.  Para os fins da Convenção, a expressão 
“estabelecimento permanente” designa um lugar 
fixo de negócios por meio do qual uma empresa 
desenvolve todo ou parte de seus negócios. 

1.  Para os fins da Convenção, a expressão 
“estabelecimento permanente” designa um lugar 
fixo de negócios por meio do qual uma empresa 
desenvolve todo ou parte de seus negócios. 

2. A expressão “estabelecimento 
permanente” abrange especialmente: 

a) uma sede de direção; 

b) uma filial; 

c) um escritório 

d) uma fábrica; 

e) uma oficina; e  

f) uma mina, poço de petróleo e gás 
natural, pedreira, ou qualquer outro local 
de extração de recursos naturais. 

2. A expressão “estabelecimento 
permanente” abrange especialmente: 

a) uma sede de direção; 

b) uma filial; 

c) um escritório 

d) uma fábrica; 

e) uma oficina; e  

f) uma mina, poço de petróleo e gás 
natural, pedreira, ou qualquer outro local 
de extração de recursos naturais. 

3. Um canteiro de edificação ou um 
projeto de construção ou instalação constitui um 
estabelecimento permanente apenas se sua 
duração exceder doze meses. 

3. A expressão “estabelecimento 
permanente” também abrange:  

a) um canteiro de edificação, uma 
construção, um projeto de montagem ou 
instalação ou atividades de supervisão 
conexas, mas apenas se tais canteiros, 
projetos ou atividades durarem mais de 
seis meses; 

b) a prestação de serviços, incluindo 
consultoria, por uma empresa através de 
empregados ou outro pessoal contratados 
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pela empresa para tal propósito, mas 
apenas se atividades dessa natureza 
continuem (para o mesmo ou projeto 
conexo) em um Estado contratante por 
um período ou períodos agregados que 
superem 183 dias em qualquer período de 
12 meses começando ou terminando no 
respectivo ano-calendário. 

4. Sem prejuízo das disposições anteriores a 
este Artigo, a expressão “estabelecimento 
permanente” não abrange: 

a) a utilização de instalações 
unicamente para fins de armazenagem, 
exposição ou entrega de bens ou 
mercadorias pertencentes à empresa; 

b) a manutenção de um estoque de 
bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa unicamente para fins de 
armazenagem, exposição ou entrega; 

c) a manutenção de um estoque de 
bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa unicamente para fins de 
processamento por outra empresa; 

d) a manutenção de um lugar fixo de 
negócios unicamente para fins de 
comprar bens ou mercadorias ou coletar 
informações para a empresa; 

e) a manutenção de um lugar fixo de 
negócios unicamente para fins de realizar 
qualquer outra atividade que tenham 
caráter preparatório ou auxiliar para a 
empresa; e  

f) a manutenção de um lugar fixo de 
negócios unicamente para fins de realizar 
qualquer combinação das atividades 
mencionadas nos subparágrafos a) a e), 
desde que a atividade geral do lugar fixo 
de negócios resultante desta combinação 
apresente caráter preparatório auxiliar. 

4. Sem prejuízo das disposições anteriores a 
este Artigo, a expressão “estabelecimento 
permanente” não abrange: 

a) a utilização de instalações 
unicamente para fins de armazenagem ou 
exposição ou entrega de bens ou 
mercadorias pertencentes à empresa; 

b) a manutenção de um estoque de 
bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa unicamente para fins de 
armazenagem e exposição ou entrega; 

c) a manutenção de um estoque de 
bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa unicamente para fins de 
processamento por outra empresa; 

d) a manutenção de um lugar fixo de 
negócios unicamente para fins de comprar 
bens ou mercadorias ou coletar 
informações para a empresa; 

e) a manutenção de um lugar fixo de 
negócios unicamente para fins de realizar 
qualquer outra atividade que tenham 
caráter preparatório ou auxiliar para a 
empresa; e  

f) a manutenção de um lugar fixo de 
negócios unicamente para fins de realizar 
qualquer combinação das atividades 
mencionadas nos subparágrafos a) a e), 
desde que a atividade geral do lugar fixo 
de negócios resultante desta combinação 
apresente caráter preparatório auxiliar. 

5. Inobstante o disposto nos parágrafos 1 e 
2, quando uma pessoa – que não um agente de 
status independente, ao qual se aplicam as 
previsões do parágrafo 6 – atue por conta de 
uma empresa e tenha, e habitualmente exerça, 
em um Estado Contratante, uma autoridade para 
concluir contratos em nome da empresa, deve-se 
considerar que essa empresa possui um 
estabelecimento permanente nesse Estado 
relativamente a qualquer das atividades que essa 
pessoa realize para a empresa, a menos que as 
atividades dessa pessoa estejam limitadas 
àquelas mencionadas no parágrafo 4, as quais, 
se exercidas por meio de um lugar fixo de 

5. Inobstante o disposto nos parágrafos 1 e 
2, quando uma pessoa – que não um agente de 
status independente, ao qual se aplicam as 
previsões do parágrafo 7 – atue em um Estado 
Contratante por conta de uma empresa do outro 
Estado Contratante, deve-se considerar que essa 
empresa possui um estabelecimento permanente 
naquele primeiro Estado relativamente a 
qualquer das atividades que essa pessoa realize 
para a empresa, se tal pessoa: 

a) tenha, e habitualmente exerça, 
nesse Estado uma autoridade para 
concluir contratos em nome da empresa, a 
menos que as atividades dessa pessoa 
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negócios, não fazem com que esse lugar fixo de 
negócios configure um estabelecimento 
permanente nos termos das previsões constantes 
desse parágrafo. 

estejam limitadas àquelas mencionadas 
no parágrafo 4, as quais, se exercidas por 
meio de um lugar fixo de negócios, não 
fazem com que esse lugar fixo de 
negócios configure um estabelecimento 
permanente nos termos das previsões 
constantes desse parágrafo; ou 

b) não tenha tal autoridade, mas 
habitualmente mantenha no primeiro 
Estado um estoque de bens ou 
mercadorias em relação ao qual ela 
regularmente entregue bens e mercadorias 
por conta da empresa.  

 

- 6. Inobstante as disposições anteriores deste 
Artigo, deve-se considerar que uma empresa de 
seguros de um Estado Contratante possui um 
estabelecimento permanente no outro Estado 
Contratante, exceto em relação a resseguro, se 
ela recolhe prêmios no território desse outro 
Estado ou segura riscos ai situados através de 
uma pessoa que não um agente de status 
independente, ao qual se aplicam as previsões 
do parágrafo 7. 

6. Uma empresa não deve ser considerada 
como tendo um estabelecimento permanente em 
um Estado Contratante pelo simples fato de 
exercer sua atividade nesse Estado por 
intermédio de corretor, de um comissário geral 
ou de qualquer outro agente que goze de um 
status independente, desde que essas pessoas 
atuem no curso de suas atividades ordinárias. 

7. Uma empresa de um Estado contratante 
não será considerada como tendo um 
estabelecimento permanente no outro Estado 
contratante pelo simples fato de exercer sua 
atividade nesse outro Estado por intermédio de 
corretor, de um comissário geral ou de qualquer 
outro agente que goze de um status 
independente, desde que essas pessoas atuem no 
curso de suas atividades ordinárias. Contudo, 
quando as atividades de tais agentes forem 
dedicadas em sua integralidade ou quase na sua 
totalidade em favor dessa empresa, e as 
condições são feitas ou impostas entre essa 
empresa e o agente em suas relações comerciais 
e financeiras de modo distinto daquelas que 
seriam realizadas entre empresas independentes, 
não serão considerados como agentes de status 
independente no sentido desse parágrafo.  

7.  O fato de uma sociedade residente em 
um Estado contratante controlar ou ser 
controlada por uma sociedade residente do outro 
Estado ou que exerça sua atividade nesse outro 
Estado (quer por meio de um estabelecimento 
permanente, quer de outro modo) não será, por 
si só, bastante para fazer qualquer destas 
sociedades estabelecimentos permanentes da 
outra. 

8.  O fato de uma sociedade residente em 
um Estado contratante controlar ou ser 
controlada por uma sociedade residente do outro 
Estado ou que exerça sua atividade nesse outro 
Estado (quer por meio de um estabelecimento 
permanente, quer de outro modo) não será, por 
si só, bastante para fazer qualquer destas 
sociedades estabelecimentos permanentes da 
outra. 
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O Artigo 5 (1), da CM OCDE e da CM ONU veicula uma definição geral (basic 

rule) do conceito de estabelecimento permanente, comumente denominada de 

Estabelecimento Permanente Material. Esse conceito geral vem seguido por uma 

enumeração de casos mais específicos, que se submetem a duas ordens classificatórias. 

Primeiramente, temos uma categorização determinada em função dos atributos que 

contribuem para a caracterização do estabelecimento permanente, permitindo diferenciar 

uma ordem positiva de aplicações (positive list) e outra negativa (negative list). Em um 

segundo plano, a listagem de casos poderá ser qualificada como típica ou atípica, conforme 

mantenham ou não uma subordinação lógica à definição estabelecida pelo Artigo 5(1). 

Nessa perspectiva, os casos atípicos representam uma ampliação semântica do conceito 

geral de estabelecimento permanente, apresentando atributos específicos. Diante desses 

recursos classificatórios podemos traçar uma estrutura sistematizada do Artigo 5, nos 

termos abaixo especificados.  

São casos positivos típicos aqueles descritos pelo Artigo 5(2) da CM OCDE e da 

CM ONU. Esse dispositivo tem uma função exemplificativa, relativamente ao parágrafo 

que o precede. Os itens elencados sob tal listagem positiva típica não encerram 

propriamente um rol de estabelecimentos permanentes per se, mas, antes, tratam de 

enumerar, de forma não exaustiva, lugares de negócios. Apenas quando são atribuídos a 

esses lugares de negócios os demais aspectos que compõem o Artigo 5(1) da CM OCDE e 

da CM ONU podem ser estes reputados como Estabelecimentos Permanentes Materiais313. 

A seu turno, são casos positivos atípicos aqueles previstos (i) na construction 

clause, constante do Artigo 5(3) da CM OCDE e do Artigo 5(3)(a) da CM ONU; (ii) na 

agency clause, constante do Artigo 5(5) da CM OCDE e Artigos 5(5) e 5(6)314 da  

CM ONU; (iii) e na service clause, constante do Artigo 5(3)(b) da CM ONU. No tocante a 

esse terceira espécie atípica, embora não conste do texto da CM OCDE, interessa 

mencionar a previsão alternativa de service clause introduzida no âmbito da atualização de 

2008 dos Comentários ao Artigo. O enunciado proposto é redigido da maneira:  

42.23 [...] Não obstante as previsões dos parágrafos 1, 2 e 3, na hipótese 
de uma empresa de um Estado Contratante realizar serviços no outro 
Estado Contratante 

                                                           
313Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 113. 
314O Artigo 5(6) da CM ONU, sobre as atividades de seguro, também se enquadra como cláusula de agencia, 

conforme será analisado no Capítulo 6, a seguir.  
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a) através de um indivíduo cuja presença nesse outro Estado exceda um 
período ou períodos conjuntos de 183 dias em qualquer período de doze 
meses, e mais de 50% da receita bruta atribuída às atividades negociais 
ativas da empresa durante esse período ou períodos decorram dos 
serviços realizados nesse outro Estado através desse indivíduo; ou  

b) por um período ou períodos que conjuntamente excedam 183 dias em 
qualquer período de doze meses, e esses serviços sejam prestados para o 
mesmo projeto ou para projetos conexos através de um ou mais 
indivíduos que estejam presentes e realizem tais serviços naquele outro 
Estado;  

as atividades exercidas nesse outro Estado consistente na realização 
desses serviços deverá ser considerada como tendo sido desenvolvida 
através de um estabelecimento permanente da empresa situada nesse 
outro Estado, a menos que tais serviços estejam limitados àqueles 
previstos pelo parágrafo 4, os quais, se exercidos através de um lugar fixo 
de negócios, não caracterizará esse lugar fixo de negócios como um 
estabelecimento permanente de acordo com a previsão daquele parágrafo.  

Para fins do presente parágrafo, os serviços realizados por um indivíduo 
em nome de uma empresa não devem ser considerados como tendo sido 
realizados por outra empresa através desse indivíduo a menos que a outra 
empresa supervisione, dirija ou controle a maneira como tais serviços são 
realizados pelo indivíduo. 315 

 

Os aspectos contidos na listagem positiva atípica são autônomos (em maior ou 

menor grau) relativamente àqueles fixados pela definição geral. Desse modo, o 

Estabelecimento Permanente Agência, o Estabelecimento Permanente Construção e 

Instalação, e o Estabelecimento Permanente Serviços, caracterizados com base nos 

critérios constantes de cada uma dos citados dispositivos, apresentam contornos distintos 

daqueles que seriam verificados ante a aplicação da definição geral encartada pelo Artigo 

5(1). Assim, o exercício da jurisdição fiscal do Estado de fonte sobre rendimentos 

                                                           
315“42.23. (…)Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3, where an enterprise of a Contracting 

State performs services in the other Contracting State 
a) through an individual who is present in that other State for a period or periods exceeding in the 
aggregate 183 days in any twelve month period, and more than 50 per cent of the gross revenues 
attributable to active business activities of the enterprise during this period or periods are derived from the 
services performed in that other State through that individual, or 
b) for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period, and these 
services are performed for the same project or for connected projects through one or more individuals who 
are present and performing such services in that other State the activities carried on in that other State in 
performing these services shall be deemed to be carried on through a permanent establishment of the enterprise 
situated in that other State, unless these services are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if 
performed through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent 
establishment under the provisions of that paragraph. For the purposes of this paragraph, services performed by 
an individual on behalf of one enterprise shall not be considered to be performed by another enterprise through 
that individual unless that other enterprise supervises, directs or controls the manner in which these services are 
performed by the individual.” (Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE). 
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empresariais pode ocorrer em função de múltiplas referências, que se articulam de forma 

alternativa; em outras palavras, a tributação do não residente pelo Estado de fonte poderá 

fundar-se a partir de nexo evidenciado por um Estabelecimento Permanente Material, ou 

por um Estabelecimento Permanente Agência, ou por um Estabelecimento Permanente 

Construção e Instalação, ou, ainda, por um Estabelecimento Permanente Serviços. 

Fazem parte da listagem negativa típica e atípica os casos descritos pelo Artigo 5(4) 

da CM OCDE e da CM ONU. Por meio desse dispositivo, traça-se uma enumeração 

exemplificativa de hipóteses em que algumas atividades empresariais, ainda que levadas a 

cabo por meio de um autêntico lugar fixo de negócios (ou por agentes dependentes, ou por 

prestadores de serviço), não são consideradas como caracterizadoras de um 

estabelecimento permanente, tendo em vista sua função meramente auxiliar ou 

preparatória. Ainda no âmbito da listagem negativa, o Artigo 5(7) veicula a cláusula das 

subsidiárias, que cuida de esclarecer que a mera detenção de participação societária 

relevante em um país não é hábil a caracterizar, por si só, um estabelecimento permanente; 

dada sua abrangência, esse dispositivo também se aplica indistintamente para os casos 

típicos bem como atípicos.  

Especificamente no bojo da enumeração negativa atípica inclui-se a independent 

agency clause, representada pelo Artigo 5(6) da CM OCDE e Artigo 5(7) da CM ONU. 

Esses dispositivos colocam-se em relação de conversa com a agency clause ao estabelecer 

alguns elementos que, se verificados, impedem a conformação do Estabelecimento 

Permanente Agência. 

Com base na estrutura ora apresentada, é possível antever que o signo 

“estabelecimento permanente” comporta figuras distintas, que, não obstante ostentarem 

estruturas coordenadas em torno de critérios homogêneos, são saturadas por conteúdos 

distintos. A fim de atribuir rigor científico ao presente discurso, buscaremos afastar esse 

ruído comunicacional, porquanto circunstâncias há em que a formação de mensagens mais 

precisas requerem a adoção de nova terminologia; a utilização desse recurso “em 

substituição aos que normalmente são utilizados pela doutrina, proporciona maior 

precisão ao discurso, mas não dispensa a construção de definições”316.  

                                                           
316GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária. São Paulo: Noeses, 2011. p. 203. 
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Nessa esteira, a seção subseqüente tratará de oferecer os critérios classificatórios 

com base nos quais serão divisadas e nomeadas cada uma das diferentes figuras 

compreendidas pelo Artigo 5 da CM OCDE, cabendo aos Capítulos 5 e 6 deslindar suas 

definições a partir de processo de elucidação dos conteúdos de seus critérios conformadores.  

Como nota conclusiva dessa seção, podemos sumarizar a estrutura do Artigo 5 da 

CM OCDE e da CM ONU a partir do quadro abaixo: 

Estrutura 
Listagens 

Configuração 
Positiva Negativa Típica Atípica 

Artigo 5(1)  

da CM OCDE e da CM ONU  
Definição Geral 

Estabelecimento 

Permanente Material 

Artigo 5(2)  

da CM OCDE e da CM ONU 
    

Listagem Exemplificativa 

de Lugares de Negócios 

Artigo 5(3) da CM OCD e 

Artigo 5(3)(a) da CM ONU 
    

Estabelecimento 

Permanente Construção e 

Instalação 

Previsão alternativa dos 

Comentários da CM OCDE e 

Artigo 5(3)(b) da CM ONU 

    
Estabelecimento 

Permanente Serviço 

Artigo5(4)  

da CM OCDE e da CM ONU 
    

Listagem Negativa de 

Atividades Auxiliares e 

Preparatórias 

Artigo 5(5) da CM OCDE e 

Artigos 5(5)(6) da CM ONU 
    

Estabelecimento 

Permanente Agência 

Artigo 5(6) da CM OCDE e 

Artigo 5(7) da CM ONU 
    

Listagem Negativa dos 

Agentes Independentes  

Artigo 5(7) da CM OCDE e 

Artigo 5(8) da CM ONU 
    

Listagem Negativa das 

Subsidiárias 
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4. A CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS PERMANENTES  

Conforme assentado no presente Capítulo, até que uma empresa desenvolvida por 

um residente de um Estado contratante tenha configurado, no outro Estado contratante, um 

estabelecimento permanente, a extensão da participação dessa empresa na vida econômica 

desse outro Estado contratante não será considerada de tal forma significativa a ponto de 

justificar o exercício da jurisdição fiscal desse outro Estado317. Nesse sentido é o escólio de 

Dale Pinto318, para quem “a existência de um estabelecimento permanente é a conexão 

mínima requerida para que ocorra a tributação na fonte”; dessa forma “o contribuinte 

deve estabelecer uma conexão específica com o outro país, uma vez que isso oferece a 

evidência de elo econômico (i.e., pertença econômica) entre a empresa e o outro país. Se 

tal conexão existe, então o país de fonte pode tributar os lucros atribuíveis a esse 

estabelecimento (...).” 

Considerando, portanto, a funcionalidade ínsita ao estabelecimento permanente em 

servir como elemento que evidencia vínculo econômico dos itens de rendimento dos lucros 

empresariais, os critérios que o compõe dizem respeito às diversas conexões que podem ser 

vislumbradas em sua compostura. Assim, visando a garantir maior organização sistêmica 

ao estudo do tema, propomos fixar três critérios em torno dos quais se articula a 

caracterização de toda e qualquer categoria de estabelecimento permanente:  

(i) Critério objetivo: representa conexão entre o lugar de negócios e o Estado da 

fonte. Esse critério requer a presença objetiva do não-residente, caracterizada 

por um lugar de negócios (place of business test) localizado em um ponto 

definido ou geograficamente delimitado no território do Estado de fonte 

(location test); 

(ii)  Critério Subjetivo: representa conexão entre o lugar de negócios e o 

contribuinte situado no Estado de residência. Esse critério requer que o lugar 

de negócios seja utilizado em bases permanentes (permanent test), estando à 

disposição do contribuinte situado no Estado de Residência (right of use test); e  

                                                           
317Cf. parágrafo 42.11. dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. 
318“(...) under the OECD MC, the existence of a permanent establishment is the minimum connection 

required for source-based taxation of active business profits to occur. (…) the taxpayer ‘must have 
established a specific connection to the other country’, as this provide evidence of economic bond (i.e. 
economic allegiance) between the enterprise and the other country. If this connection exists, then a source 
country can tax such profits that are attributable to such an establishment (…).” (PINTO, Dale. E-
commerce and source-based taxation. Amsterdam: IBFD, 2003. p. 71-72). 
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(iii) Critério Funcional: representa a conexão entre o lugar de negócios e a atividade 

empresarial do contribuinte. Esse critério requer o desenvolvimento de 

atividade negocial (business activity test) relevantes no bojo da empresa (core 

business), por meio do lugar de negócios (“business connection test”).  

 

Uma vez expostos os aspectos conformadores do conceito de estabelecimento 

permanente, propomos a categorização das diversas figuras que podem ser tomadas sob tal 

elemento de conexão, a de fim de que possamos alcançar o referido processo de elucidação 

dos seus elementos componentes e, assim, diferenciar cada classe de objetos. Essa 

necessidade epistemológica de segregar as diversas situações que podem dar azo à 

caracterização de um estabelecimento permanente decorre do fato de o Artigo 5 da  

CM OCDE apresentar não apenas um único conjunto de critérios que informam a sua 

configuração, mas uma pluralidade de conjuntos. Sobre o tema, explica García Prats319:  

É necessário desintegrar o artigo dedicado ao estabelecimento 
permanente nas CDI [Convenções Internacionais de Dupla Tributação] 
para determinar quantas categorias ou grupos de situações diferentes 
levam, no âmbito de uma CDI, a constituir um estabelecimento 
permanente.  

Esta circunstância impede de assinalar, no âmbito das CDI, alguns 
elementos integrantes do conceito de estabelecimento permanente que 
tenham validade com caráter geral ou que sejam cumpridos em todas as 
situações qualificáveis como estabelecimento permanente. Em 
conseqüência, esses elementos deverão se referir a cada uma das diversas 
modalidades ou critérios gerais que determinam a existência de um 
estabelecimento permanente para efeitos da CDI. A tarefa primordial 
consiste, portanto, em delimitar as categorias ou classes de situações que 
podem dar lugar a constituição de um estabelecimento permanente – 
doravante classes de estabelecimento permanente.  

 

                                                           
319“Es necesario desintegrar el artículo dedicado al establecimiento permanente en los CDI [Convenios 

Internacionales de Doble Imposición] para determinar cuántas categorías o grupos de situaciones diferentes 
llevan en el ámbito de un CDI a constituir un establecimiento permanente a efectos de su aplicación.  
Esta circunstancia impide señalar, en el ámbito de los CDI, unos elementos integrantes del concepto de 
establecimiento permanente que tengan validez con carácter general o que se cumplan en todas las 
situaciones calificables como establecimiento permanente. En consecuencia, habrá que referir éstos a cada 
una de las diversas modalidades o criterios generales que determinan a existencia de un establecimiento 
permanente a efectos del CDI. La tarea primordial consiste por lo tanto, en delimitar las categorías o 
clases de situaciones que pueden dar lugar a la constitución de un establecimiento permanente – en 
adelante clases de establecimiento permanente.” (GARCIA PRATS, Francisco Alfredo. El establecimiento 
permanente en la imposición societaria desde el punto de vista tributario internacional: el ordenamiento 
español como modelo. Valencia: Universitat de Valencia, 1994. p. 219-220). 
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Diante do exposto, propomos a adoção de um primeiro critério classificatório 

assentado na caracterização do critério objetivo do lugar de negócios. Esse critério permite 

divisar os Estabelecimentos Permanentes Impessoais dos Estabelecimentos Permanentes 

Pessoais. Naqueles primeiros, o critério objetivo é representado por instâncias físicas, 

ativos corpóreos, ao passo que nesses segundos o critério objetivo não é representado por 

uma instalação, mas sim por pessoas.  

A subdivisão desses dois grandes grupos em suas subclasses se dá em função de 

características específicas relativas aos demais critérios que compõem o conceito de 

estabelecimento permanente. Os capítulos subseqüentes se ocuparão dos contornos 

específicos de cada espécie de estabelecimento permanente. Por ora, fixemos a 

classificação apresentada com base no quadro abaixo reproduzido.  

 

  Material  

  Impessoais  

  Construção e Instalação  

Estabelecimentos Permanentes   

  Agentes Dependentes  

  Pessoais  

  Serviços 
  

 

5. HISTÓRICO DA CLÁUSULA DOS ESTABELECIMENTOS PERMANENTES  

Em seus primórdios, o conceito de estabelecimento permanente foi cunhado pelo 

Código Industrial Prussiano de 1845 (Allgemeine Gewerbeordnung), que utilizava a 

expressão para designar o espaço total utilizado para a condução de uma atividade 

negocial. Com propósitos fiscais, o termo Betriebsstätte (estabelecimento permanente) foi 

empregado, posteriormente, no contexto do comando que determinava que um stehendes 

Gewerbe (lugar fixo de negócios) deveria ser tributado na localidade de sua atuação, ainda 

que o seu detentor fosse domiciliado em outra jurisdição. No cenário internacional, tal 

noção foi incorporada ao já referido tratado firmado entre Prússia e Saxônia, datado de 

1869, cujo Artigo 2 dispõe no seguinte sentido: 
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ARTIGO 2 

Impostos incidentes sobre a propriedade e os lugares fixos de negócios (seja 
instalações comerciais ou equipamentos comerciais) e a renda decorrente 
dessas fontes devem ser pagos apenas no Estado onde se encontram a 
propriedade ou onde as relações comerciais são realizadas [...]320. 

 

A prática jurídica prussiana influenciou sobremaneira a negociação da primeira 

convenção para evitar a dupla tributação, assinada em 1899 entre esse Estado e a Áustria-

Hungria. Nessa linha, o Artigo 2(1) desta Convenção veicula o seguinte teor:  

ARTIGO 2 

A operação de determinado lugar fixo de negócios e os rendimentos 
provenientes dessa fonte devem estar submetidos apenas à tributação 
direta do Estado no qual (...) o estabelecimento permanente realiza sua 
atividade. O estabelecimento permanente compreende as filiais, as 
fábricas, depósitos, centrais de compra e venda e outras instituições 
relacionadas ao exercício do lugar fixo de negócios, seja pelo empresário, 
parceiro de negócios, procurador ou outro representante permanente321. 

 

Os demais tratados firmados pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império 

Germânico no período pré-I Guerra Mundial adotaram redações consistentes com o 

modelo constante de seu predecessor, nos termos acima transcritos. Conforme é possível 

depreender desses contornos iniciais, a cláusula dos estabelecimentos permanentes 

apresentava configuração bem mais ampla do que a atual, evidenciando contexto no qual 

se privilegiava a tributação pelo Estado da fonte.  

Esse quadro foi de certa forma revertido no pós-Guerra, com os trabalhos 

desenvolvidos sob os auspícios da Liga das Nações. Conforme tivemos a oportunidade de 

analisar (cf. seção 3 do Capítulo 1 e seção 3 do Capítulo 2), a recomendação constante do 

                                                           
320“ARTIKEL 2 

Steuern vom Grundbesitz sowie vom Betriebe eines stehenden Gewerbes (von gewerblichen oder 
Handelsanlagen) und von dem aus diesen Quellen herrührenden Einkommen, werden nur in dem Staate 
bezahlt, in welchem diese Liegenschaften sich befinden, oder in welchem dieses Gewerbe ausgeübt wird 
(…).” (Uebereinkunft zwischen Preußen und Sachsen wegen Beseitigung der doppelten Besteuerung der 
beiderseitigen Staats-Angehörigen, 1869). 

321“ARTIKEL 2  
1. Der Betrieb eines stehenden Gewerbes sowie das aus diesen Quellen herrührende Einkommen sollen nur 
in demjenigen Staate zu den direkten Staatsteuern herangezogen werden, in welchem (...) eine Betriebstätte 
zur Ausübung des Gewerbes unterhalten wird. Als Betriebstätte gelten Zweigniederlassungen, 
Fabrikationsstätten, Niederlagen, Comtoire, Ein- und Verkaufsstellen und sonstige Geschäftseinrichtungen zur 
Ausübung des stehenden Gewerbes durch den Unternehmer selbst, Geschäftseilhaber, Prokuristen oder andere 
ständige Vertreter.” (Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Österreich-Ungarn und Preußen, 1899). 
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League of Nations 1923 Report consistiu na indicação de isenções recíprocas sobre os 

rendimentos auferidos por não residentes, excluindo, por derradeiro, o exercício da 

jurisdição fiscal do Estado de fonte. Não obstante essa recomendação geral, 

especificamente no tocante aos rendimentos decorrentes de estabelecimentos comerciais e 

industriais, a tributação pelo Estado de fonte não foi afastada. Em relação a tais itens de 

rendimento, o relatório verificou que o critério da fonte seria reforçado pelos fatores (i) da 

localização dos resultados da produção e (ii) das garantias que asseguram tais resultados, 

justificando, por consequência, a vinculação ao respectivo Estado de origem322.  

Portanto, se em um primeiro momento os acordos de bitributação privilegiaram o 

elemento de conexão da fonte, tal critério passa a ser adotado em caráter excepcional, em função 

do cenário então existente, que passou a ter como foco a releitura da pertença econômica, 

inspirada na faculty doctrine, sob a qual preponderando o elemento de conexão da residência.  

Em que pese a acolhida dos parâmetros teóricos propostos pelo relatório de 1923, 

no sentido de privilegiar a residência, o comitê de peritos técnicos sobre dupla tributação e 

evasão fiscal observaram que a prática generalizada dos Estados, corroborada pelos 

acordos de bitributação existentes, admitia a tributação na fonte em hipóteses particulares. 

Com base nessa percepção, o relatório de 1925 esclareceu que a recomendação de garantir 

preponderância ao critério da residência não afastava a possibilidade de tributação pelo 

Estado de fonte, em determinados casos, mas apenas limitava seu exercício aos 

rendimentos efetivamente provenientes de seu território323. No que dizia respeito, em 

particular, as empresas comerciais e industriais que detinham a matiz em um Estado e 

conduziam negócios em outro, previa-se que cada Estado deveria tributar a renda relativa 

ao seu respectivo território; assim, a tributação na fonte era aceita ante a existência de uma 

filial, uma agência, um estabelecimento, uma organização comercial ou industrial, ou um 

representante permanente324.  

                                                           
322Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report on double taxation. Submitted to the Financial Committee by 

Professors Bruins, Einaudi, Seligman and Sir Josiah Stamp, cit., p. 31-32. 
323O comitê de peritos técnicos adotou a distinção já traçada pelo relatório dos especialistas de 1923 entre 

tributação impessoal e pessoal. Essa classificação, conforme alertam os peritos, não teria qualquer 
interferência nas teorias econômicas, apresentando conteúdo meramente pragmático. De acordo com o 
posicionamento proposto, a tributação na fonte apenas teria lugar em relação à tributação impessoal, 
consistente naquela imposta sobre classes específicas de rendimentos (cf. LEAGUE OF NATIONS. Double 
taxation and tax evasion. Report and Resolutions submitted by the technical experts to the financial 
committee of the League of Nations, cit., p. 15-16). 

324“If the enterprise has its head office in one of the States and in another has a branch, an agency, an 
establishment, a stable commercial or industrial organization, or a permanent representative, each one of 
the contracting States shall tax that portion of the net income produced in its own territory. Therefore, the 
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Nessa linha de orientação, ao elaborar o modelo de convenção em matéria de 

tributação do capital e da renda por ocasião do relatório de 1927, os peritos técnicos 

incluíram cláusula específica sobre a tributação dos estabelecimentos permanentes. 

Vejamos o que dispõe o Artigo 5 da minuta proposta:  

Artigo 5 

Rendimentos decorrentes de qualquer empresa industrial, comercial ou 
agrícola e de quaisquer outros negócios ou profissões devem ser 
tributáveis no Estado no qual as pessoas controlando a empresa ou 
envolvidos nos negócios ou profissões possuam estabelecimentos 
permanentes.  

Os centros de direção efetiva, sociedades afiliadas, filiais, fábricas, 
agências, armazéns, escritórios, depósitos, serão considerados 
estabelecimentos permanentes. O fato de uma empresa ter negócios com 
um país estrangeiro através de um agente de boa fé com status 
independente (corretor, comissário, etc.), não deve ser considerado como 
significando que a empresa em questão tenha um estabelecimento 
permanente naquele país.  

Se a empresa possuir estabelecimentos permanentes em ambos os Estados 
Contratantes, cada um dos dois Estados deve tributar na proporção da 
renda produzida do seu território.  

Na ausência de contabilidade demonstrando essa renda separadamente e 
de forma adequada, as administrações competentes dos dois Estados 
Contratantes deverão chegar a um acordo sobre as regras para a alocação.  

Não obstante, os rendimentos decorrentes de transporte marítimo devem 
ser tributáveis apenas no Estado no qual o centro de direção efetiva 
encontra-se situado325.  

                                                                                                                                                                                
financial authorities of the interested States shall be able to request the taxpayer to hand in general 
balance-sheets, special balance-sheets and all other relevant documents.” (LEAGUE OF NATIONS. 
Double taxation and tax evasion. Report and Resolutions submitted by the technical experts to the financial 
committee of the League of Nations, cit., p. 31). 

325Article 5 
Income from any industrial, commercial or agricultural undertaking and from any other trades or 
professions shall be taxable in the State in which the persons controlling the undertaking or engaged in the 
trade or profession possess permanent establishments. 
The real centres of management, affiliated companies, branches, factories, agencies, warehouses, offices, 
depots, shall be regarded as permanent establishments. The fact that an undertaking has business dealings 
with a foreign country through a bona fide agent of independent status (broker, commission agent, etc.), 
shall not be held to mean that the undertaking in question has a permanent establishment in that country.  
Should the undertaking possess permanent establishments in both Contracting States, each of the two 
States shall tax the portion of income produced in its territory. 
In the absence of accounts showing this income separately and in proper form, the competent 
administrations of the two Contracting states shall come to an arrangement as to the rules for 
apportionment.  
Nevertheless, income from maritime shipping concerns shall be taxable only in the State in which the real 
centre of management is situated.” (LEAGUE OF NATIONS. Double taxation and tax evasion. Report 
Presented by the Committee of Technical Experts on Double Taxation and Tax Evasion. Document C.216. 
M. 85. 1927, cit., p. 10-11). 
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Os contornos gerais do dispositivo acima transcrito foram mantidos por ocasião da 

adoção do modelo de convenção na reunião geral da Liga das Nações de 1928, embora 

tenham sido imprimidas algumas alterações em caráter pontual. Em especial, foram 

excluídas do Artigo 5 as referência às sociedades afiliadas e à necessidade de utilização de 

contabilidades segregadas pelo contribuinte. Vejamos o teor do novo texto do modelo 

aprovado em 1928:  

Artigo 5 

Rendimentos, não referidos no Artigo 7, decorrentes de qualquer empresa 
industrial, comercial ou agrícola e de quaisquer outros negócios ou 
profissões devem ser tributáveis no Estado no qual os estabelecimentos 
permanentes estão situados.  

Os centros de direção efetiva, filiais, minas e campos petrolíferos, 
fábricas, oficinas, agências, armazéns, escritórios, depósitos, serão 
considerados estabelecimentos permanentes. O fato de uma empresa ter 
negócios com um país estrangeiro através de um agente de boa fé com 
status independente (corretor, comissário, etc.), não deve ser considerado 
como significando que a empresa em questão tenha um estabelecimento 
permanente naquele país.  

Se a empresa possuir estabelecimentos permanentes em ambos os Estados 
Contratantes, cada um dos dois Estados deve tributar na proporção da 
renda produzida do seu território. As administrações competentes dos 
dois Estados Contratantes deverão chegar a um acordo sobre as regras 
para a alocação.  

Não obstante, os rendimentos decorrentes de transporte marítimo devem 
ser tributáveis apenas no Estado no qual o centro de direção efetiva 
encontra-se situado326.  

 

                                                           
326“Article 5. 

Income, not referred to in Article 7, from any industrial, commercial or agricultural undertaking and from 
any other trades or professions shall be taxable in the State in which the permanent establishments are 
situated. 
The real centres of management, branches, mining and oilfields, factories, workshops, agencies, 
warehouses, offices, depots, shall be regarded as permanent establishments. The fact that an undertaking 
has business dealings with a foreign country through a bona-fide agent of independent status (broker, 
commission agent, etc.) shall not be held to mean that the undertaking in question has a permanent 
establishment in that country.  
Should the undertaking possess permanent establishments in both Contracting States, each of the two 
States shall tax the portion of the income produced in its territory. The competent administrations of the 
two Contracting States shall come to an arrangement as to the basis for apportionment. 
Nevertheless, income from maritime shipping and air navigation concerns shall be taxable only in the State 
in which the real centre of management is situated.” (LEAGUE OF NATIONS. Double taxation and tax 
evasion. Report Presented by the General Meeting of Government Experts on Double Taxation and Tax 
Evasion. Document C.562.M.178.1928.II, cit., p. 8). 
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Com base no exposto, verifica-se que, desde seus primórdios, no âmbito da Liga 

das Nações, a cláusula do estabelecimento permanente funcionava como uma exceção à 

prevalência da tributação pela residência dos rendimentos empresariais327. Nessa fase 

inicial, contudo, o modelo não oferecia uma definição geral dos estabelecimentos 

permanentes; tal conceito era construído a partir de uma listagem de casos que 

configurariam sua caracterização.  

Os trabalhos levados a cabo pelo Comitê Fiscal permanente da Liga das Nações 

ofereceram formulações adicionais para a construção de uma noção mais precisa de 

estabelecimento permanente, ao buscar elucidar a extensão dos elementos que compunham 

a listagem utilizada para sua conceituação.  

Nessa linha, em sua primeira reunião, datada de 1929, o Comitê Fiscal ocupou-se 

em traçar parâmetros para verificar em que casos um agente poderia caracterizar um 

estabelecimento permanente; adicionalmente, foi elaborado questionário dirigido à questão 

da alocação de lucros de empresas que operam em outro país por meio de estabelecimentos 

permanentes328. Interessa anotar que, em resposta a resolução aprovada pela Câmara 

Internacional do Comércio, no Congresso de Amsterdã, realizado nesse mesmo ano, o 

Comitê Fiscal da Liga das Nações estudou a possibilidade de elaboração de modelo de 

tratado multilateral para evitar a dupla tributação. Não obstante essa tentativa de mudança 

de escopo subjetivo do modelo329, a cláusula relativa aos estabelecimentos permanentes 

não sofreu alterações significativas, tendo sido mantido os contornos gerais da redação 

constante da minuta de 1928. 

Por ocasião do segundo encontro do Comitê Fiscal da Liga das Nações, em maio de 

1930, o tema caracterização dos estabelecimentos permanentes por meio de agentes foi 

retomado330. Em relação à problemática relativa à alocação de rendimentos empresariais 

                                                           
327“The business profits article provides a source country with the right to tax the business profits made from 

a permanent establishment within its territory which is an exception to the principle established by the 
Committee of Experts that residence jurisdiction should prevail.” (KOBETSKY, Michael. International 
Taxation of Permanent Establishments: Principles and Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 
2011. p. 125). 

328Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report to the Council on the work of the First Session of the Fiscal 
Committee. Document C516.M.175.1929.II. Geneva, Oct., 1929. p. 3-5. 

329A tentativa de elaboração de um modelo multilateral foi abandonada por ocasião da quinta sessão do Comitê 
Fiscal da Liga das Nações, datado de 1935. Nessa oportunidade, foi recomendada a conversão da minuta em 
discussão para um modelo bilateral (cf. LEAGUE OF NATIONS. Report to the Council on the work of the Fifth 
Session of the Fiscal Committee. Document C.252.M.124.1935.II.A. Geneva, June, 1935. p. 3). 

330Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report to the Council on the work of the Second Session of the Fiscal 
Committee. Document C.340.M.140.1930.II. Geneva, May, 1930. p. 4-5. 
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decorrentes de atividades em mais de uma jurisdição, o Prof. Thomas S. Adams 

apresentou, com base no questionário anteriormente elaborado, sumário comparativo dos 

principais métodos adotados por diversos países, tendo sido designado subcomitê 

específico para tratar da matéria331.  

Na terceira sessão do Comitê Fiscal, em maio de 1931, debateu-se sobre o âmbito 

de abrangência da cláusula dos estabelecimentos permanentes, enfrentando a questão de 

restringir a sua aplicação às empresas desenvolvidas através de pessoas jurídicas 

(excluindo, portanto, aquelas realizadas pelas pessoas físicas)332. O subcomitê designado 

para tratar da alocação de lucros encarregou o Dr. Mitchell B. Carroll, assistente do Prof. 

Thomas S. Adams, de elaborar trabalho detalhado sobre o tópico, a partir de relatórios a 

serem produzidos com base na análise dos tratamentos oferecidos por diferentes países333.  

A pauta do quarto encontro, datado de julho de 1933, ocupou-se longamente do 

tema, fundando-se no estudo preparado pelo Dr. Mitchell B. Carroll, intitulado Taxation of 

Foreign and National Enterprises. Esse estudo era composto por cinco volumes, sendo os 

três primeiros dedicados ao exame da legislação de vinte e quatro países. O quarto volume 

do estudo abordava especificamente a questão da alocação de rendimentos empresariais e 

logrou grande notoriedade, ficando conhecido The Carroll Report334. A quinta e última 

parte destinou-se a aspectos contábeis relacionadas à alocação de lucros. Ressalte-se que o 

Carrol Report é apontado como responsável pela adoção do preceito do arm’s length no 

contexto da atribuição de lucros aos estabelecimentos permanentes; com efeito, o Comitê 

Fiscal consignou que “para fins fiscais, os estabelecimentos permanentes devem ser 

tratados da mesma maneira que empresas independentes operando sob as mesmas ou 

similares condições, com o corolário de que a tributação da renda desses 

estabelecimentos deve ser apurada com base em suas contabilidades separadas”335.  

                                                           
331Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report to the Council on the work of the Second Session of the Fiscal 

Committee. Document C.340.M.140.1930.II, cit., p. 7; 10-17. 
332Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report to the Council on the work of the Third Session of the Fiscal 

Committee. Document C.415.M.171.1931.II.A. Geneva, May, 1931. p. 9-10. 
333 Cf. Id. Ibid., p. 5. 
334Cf. CARROLL, Mitchell B.; JONES, Ralph C. Taxation of foreign and national enterprises. Methods of 

Allocating Taxable Income. League of Nations. Document C.425(b).M217(b).1933.II.A. Geneva: League 
of Nations, 1933. v. 4. 

335Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report to the Council on the work of the Fourth Session of the Fiscal 
Committee. Document C.399.M.204. 1933.II.A. Geneva, June, 1933. p. 2. 
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Nas oportunidades que se seguiram, nomeadamente a quinta sessão336 e a sexta 

sessão337, realizadas respectivamente em junho de 1935 e outubro de 1936, o tema foi 

revisitado buscando-se atentar para peculiaridades concernentes à alocação de resultados 

nas atividades de seguradoras e instituições financeiras.  

As discussões conduzidas sob os auspícios do Comitê Fiscal da Liga das Nações, 

em seu sétimo (1937), oitavo (1938) e nono (1939) encontro não trouxeram contribuições 

significativas ao tema dos estabelecimentos permanentes.  

Após a II Guerra Mundial, o Modelo do México de 1943 intentou subverter a 

pujança do elemento de conexão da residência, tendo sido proposta a introdução de 

sistemática que privilegiava tributação na fonte. Mesmo nesse contexto, o estabelecimento 

permanente figurava como um elemento apto a justificar a tributação pelo Estado de 

fonte338. Vejamos o que dispõe Modelo do México:  

Artigo IV 

1. Os rendimentos de qualquer atividade industrial, comercial ou 
agrícola e de qualquer outra atividade lucrativa somente serão tributáveis 
no Estado em que a atividade é desenvolvida.  

2. Se uma empresa ou um indivíduo em um Estado Contratante estender 
suas atividades para o outro Estado, através de transações isoladas ou 
ocasionais, sem deter nesse Estado um estabelecimento permanente, os 
rendimentos decorrentes de tais atividades somente serão tributáveis no 
primeiro Estado.  

3. Se uma empresa detiver estabelecimento permanente em cada um dos 
Estados Contratantes, cada Estado tributará a parte dos rendimentos que 
são produzidos no seu território.  

                                                           
336Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report to the Council on the work of the Fifth Session of the Fiscal 

Committee, cit. 
337Cf. LEAGUE OF NATIONS. Report to the Council on the work of the Sixth Session of the Fiscal 

Committee. Document C.450.M.266.1936.II.A. Geneva, Oct., 1936. 
338Os argumentos utilizados para fundamentar a o abandono da noção de estabelecimento permanente, como 

condição para a tributação pelo Estado de fonte, foram relatados pelo Comitê Fiscal da Liga das Nações nos 
seguintes termos: “According to the Mexico version, an enterprise will be liable to tax on its profits in a 
foreign country if it has carried out its business or activities in that country provided such activities did not 
merely take the form of isolated or occasional transactions. On the other hand, the London draft requires 
that an enterprise should have a ‘permanent establishment’ in a country to become subject to the income-
tax laws of that country.  
It was argued in favour of the criterion contained in the Mexico draft that, if an enterprise were to be 
taxable on its profits in a foreign country only if it had a permanent establishment in that country, some 
countries would lose revenue. Moreover, certain forms of fiscal evasion might be encouraged.” (LEAGUE 
OF NATIONS. London and Mexico model tax conventions commentary and text. Document: 
C.88.M.88.1946.II.A, cit., p. 13-14). 
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4. Em relação à agricultura e à extração de matérias-primas e outros 
produtos naturais, os rendimentos que resultam dos preços aplicáveis 
entre pessoas independentes ou conforme cotações do mercado mundial 
devem ser considerados como realizados no Estado no qual tais matérias 
ou produtos foram produzidos339.  

 

Verifica-se que a lógica adotada pela redação do Artigo 4 do Modelo do México de 

1943, acima transcrito, é no sentido de que a integralidade dos rendimentos da atividade 

empresarial sujeita-se à tributação exclusiva no Estado de fonte. Com efeito, a relevância 

do estabelecimento permanente consistia no fato de que, ante a sua inexistência, 

autorizava-se o Estado de residência a tributar os rendimentos decorrentes de transações 

isoladas ou ocasionais.  

A revisão realizada pelo Comitê Fiscal da Liga das Nações, por ocasião de sua 

décima conferência, resultou no Modelo de Londres de 1946, que reverteu esse quadro ao 

retomar a prevalência do elemento de conexão da residência. Vejamos o teor do Artigo 4, 

sugerido pelo Modelo de Londres de 1946: 

Artigo 4 

1. Os rendimentos decorrentes de qualquer empresa industrial, comercial 
ou agrícola e de qualquer outra ocupação lucrativa serão tributáveis no 
Estado em que o contribuinte possuir um estabelecimento permanente.  

2. Se uma empresa de um Estado estender suas atividades ao outro 
Estado sem nele deter um estabelecimento permanente, os rendimentos 
decorrentes dessas atividades serão tributáveis apenas no primeiro 
Estado.  

3. Se qualquer empresa detiver estabelecimento permanente em cada um 
dos Estados Contratantes, cada Estado somente tributará a parte dos 
rendimentos que são produzidos no seu território340.  

                                                           
339“Article IV 

1. Income from any industrial, commercial or agricultural business and from any other gainful activity 
shall be taxable only in the State where the business or activity is carried out. 
2. If an enterprise or an individual in one of the contracting States extends its or his activities to the other 
State, through isolated or occasional transactions, without possessing in that State a permanent 
establishment, the income derived from such activities shall be taxable only in the first State. 
3. If an enterprise has a permanent establishment in each of the Contracting States, each State shall tax 
that part of the income which is produced in its territory.  
4. As regards agricultural and mining raw materials and other natural materials and products, the income 
which results from prices prevailing between independent persons or conforming to world market 
quotations shall be regarded as realised in the State in which such materials or products have been 
produced.” (LEAGUE OF NATIONS. London and Mexico model tax conventions commentary and text. 
Document: C.88.M.88.1946.II.A, cit., p. 60). 

340“Article IV 
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Com base nessa nova versão do Artigo 4, restabelece-se a sistemática segundo a 

qual o exercício da pretensão fiscal pelo Estado de fonte fica restrito aos casos em que seja 

verificada a existência de um estabelecimento permanente em seu território.  

Pontue-se que, conquanto os enunciados referentes ao exercício das jurisdições 

fiscais relativamente aos rendimentos empresariais sejam diametralmente opostos no 

Modelo do México de 1943 e no Modelo de Londres de 1946, as definições traçadas para 

fins de conceituação dos estabelecimentos permanentes concorreram sob uma mesma 

redação nos termos do Protocolo que acompanhava citados modelos:  

Artigo V 

1. A expressão ‘estabelecimento permanente’ compreende as sedes, as 
filiais, as minas e os poços de petróleo, as plantações, as fábricas, as 
oficinas, os armazéns, os escritórios, as instalações, as dependências 
profissionais e outros lugares fixos de negócio que apresentam caráter 
produtivo. 

2. Um canteiro de edificação (chantier de construction) constitui um 
‘estabelecimento permanente’ quando é destinado a ser utilizado por pelo 
menos um ano, ou quando existirem por um ano. 

3. O fato de uma empresa estabelecida em um dos Estados Contratantes 
realizar negócios em outro Estado Contratante através de um agente de 
status genuinamente independentes (corretor, comissário, etc.) não deve 
caracterizar a detenção pela empresa de um estabelecimento permanente 
nesse último Estado.  

4. Quando a empresa de um dos Estados Contratantes possuir negócios 
regulares no outro Estado através de um agente nele estabelecido, que é 
autorizado para agir em seu nome, deve ser considerado como possuindo 
um estabelecimento permanente nesse Estado.  

Um estabelecimento deve ser considerado como existente, por exemplo, 
se o agente:  

A. é um agente devidamente acreditado (fondé de pouvoir) e 
habitualmente firme contratos para a empresa para o qual trabalha; 
ou  

B. detém vínculo empregatício e habitualmente transaciona em 
nome da empresa como contrapartida pela remuneração paga pela 
a empresa; ou 

                                                                                                                                                                                
1. Income derived from any industrial, commercial or agricultural enterprise and from any other gainful 
occupation shall be taxable in the State where the taxpayer has a permanent establishment. 
2. If an enterprise in one State extends its activities to the other State without possessing a permanent 
establishment therein, the income derived from such activities shall be taxable only in the first State. 
3. If any enterprise has a permanent establishment in each of the contracting States, each State shall tax 
only that part of the income which is produced in its territory.” (LEAGUE OF NATIONS. London and 
Mexico model tax conventions commentary and text. Document: C.88.M.88.1946.II.A, cit., p. 61). 
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C. detém habitualmente a posse, para fins de venda, de um 
depósito ou estoque de produtos pertencentes a empresa. 

6. O fato de um corretor disponibilizar seus serviços para uma empresa a 
fim de colocá-la em contato com clientes não implica, per se, a existência 
de um estabelecimento permanente para a empresa, mesmo que o 
trabalho do corretor para a empresa seja, em certa medida, contínuo ou 
realizado em períodos regulares, e mesmo que os produtos vendidos 
tenham sido colocados temporariamente em armazéns. Similarmente, o 
fato de um agente comissionado (commissionnaire) agir em seu próprio 
nome para uma ou mais empresas e receber uma taxa normal de comissão 
não caracteriza um estabelecimento permanente para nenhuma dessas 
empresas, mesmo que os produtos vendidos tenham sido colocados 
temporariamente em armazéns. 

7. Um estabelecimento permanente não deve ser considerado como 
existente no caso de representantes comerciais que não se incluam em 
nenhuma das categorias precedentes341. 

8. O fato de uma sociedade domiciliada em um dos Estados Contratantes 
deter uma subsidiária no outro Estado não significa que essa sociedade 
possua um estabelecimento permanente nesse Estado, independentemente 
das obrigações fiscais da subsidiária perante o Estado em que está 
situada342.  

                                                           
341Conforme é possível observar, os intensos debates acerca da caracterização de um estabelecimento 

permanente por meio de agentes ao longo das reuniões do Comitê Fiscal da Liga das Nações propiciaram 
uma definição detalhada do tema. 

342“Article V. 
1. The term “permanent establishment” includes head offices, branches, mines and oil-wells, 
plantations, factories, workshops, warehouses, offices, agencies, installations, professional premises and 
other fixed places of business having a productive character. 
2. A building site (chantier de construction) constitutes a “permanent establishment” when it is destined 
to be used for a year at least or has been in existence for a year. 
3. The fact that an enterprise established in one of the contracting States has business dealings in 
another contracting State through an agent of genuinely independent status (broker, commission agent, 
etc.) shall not be held to mean that the enterprise has a permanent establishment in the latter State. 
4. When an enterprise of one of the contracting States regularly has business relations in the other State 
through an agent established there who is authorised to act on its behalf, it shall be deemed to have a 
permanent establishment in that State. 
A permanent establishment shall, for instance, be deemed to exist when the agent: 
A. Is a duly accredited agent (fondé de pouvoir) and habitually enters into contracts for the enterprise 
for which he works; or 
B. Is bound by an employment contract and habitually transacts business on behalf of the enterprise in 
return for remuneration from the enterprise; or 
C. Is habitually in possession, for the purpose of sale, of a depot or stock of goods belonging to the 
enterprise. 
5. As evidence of an employment contract under the terms of B above may be taken, moreover, the fact 
that the administrative expenses of the agent, in particular the rent of premises, are paid by the 
enterprise. 
6. The fact that a broker places his services at the disposal of an enterprise in order to bring it into touch 
with customers does not in itself imply the existence of a permanent establishment for the enterprise, 
even if his work for the enterprise is, to a certain extent, continuous or is carried on at regular periods, 
and even if the goods sold have been temporarily placed in a warehouse. Similarly, the fact that a 
commission agent (commissionnaire) acts in his own name for one or more enterprises and receives a 
normal rate of commission does not constitute a permanent establishment for any such enterprise, even if 
the goods sold have been temporarily placed in a warehouse. 
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Os comentários aos respectivos Modelos do México e de Londres especificam que 

o Estabelecimento Permanente Material compreende, basicamente, dois requisitos 

essenciais, nomeadamente (i) a existência de um lugar fixo de negócios, e (ii) a 

produtividade do lugar fixo de negócios. No tocante a esse segundo requisito, esclarece-se 

que a produtividade deve ser aferida em função da contribuição das atividades 

desenvolvidas pelo lugar fixo de negócios para os ganhos empresariais. Particularmente, 

são mencionados como “improdutivos” os laboratórios de pesquisa, as plantas 

experimentais, os escritórios de informação, os armazéns, os escritórios de compra, as 

exposições para publicidade e showrooms343. Verifica-se, dessa passagem, que o requisito 

da produtividade (posteriormente rejeitado344) apresenta funcionalidade similar às das 

listagens negativas típicas, contribuindo negativamente para os contornos do 

Estabelecimento Permanente Material.  

Colaborando, ainda, para delimitar negativamente o conceito de estabelecimento 

permanente, temos a cláusula das subsidiárias, introduzida em caráter inaugural pelo parágrafo 

8, do Artigo V, dos Protocolos constantes dos modelos dos México e de Londres.  

Além de uma maior precisão do conceito de estabelecimento permanente, é digna 

de nota a inovação trazida pelos modelos em comento, ao estabelecer previsão dirigida aos 

Estabelecimentos Permanentes Construção e Instalação345.  

                                                                                                                                                                                
7. A permanent establishment shall not be deemed to exist in the case of commercial travellers not 
coming under any of the preceding categories. 
8. The fact that a parent company, the fiscal domicile of which is one of the contracting States, has a 
subsidiary in the other State does not mean that the parent company has a permanent establishment in 
that State, regardless of the fiscal obligations of the subsidiary toward the State in which it is situated.” 
(LEAGUE OF NATIONS. London and Mexico model tax conventions commentary and text. Document: 
C.88.M.88.1946.II.A, cit., p. 74 e 77). 

343“The phrase “permanent establishment” is defined in Article V, paragraph 1, of the Protocol. Two 
conditions are required in order for an enterprise to be considered as possessing a “permanent 
establishment” in a country: it must have some “fixed place” of business in the country; and that place of 
business must have a productive character—i.e., contribute to business earnings. There are establishments 
which fulfill only the first condition. These should therefore not give rise to income-tax liability in the 
country where they are situated. This class includes establishments which do not directly contribute to 
business earnings, such as research laboratories, experimental plants, information bureaux, storehouses, 
purchasing offices, advertising displays and showrooms where no goods are sold.” (LEAGUE OF 
NATIONS. London and Mexico model tax conventions commentary and text. Document: 
C.88.M.88.1946.II.A, cit., p. 14). 

344Sobre os motivos que justificaram o abandono desse requisito, cf. os comentários referentes à cláusula dos 
estabelecimentos permanentes, constantes do primeiro relatório apresentado pelo Comitê Fiscal da OECE 
(ORGANISATION FOR EUROPEAN ECONOMIC CO-OPERATION. FISCAL COMMITTEE - OECE. 
The Elimination of Double Taxation: 1st Report of the Fiscal Committee of the O.E.E.C. Organisation for 
European Economic Co-operation, Fiscal Committee. Paris: The O.E.E.C., Sept. 1958. p. 45). 

345De acordo com Arvid Skaar, essa previsão remonta à prática alemã, que adotava os Estabelecimentos 
Permanentes Construção e Instalação em sua legislação doméstica (cf. SKAAR, Arvid A. Permanent 
establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 94). 
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Anote-se que as noções apresentadas pela Liga das Nações tiveram acolhida geral 

nos tratados firmados à época, muito embora a pretendida uniformidade do conceito do 

estabelecimento permanente não tenha sido alcançada. Esse fato deve-se, sobretudo, à 

heterogeneidade dos sistemas tributários dos países integrantes desta instituição - que, sem 

dúvida, apresentam um grau mais elevado de discrepâncias quando comparados aos 

membros da atual OCDE. Não obstante essa influência restrita, os trabalhos desenvolvidos 

sob os auspícios da Liga das Nações não podem ser subestimados; primeiramente, porque 

foram pioneiros na proposição de um modelo de convenção, e, segundo, porque 

contribuíram para oferecer os subsídios técnicos e teóricos necessários ao posterior 

aprimoramento do conceito de estabelecimento permanente.  

No âmbito OECE, o Comitê Fiscal foi encarregado de submeter ao Conselho da 

instituição nova versão de tratado para eliminar a dupla tributação internacional. Logo em 

seu primeiro relatório, apresentado em 1958, teve assento o tema dos estabelecimentos 

permanentes. Com efeito, esse documento veiculou minuta de artigos e comentários 

relativos a quatro tópicos específicos: tributos abrangidos, estabelecimentos permanentes, 

domicílio fiscal e discriminação tributária. Além de esclarecer o conteúdo dos artigos 

propostos, os comentários relevantes buscaram indicar e esclarecer as alterações realizadas 

relativamente aos modelos da Liga das Nações.  

O texto elaborado pelo relatório da OECE para a cláusula dos estabelecimentos 

permanentes346 é praticamente idêntico ao apresentado por sua sucessora, quando da 

                                                           
346“II. Article on Permanent Establishment 

1. The term “permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the 
enterprise is wholly or partly carried on.  
2. A permanent establishment shall include especially: 
a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; 
f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources; 
g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months. 
3. The term “permanent establishment” shall not be deemed to include: 
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise 
belonging to the enterprise; 
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose 
of storage, display or delivery; 
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose 
of processing by another enterprise. 
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or 
merchandise, or for collecting information, for the enterprise; 
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aprovação da minuta de Convenção Modelo da OCDE de 1963, conforme redação abaixo 

reproduzida:  

Artigo 5 

Estabelecimento Permanente 

1. A expressão ‘estabelecimento permanente’ significa um lugar fixo de 
negócios no qual os negócios de uma empresa são em todo ou em parte 
desenvolvidos.  

2. A expressão ‘estabelecimento permanente’ abrange especialmente: 

a) uma sede de direção; 

b) uma filial; 

c) um escritório 

d) uma fábrica; 

e) uma oficina;  

f) uma mina, pedreira ou qualquer outro local de extração de 
recursos naturais; e 

g) um canteiro de edificação ou construção ou projeto de 
montagem que exista por mais de doze meses.  

3. A expressão ‘estabelecimento permanente’ não abrange: 

a) a utilização de instalações unicamente para fins de 
armazenagem, exposição ou entrega de bens ou mercadorias 
pertencentes à empresa; 

                                                                                                                                                                                
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of 
information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary 
character, for the enterprise. 
4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State — 
other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies — shall be deemed to be a 
permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an 
authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the 
purchase of goods or merchandise for the enterprise. 
5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the 
other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, 
general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in 
the ordinary course of their business. 
6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other 
State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either 
company a permanent establishment of the other. 
NOTE: The expression “enterprise of a Contracting State” means an enterprise carried on by a resident of 
the Contracting State concerned.” (ORGANISATION FOR EUROPEAN ECONOMIC CO-OPERATION. 
FISCAL COMMITTEE - OECE. The Elimination of Double Taxation: 1st Report of the Fiscal Committee 
of the O.E.E.C., cit., p. 33). 
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b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias 
pertencentes à empresa unicamente para fins de armazenagem, 
exposição ou entrega; 

c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias 
pertencentes à empresa unicamente para fins de processamento por 
outra empresa; 

d) a manutenção de um lugar fixo de negócios unicamente para 
fins de comprar bens ou mercadorias ou coletar informações para a 
empresa; 

e) a manutenção de um lugar fixo de negócios unicamente para 
fins de propaganda, para fornecer informação, para pesquisa 
científica ou para atividades similares que apresentem caráter 
preparatório ou auxiliar para a empresa.  

4. Uma pessoa atuando em um Estado Contratante por conta de uma 
empresa do outro Estado Contratante – que não um agente de status 
independente, ao qual se aplicam as previsões do parágrafo 5 – deve ser 
considerada como um estabelecimento permanente no primeiro Estado 
mencionado se detiver, e habitualmente exercer, uma autoridade para 
concluir contratos em nome da empresa, a menos que as atividades dessa 
pessoa estejam limitadas à compra de bens e mercadorias para a empresa.  

5. Uma empresa de um Estado contratante não será considerada como 
tendo um estabelecimento permanente no outro Estado contratante pelo 
simples fato de exercer sua atividade nesse outro Estado por intermédio 
de corretor, de um comissário geral ou de qualquer outro agente que goze 
de um status independente, desde que essas pessoas atuem no curso de 
suas atividades ordinárias. 

6.  O fato de uma sociedade residente em um Estado contratante controlar 
ou ser controlada por uma sociedade residente do outro Estado, ou que 
exerça sua atividade nesse outro Estado (quer por meio de um 
estabelecimento permanente, quer de outro modo) não será, por si só, 
bastante para fazer qualquer destas sociedades estabelecimentos 
permanentes da outra347. 

                                                           
347“Article 5 

Permanent establishment 
1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business 
in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on. 
2. The term "permanent establishment" shall include especially: 
a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; 
f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources; 
g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months. 
3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include: 
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise 
belonging to the enterprise; 
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of 
storage, display or delivery; 
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Em um primeiro plano, interessa anotar que, pela primeira vez, consagrou-se uma 

definição geral do Estabelecimento Permanente Material. Se anteriormente, com os 

modelos de 1927, 1928, 1943 e 1946 da Liga das Nações, a construção semântica deste 

conceito era realizada por meio de listagem de casos, a CM OCDE 1963 buscou veicular as 

características essenciais para a caracterização de um estabelecimento permanente348. 

Outro ponto de destaque é o afastamento do requisito da produtividade constante dos 

Modelos do México e de Londres. Conforme antecipado, esse requisito foi originalmente 

rechaçado no âmbito da OECE349, o que foi expressamente refletido nos comentários ao 

Artigo 5 da CM OCDE 1963. Com efeito, buscou-se apontar as diversas incongruências e 

inconvenientes passíveis de serem gerados caso prevalecesse a exigência de o lugar fixo de 

negócios apresentar caráter produtivo, para fins de configuração de um estabelecimento 

permanente. Nesse contexto esclareceu-se o seguinte350: 

3. [...] No âmbito de uma organização negocial bem gerida é certamente 
axiomático supor que cada parte contribui para a produtividade do 

                                                                                                                                                                                
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of 
processing by another enterprise; 
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, 
or for collecting information, for the enterprise; 
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of 
information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary 
character, for the enterprise. 
4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other 
than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent 
establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to 
conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods 
or merchandise for the enterprise. 
5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other 
Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general 
commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the 
ordinary course of their business. 
6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State 
(whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a 
permanent establishment of the other.” (CM OCDE 1963). 

348“2. For the sake of clarity, it is preferable to have a general definition of the concept of "permanent 
establishment" which is set out in a separate paragraph and not one which is almost hidden in a list of a 
number of agreed examples, as is the case in Article V, paragraph 1, of the Mexico and London Drafts of 
the Model Tax Convention published by the League of Nations. For this reason, the Article begins in 
paragraph 1 by attempting a general definition of "permanent establishment". This general definition 
attempts to bring out the essential characteristic of a permanent establishment (…).” (Comentários ao 
Artigo 5 da CM OCDE 1963). 

349Cf. Annex B - Commentary on the Article on Permanent Establishment. In: ORGANISATION FOR 
EUROPEAN ECONOMIC CO-OPERATION. FISCAL COMMITTEE - OECE. The Elimination of 
Double Taxation: 1st Report of the Fiscal Committee of the O.E.E.C., cit., p. 45. 

350“3. (…) Within the framework of a well run business organisation it is surely axiomatic to assume that 
each part contributes to the productivity of the whole. It does not, of course, follow in every case that 
because in the wider context of the whole organisation a particular establishment has a "productive 
character" it is consequently an establishment to which profits can properly be attributed for the purpose of 
tax in a particular territory.” (Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE 1963). 
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conjunto. Isso não significa que, em todos os casos, pelo fato de um 
determinado estabelecimento apresentar um ‘caráter produtivo’, em um 
contexto mais amplo do conjunto da organização, ele deve ser 
necessariamente considerado um estabelecimento em relação ao qual 
lucros podem ser adequadamente atribuídos para fins tributários em um 
determinado território. 

 

Observe-se que a CM OCDE 1963 já consagrou a sistematização atualmente 

empregada que soma às previsões do Artigo 5(1) uma série de casos que contribuem 

positiva e negativamente para a conformação dos estabelecimentos permanentes. Importa 

sublinhar, dentre outros aspectos, a inclusão da cláusula de construção no bojo do Artigo 

5(2)(g) e a ausência de referência aos armazéns. No tocante a esse último item, tais locais 

passam a constar da listagem negativa de casos quando destinados às atividades 

estabelecidas pelo Artigo 5(3). A CM OCDE 1963 inova também em relação ao 

Estabelecimento Permanente Agência, uma vez que, para sua configuração não basta mais 

a simples existência de um agente ou a sua atuação em nome da empresa, conforme 

estabelecido pelos modelos anteriores. Com efeito, o Artigo 5(4) da CM OCDE 1963 fixa a 

necessidade da verificação de vínculo específico e a realização de atividades determinadas; 

notadamente, a caracterização de um estabelecimento permanente sob esta cláusula exige 

que o agente apresente autoridade para concluir contratos351. Ainda no contexto da cláusula 

do Estabelecimento Permanente Agência, interessa observar que há o afastamento de sua 

configuração em relação à manutenção de estoque para a venda de bens e mercadorias352.  

Com a revisão realizada pelo Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE, em 1977, o 

Artigo 5 passou a contar com a seguinte redação: 

Artigo 5 

Estabelecimento Permanente 

1. A expressão ‘estabelecimento permanente’ significa um lugar fixo de 
negócios por meio do qual os negócios de uma empresa são em todo ou 
em parte desenvolvidos.  

                                                           
351“16. Having thus excluded the independent agents from the term "permanent establishments", it would 

likewise not be in the interest of international economic relations to treat all dependent agents as being 
permanent establishments. Treatment as a permanent establishment should be limited to dependent agents 
of those enterprises which, in view of the scope of their agent's authority or of the nature of their agent's 
business dealings, take part to a particular extent in business activities in the other State. Therefore, the 
Article proceeds on the basis that only persons having the authority to conclude contracts shall be treated 
as permanent establishments(…).” (Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE 1963). 

352Para um histórico mais detalhado da cláusula do Estabelecimento Permanente Agência, cf. PIJL, Hans. 
Agency permanent establishment: in the name of and the relationship between Article 5(5) and (6) – Part 1 
e Part-2. Bulletin for International Taxation, IBFD, v. 67, Jan./Feb. 2013. 
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2. A expressão ‘estabelecimento permanente’ abrange especialmente: 

a) uma sede de direção; 

b) uma filial; 

c) um escritório 

d) uma fábrica; 

e) uma oficina; e  

f) uma mina, poço de petróleo e gás natural, pedreira, ou qualquer 
outro local de extração de recursos naturais. 

3. Um canteiro de edificação ou construção ou um projeto de instalação 
apenas constitui um estabelecimento permanente apenas se sua duração 
exceder doze meses. 

4. Sem prejuízo das disposições anteriores a este Artigo, a expressão 
‘estabelecimento permanente’ não abrange: 

a) a utilização de instalações unicamente para fins de 
armazenagem, exposição ou entrega de bens ou mercadorias 
pertencentes à empresa; 

b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias 
pertencentes à empresa unicamente para fins de armazenagem, 
exposição ou entrega; 

c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias 
pertencentes à empresa unicamente para fins de processamento por 
outra empresa; 

d) a manutenção de um lugar fixo de negócios unicamente para 
fins de comprar bens ou mercadorias ou coletar informações para a 
empresa; 

e) a manutenção de um lugar fixo de negócios unicamente para 
fins de realizar qualquer outra atividade que tenham caráter 
preparatório ou auxiliar para a empresa; e  

f) a manutenção de um lugar fixo de negócios unicamente para 
fins de realizar qualquer combinação das atividades mencionadas 
nos subparágrafos a) a e), desde que a atividade geral do lugar fixo 
de negócios resultante desta combinação apresente caráter 
preparatório auxiliar. 

5. Inobstante o disposto nos parágrafos 1 e 2, quando uma pessoa – que 
não um agente de status independente, ao qual se aplicam as previsões do 
parágrafo 6 – atue por conta de uma empresa e tenha, e habitualmente 
exerça, em um Estado Contratante, uma autoridade para concluir 
contratos em nome da empresa, deve-se considerar que essa empresa 
possui um estabelecimento permanente nesse Estado relativamente a 
qualquer das atividades que essa pessoa realize para a empresa, a menos 
que as atividades dessa pessoa estejam limitadas àquelas mencionadas no 
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parágrafo 4, as quais, se exercidas por meio de um lugar fixo de negócios, 
não fazem com que esse lugar fixo de negócios configure um 
estabelecimento permanente nos termos das previsões constantes desse 
parágrafo. 

6. Uma empresa de um Estado contratante não será considerada como 
tendo um estabelecimento permanente no outro Estado contratante pelo 
simples fato de exercer sua atividade nesse outro Estado por intermédio 
de corretor, de um comissário geral ou de qualquer outro agente que goze 
de um status independente, desde que essas pessoas atuem no curso de 
suas atividades ordinárias. 

7.  O fato de uma sociedade residente em um Estado contratante controlar 
ou ser controlada por uma sociedade residente do outro Estado ou que 
exerça sua atividade nesse outro Estado (quer por meio de um 
estabelecimento permanente, quer de outro modo) não será, por si só, 
bastante para fazer qualquer destas sociedades estabelecimentos 
permanentes da outra353. 

                                                           
353“Article 5 

Permanent establishment 
1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business 
through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 
2. The term "permanent establishment" includes especially: 
a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; and 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources. 
3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it 
lasts more than twelve months. 
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be 
deemed not to include: 
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise 
belonging to the enterprise; 
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of 
storage, display or delivery; 
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of 
processing by another enterprise; 
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, 
or for collecting information, for the enterprise; 
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any 
other activity of a preparatory or auxiliary character; 
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-
paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this 
combination is of preparatory or auxiliary character. 
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -- other than an agent of an 
independent status to whom paragraph 6 applies -- is acting on behalf of an enterprise and has, and 
habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the 
enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of 
any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are 
limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not 
make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph. 
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely 
because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent 
of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. 
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Embora o Artigo 5 da CM OCDE 1977 adote uma definição do Estabelecimento 

Permanente Material semelhante à apresentada pelo modelo predecessor, a inclusão da 

expressão “por meio do qual”, acima grifada, assinala importante projeção que será 

analisada no âmbito do critério funcional (cf. subseção 1.3.2. do Capítulo 5).  

Ademais, ao contrário do que ocorrera relativamente aos comentários ao Artigo 5 

da CM OCDE 1963, em que se verifica grande concisão, os comentários ao Artigo 5 da 

CM OCDE 1977 cuidaram de precisar em maiores detalhes os elementos conformadores 

de um lugar fixo de negócio. Nesse sentido, são dedicadas inúmeras linhas para elucidar a 

extensão dessa noção, em relação a qual é conferida amplitude para abranger qualquer 

meio físico empregado no desenvolvimento dos negócios da empresa. Referidos 

comentários tratam também do requisito da fixação do lugar de negócios, que, nesse 

primeiro momento, é relacionado com uma conexão geográfica a um ponto do território do 

Estado. Em um segundo giro, a fixação também é analisada sob a projeção da 

permanência. Adicionalmente, são abordados temas como os aspectos temporais que põem 

início e termo à existência de um estabelecimento permanente, a questão das atividades 

desenvolvidas automaticamente por meio de equipamentos (i.e., sem presença humana), e 

a necessidade de os negócios da empresa serem conduzidos através do lugar fixo de 

negócios. Interessa anotar que todos esses elementos serão estudados com a devida cautela 

nos capítulos seguintes, onde os contornos desse elemento de conexão serão esmiuçados; a 

presente seção destina-se à modesta tarefa de traçar um panorama histórico do 

desenvolvimento do conceito do estabelecimento permanente.  

No tocante à compostura das listagens de casos, uma primeira nota que deve ser 

feita é a exclusão dos canteiros de construção e projetos de instalação do bojo da 

enumeração positiva constante do Artigo 5(2). Com efeito, a CM OCDE 1977 outorga 

parágrafo específico à cláusula do Estabelecimentos Permanentes Construção e Instalação.  

No âmbito da listagem negativa de casos é interessante verificar que a extensão do 

dispositivo foi mais bem delineada com as novas alíneas “e”  e “f” . Com efeito, os 

comentários à CM OCDE 1963 já esclareciam que a enumeração negativa, estabelecida 

pelo então Artigo 5(3), apresentava cunho meramente exemplificativo, pois a aposição da 

                                                                                                                                                                                
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State 
(whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a 
permanent establishment of the other.” (CM OCDE 1977). 
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expressão “ou atividades similares que apresentem caráter preparatório ou auxiliar para 

a empresa”, constante de sua alínea “e”  dirigia-se ao dispositivo como um todo. Contudo, 

a CM OCDE 1977 oferece maior precisão, conferindo a extensão pretendida, ao propor 

referência específica a qualquer lugar de negócio com atividades de caráter preparatório e 

admitir a combinação de atividades dessa natureza como elementos que inibem a 

configuração de um estabelecimento permanente.  

Em relação à listagem positiva atípica, a CM OCDE 1977 manteve a exigência de 

os agentes exercerem habitualmente autoridade para concluir contratos, e a ela somou uma 

limitação mais rigorosa no tocante às atividades que podem dar ensejo à configuração de 

Estabelecimento Permanente Agência. Ao contrário do que ocorria sob a CM OCDE 1963, 

não apenas a realização de atividades de compra e venda de bens e mercadorias afastava a 

possibilidade de um agente dependente ser reputado como estabelecimento permanente; de 

acordo com a CM OCDE 1977, o desenvolvimento de qualquer das funções constantes da 

enumeração negativa disposta pelo Artigo 5(4), que lista as atividades de caráter auxiliar o 

preparatório, era hábil a impedir a caracterização de um estabelecimento permanente.  

Frise-se que a cláusula dos estabelecimentos permanentes proposta pela CM OCDE 

1977 manteve a mesma dicção, não obstante as revisões do modelo realizadas 

posteriormente em 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008 e 2010.  

Em que pese a estabilidade do texto do Artigo 5, sua interpretação não permaneceu 

incólume; esse dado é facilmente constatado a partir das diversas modificações realizadas 

nos comentários relativos a tal dispositivo.  

Com efeito, as alterações dos comentários ao Artigo 5 da CM OCDE, efetivadas 

pelas atualizações de 1992, 1994, 2000, 2003, 2005, 2008 e 2010, contribuíram 

significativamente para a evolução e aprimoramento da definição do conceito de 

estabelecimento permanente. Devido às complexidades das transações hodiernas, esse 

desenvolvimento traduz-se em um processo contínuo, tendo a OCDE publicado minuta 

para discussão no período, de 12.10.2011 a 10.02.2012, intitulada “Interpretation and 

Application of Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax 

Convention”354. Esse material é direcionado para situações específicas, elaboradas com 

                                                           
354OECD. Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax 

Convention. 12 October 2011 to 10 February 2012. Centre for Tax Policy Administration, 2012. Disponível 
em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/48836726.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2013. 
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base nos casos suscitados pelos relatórios apresentados no Congresso IFA realizado no ano 

de 2009, em Vancouver355. Com base nos comentários recebidos356, a OCDE editou nova 

minuta intitulada “Revised Proposals Concerning the Interpretation and Application of 

Article 5”357, submetida à consulta pública durante o período de 19.10.2012 a 31.01.2013. 

Atualmente, os comentários à versão revisada da minuta358, encontram-se sob exame de 

grupo de trabalho integrante do Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE, com o objetivo de 

finalizarem propostas de alterações a serem consideradas para a nova atualização dos 

Comentários à CM OCDE, prevista para 2014.  

Pode-se dizer que a evolução da CM ONU apresenta contornos semelhantes. Desde 

sua versão de 1980, a redação do Artigo 5 manteve-se estável. Além de modificações 

pouco expressivas de determinadas palavras, visando à maior clareza nas articulações 

frasais, foram realizadas inclusões pontuais; dentre as mais relevantes, podemos listar:  

(i) a versão de 2001 adicionou a alínea “f” ao Artigo 5(4);  

(ii)  a versão de 2001 acrescentou à segunda sentença do Artigo 5(7) o requisito de 

que as condições sejam “feitas ou impostas entre essa empresa e o agente em 

suas relações comerciais e financeiras de modo distinto daquelas que seriam 

realizadas entre empresas independentes”; e  

(iii)  a versão de 2011, alterou a parte final do Artigo 5(3)(b), para estabelecer 

“período ou períodos agregados que superem 183 dias em qualquer período de 

12 meses começando ou terminando no respectivo ano-calendário” (no lugar de 

se referir a período ou períodos de agregados que superem a seis meses em 

qualquer período de 12 meses).  

                                                           
355Cf. SASSEVILLE, Jacques; SKAAR, Arvid. Is there a permanent establishment? General Report. Cahier 

de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 94a, 2009. 
356Referidos comentários estão em ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT - OECD. Public comments received on the discussion draft on the definition of 
“permanent establishment” in the OECD Model Tax Convention. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/ctp/treaties/publiccommentsreceivedonthediscussiondraftonthedefinitionofpermanent
establishmentintheoecdmodeltaxconvention.htm>. Acesso em: 03 abr. 2013. 

357ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. OECD Model 
Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Interpretation and Application of Article 5 (Permanent 
Establishment). 19 October 2012 to 31 January 2013. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/ctp/treaties/PermanentEstablishment.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2013. 

358ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Public 
comments received on the revised discussion draft on the definition of “permanent establishment” (Article 
5) of the OECD Model Tax Convention. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/publiccomments 
receivedonthereviseddiscussiondraftonthedefinitionofpermanentestablishmentarticle5oftheoecdmodeltaxco
nvention.htm>. Acesso em: 23 set. 2013. 
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A seu turno, os comentários ao Artigo 5 da CM ONU passaram por modificações 

mais profundas, na medida em que sempre acompanharam as discussões ocorridas no 

âmbito da OCDE. Com efeito, os comentários à CM ONU são articulados em direta 

referência aos comentários à CM OCDE, sendo comum a reprodução de trechos e 

parágrafos inteiros, em relação aos quais são indicados os pontos de divergência359.  

Dada a inquestionável relevância e atualidade das questões envolvendo os 

estabelecimentos permanentes, também no âmbito da ONU a análise do tema se dá em 

bases contínuas, tendo seu exame constado da pauta da 9a Sessão do Comitê de Peritos em 

Cooperação Internacional em Matéria Tributária, realizada em Geneva, no período de 

21.10.2013 a 25.10.2013, como um dos itens a serem considerados na futura atualização 

dos comentários à CM ONU360.  

                                                           
359Nesse sentido, o parágrafo 37 da introdução à CM ONU 2001 indica que “since the United Nations Model 

Convention reproduces many Articles of the OECD Model Convention together with the Commentaries 
thereon, the Group of Experts have taken a decision in 1999 that the observations and reservations would 
be noted, wherever necessary, at appropriate places.”  O parágrafo 21 da introdução à CM ONU 2011 
elucida que “in quoting the Commentaries on the Articles of the OECD Model Convention, sometimes parts 
of a paragraph or entire paragraphs, have been omitted as not being applicable, for whatever reason, to 
the interpretation of the United Nations Model Convention. In such cases, the omission is indicated by 
ellipsis […]. It cannot necessarily be assumed that non-inclusion, of itself, represents any disagreement 
with the content of the deleted provisions, and the context of the omission should be considered in 
determining whether the omitted words were seen as irrelevant to interpretation of the United Nations 
Model Convention, on the one hand, or were instead left for future consideration. In some cases, the OECD 
Model Convention wording is quoted, but with minor amendments included in square brackets ([ ]) to 
reflect a relevant difference in the United Nations Model Convention, […].” 

360Cf. UNITED NATIONS. Committee of Experts on International Cooperation on Tax Matters. Dates and 
Provisional Agenda for the Ninth Session of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax 
Matters. Document: E/2013/L.39. Geneva: July 25, 2013. Disponível em: <http://www.un.org/ga/ 
search/view_doc.asp?symbol=E/2013/l.39&Lang=E>. Acesso em: 22 set. 2013. O relatório da referida 
sessão ainda não foi disponibilizado até a presente data, cf. UNITED NATIONS. Committee of Experts on 
International Cooperation on Tax Matters. Ninth Session of the Committee of Experts on International 
Cooperation in Tax Matters. 21–25 October 2013, Geneva. Disponível em: <http://www.un.org/esa/ 
ffd/tax/ninthsession>. Acesso em: 31 out. 2013. 
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CAPÍTULO  5. ESTABELECIMENTOS  PERMANENTES IMPESSOAIS 

 

1. O ESTABELECIMENTO PERMANENTE MATERIAL  

“1. Para os fins da convenção, a expressão 
‘estabelecimento permanente’ designa uma instalação fixa 
de negócios por meio da qual uma empresa desenvolve todo 
ou parte de seus negócios.” 

 

1.1. O Critério Objetivo 

 

1.1.1. Do Lugar de Negócios (Place of Business Test) 

De acordo com as premissas fixadas no Capítulo anterior, o conceito de 

estabelecimento permanente deve ser delineado no contexto em que se encontra inserido; 

notadamente, esse conceito deve levar em conta sua própria natureza de elemento de 

conexão hábil a justificar a pretensão impositiva do Estado de fonte. Nesse sentido, 

tomamos o requisito conformador do Estabelecimento Permanente Material (doravante, 

EP-M), consistente na existência de um lugar de negócios, sob a perspectiva da presença 

objetiva de uma empresa residente em um Estado no território do outro Estado. A noção de 

presença objetiva é caracterizada pela formatação física, corpórea ou tangível, 

compreendendo, dessa forma, qualquer área, instalação ou meios materiais.  

A despeito da idéia que a adjetivação do lugar de negócios como “fixo” possa 

ensejar, a amplitude semântica que ora procuramos explicitar evidencia a desnecessidade 

de a presença objetiva ser conformada por bem de caráter imóvel, tal como um prédio, uma 

fábrica, ou um escritório. Com efeito, uma simples escrivaninha ou armário de arquivos361, 

                                                           
361Mencione-se caso julgado pela Corte Federal de Finanças Alemã (Bundesfinanzhof): “Die Büroecke im 

Einfamilienhaus des Klägers ist zwar eine Betriebstätte, weil sie die Stätte der Geschäftsleitung ist (§ 12 
Satz 2 Nr. 1 der Abgabenordnung - AO 1977 -). (...) Unentschieden bleiben kann, ob eine dem häuslichen 
Arbeitszimmer eines Arbeitnehmers vergleichbare Betriebstätte stets von untergeordneter Bedeutung im 
Verhältnis zur Wohnung ist. Dies gilt jedenfalls für den hier gegebenen Fall, daß die Betriebstätte lediglich 
Teil des Wohnzimmers ist.” (Mencione-se caso julgado pela Corte Federal de Finanças Alemã 
(Bundesfinanzhof): “Die Büroecke im Einfamilienhaus des Klägers ist zwar eine Betriebstätte, weil sie die 
Stätte der Geschäftsleitung ist (§ 12 Satz 2 Nr. 1 der Abgabenordnung - AO 1977 -). (...) Unentschieden 
bleiben kann, ob eine dem häuslichen Arbeitszimmer eines Arbeitnehmers vergleichbare Betriebstätte stets 
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bem como maquinário e outros equipamentos móveis (e.g., desde televisões362, até 

navios363 e aeronaves364) podem ser considerados como lugares de negócio. Sobre tal 

aspecto, interessante anotar dado curioso da prática administrativa norte-americana, que 

vislumbrou a possibilidade de um animal (em particular, um cavalo de corridas) ser 

considerado como um lugar de negócios, e, caso participasse de uma série de competições, 

poderia configurar um lugar fixo de negócios365.  

Em que pese a capacidade teórica de tais elementos serem passíveis de figurarem 

como lugares de negócio, é preciso lembrar que os demais critérios que conformam o EP-M 

devem ser observados, e a mobilidade ínsita a essa categoria de objetos, por vezes, prejudica o 

atendimento ao location test (conforme será analisado na subseção 1.1.2., a seguir).  

Adicionalmente, não obstante a imensa pluralidade de situações passíveis de serem 

compreendidas como meios materiais, é indispensável para que reste caracterizado um 

lugar de negócios sua utilização com a finalidade de realizar as atividades negociais da 

empresa. Nesse giro, os meios materiais devem ser tomados “como predisposição de 

instrumentos idôneos para alcançar certo resultado econômico.366”   

Diante desses contornos, e.g., direitos de participação em uma empresa ou ativos 

intangíveis não são elementos suficientes para, isoladamente, configurar um lugar de 

negócios. Esse foi o raciocínio perfilhado pela Suprema Corte Canadense no caso Minister 

of National Revenue v Tara Exploration and Development Co. Ltd., oportunidade em que 

                                                                                                                                                                                
von untergeordneter Bedeutung im Verhältnis zur Wohnung ist. Dies gilt jedenfalls für den hier gegebenen 
Fall, daß die Betriebstätte lediglich Teil des Wohnzimmers ist.” (BFH-Urteil vom 15.7.1986 (VIII R 
134/83) BStBl. 1986 II S. 744. Disponível em: <http://www.bfh.simons-moll.de/bfh_1986/ 
XX860744.HTM>. Acesso em: 18 fev. 2013). 

362Anote-se o posicionamento austríaco adotado pela Divisão de Tributação Internacional do Ministério de 
Finanças Austríaco no EAS (Express Antwort Service) n. 1339, datado de 30.11.1998. Apud 
BENDLINGER, Stefan. Is there a permanent establishment? Austrian Report. Cahier de Droit Fiscal 
International, IFA, Netherlands, v. 94a, p. 112-113, 2009. 

363Sobre a possibilidade de navios caracterizarem lugares de negócios (e, uma vez atendidos os demais 
critérios, configurarem um estabelecimento permanente), cf. jurisprudência da Suprema Corte 
dinamarquesa citada por VAN DEN BERG, Jean-Paul. Is there a permanent establishment? Danish Report. 
In: Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 94a, p. 467, 2009. Interessante ainda 
mencionar o emblemático Alaska Case, julgado pela Suprema Corte Norueguesa, que tratou da 
caracterização de embarcações pesqueiras como lugares de negócios (Høyesterett Rt. 1984/99). Sobre esse 
precedente, cf. JENSEN, Eirik. Permanent establishment and allocation questions pertaining to them: 
judgements of the Norway Supreme Court. Bulletin for International Taxation, IBFD, v. 56, p. 393, 
Aug./Sept. 2002. 

364A caracterização de aeronaves como lugares de negócio foi pressuposto de caso julgado pela Suprema 
Corte Administrativa finlandesa; cf. Korkein hallinto-oikeus 1986 II 501. Apud SKAAR, Arvid A. 
Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 120. 

365Cf. IRS. Revenue Ruling 58-63, 1958-1. C.B. 624. Disponível em: <http://www.irs.gov>. Acesso em: 18 
fev. 2013. 

366TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 223. 
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se negou a existência de um estabelecimento permanente baseado em mera detenção de 

conta bancária estrangeira367. No mesmo sentido parece caminhar a Divisão de Tributação 

Internacional do Ministério de Finanças Austríaco ao esclarecer que contas bancárias 

detidas por não-residentes não são passíveis de configurar um estabelecimento 

permanente368. A prática alemã também consagra essa aproximação, de modo que ativos 

intangíveis como um endereço postal, ou conta bancária, não são suficientes para o 

atendimento do critério objetivo do place of business369. Em relação à mera manutenção de 

um endereço postal por uma empresa em outro país, mencione-se o caso Commissioner of 

Internal Revenue, Petitioner, v. Consolidated Premium Iron Ores, Limited370, julgado pela 

corte apelações dos Estados Unidos, que exarou o entendimento de que a verificação 

isolada desse elemento não atende aos requisitos exigidos para a constituição de um 

estabelecimento permanente.  

Seguindo essa mesma inteligência, a simples posse ou propriedade de um objeto 

físico em determinado território não é apta a conformar, per se, um lugar de negócios. 

Com efeito, o aspecto caracterizador desse critério objetivo consiste na capacidade de o 

objeto físico prestar-se como local para a condução dos negócios de uma empresa. Esse 

requisito peculiar encerra preceito indispensável à caracterização de um lugar de negócios, 

segundo o qual só podem ser qualificados como tais aqueles objetos físicos destinados ao 

desenvolvimento das atividades empresariais, e não aqueles objetos a elas sujeitos371. 

Perfilhando tal perspectiva, convém destacar entendimento divisado por diversos 

precedentes internacionais no sentido de negar a caracterização de um estabelecimento 

permanente ainda que os ativos detidos por um não-residente em um Estado ensejem a 

percepção de rendimentos no outro Estado. Um caso típico que ilustra essa situação é 

verificado em relação aos aluguéis oriundos de bem detido por não residente no Estado de 

fonte. Com efeito, em tal circunstância, não está o ativo a servir de meio para a condução 

dos negócios de uma empresa naquele Estado; antes, o ativo constitui o próprio objeto do 

                                                           
367Cf. SUPREME COURT OF CANADA. Minister of National Revenue v. Tara Exploration and 

Development Co. Ltd. [1974] S.C.R. 1057. Disponível em: <https://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-
csc/scc-csc/en/item/5238/index.do>. Acesso em: 17 fev. 2013. 

368Cf. EAS (Express Antwort Service) n. 469, datado de 06.07.1994. Apud BENDLINGER, Stefan. Is there a 
permanent establishment? Austrian Report. Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 94a, 
p. 111, 2009. 

369Cf. BFH 07.06.1966 (I B 124/64) BStBl. 1966 III S. 548. Apud ECKL, Petra. op. cit., p. 320. 
370Cf. UNITED STATES COURT OF APPEALS SIXTH CIRCUIT. - 265 F.2d 320 (6th Cir. 1959). 

Disponível em: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/265/320/63161/>. Acesso em: 17 
fev. 2013. 

371Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 112. 
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negócio372. Acerca do tema, podemos citar o leading case Elizabeth Herbert v. 

Commissioner of Internal Revenue373, julgado pela corte fiscal norte-americana, e o caso 

New Building Promotion Ltd374, julgado pelo Conseil d’Etat francês. 

Em relação a este tópico, importa diferençar a situação na qual a empresa 

estrangeira utiliza diretamente o bem como objeto do negócio, da circunstância em que 

este objeto é tomado no âmbito das atividades desenvolvidas por um lugar de negócios. 

Em outras palavras, uma coisa é a empresa não-residente locar/arrendar diretamente bens 

que detém no outro Estado, outra, distinta, é conduzir a atividade de locação/arrendamento 

dos bens por meio de um lugar de negócios em tal jurisdição375. Nesse contexto, interessa 

mencionar caso submetido à suprema corte italiana, envolvendo uma fundação de 

Liechtenstein (Anstalt) que adquiriu vários imóveis no norte da Sardenha; muito embora a 

corte tenha reforçado o entendimento de que a mera titularidade dos imóveis não 

configuraria um estabelecimento permanente, concluiu pela sua caracterização pelo fato de 

tais bens terem sido utilizados para a condução de negócios na Itália (notadamente, foram 

empregados uma série de recursos humanos e materiais para a realização de atividades 

imobiliárias de novas aquisições)376.  

Com base no exposto, verifica-se que a definição de lugar de negócios, enquanto 

requisito essencial para a compostura do EP-M, pode ser sumarizada como “o objeto físico 

comercialmente adequado para servir como base para uma atividade negocial.377” No 

contexto dessa definição, interessa mencionar a enumeração encartada pelo Artigo 5(2) da 

CM OCDE e da CM ONU, que, ao oferecer uma listagem positiva de lugares de negócios, 

contribui para o delineamento desse requisito. Vejamos o que dispõe citado dispositivo: 

 
                                                           
372Philip Baker assevera que “where the business of a taxpayer involves renting out land, the land involved is 

the ‘plant’ or the product which is the subject matter of the business, and not the place of business through 
which the business is carried on.” (BAKER, Philip. Double taxation agreements and international tax law, 
cit., p. 5-2/6). 

373Elizabeth Herbert, 30 Tax Court 26 (1958). Apud SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of 
a tax treaty principle, cit., p. 256-257. 

374Cf. LEGIFRANCE. Conseil d’Etat. 20.10.2000 n. 182165 SA New Building Promotion Ltd. Disponível em: 
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000080
80552&fastReqId=2062188102&fastPos=1/>. Acesso em: 17 fev. 2013. 

375Os comentários ao Artigo 5 da CM OCDE são elucidativos nesse particular, cf. parágrafo 8. 
376Cf. Corte di Cassazione, Sezione I civile, Sentenza n. 8820 del 27 novembre 1987. Apud RUSSO, 

Raffaele; PEDRAZZINI, Edoardo. Permanent establishment under Italian tax law: an overview. European 
Taxation, p. 395, Aug./Sept. 2007. 

377The concept of a ‘place of business’ in terms of the PE clause can be defined as any substantial, physical 
object which is commercially suitable to serve as the basis of a business activity.” (SKAAR, Arvid A. 
Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 123). 
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2. A expressão ‘estabelecimento permanente’ abrange especialmente: 

a) uma sede de direção; 

b) uma filial; 

c) um escritório 

d) uma fábrica; 

e) uma oficina; e  

f) uma mina, poço de petróleo e gás natural, pedreira, ou qualquer 
outro local de extração de recursos naturais. 

 

Inicialmente, impende colacionar advertência geral aplicável ao Artigo 5(2) da  

CM OCDE e da CM ONU em sua integralidade: as situações elencadas pelo parágrafo em 

comento apenas têm o condão de atestar a existência de um EP-M nos casos em que sejam 

verificados os demais critérios instituídos pela definição geral constante do Artigo 5(1)378.  

Essa advertência é digna de nota, pois, conforme observado a partir do histórico 

traçado pela seção 5 do Capítulo 4, o conceito de estabelecimento permanente foi 

delineado, em seus primórdios, em função de uma listagem de casos que ensejavam sua 

automática configuração (em especial, v. Modelos da Liga das Nações de 1927 e 1928). 

Contudo, com o desenvolvimento das convenções modelos ao longo do tempo, a listagem 

positiva de casos passou a desempenhar função meramente exemplificativa379, o que é 

reforçado pela sua alocação topográfica em previsão específica (nomeadamente, o Artigo 

5(2)), distinta daquela que estabelece a definição geral dos critérios conformadores do EP-

M (notadamente, o Artigo 5 (1)). Acerca dessa evolução, García Prats380 assinala a posição 

doutrinária sobre o tema:  

                                                           
378Cf. parágrafo 4 dos Comentários ao Artigo 5 da CM ONU.  
379Sobre as discussões acerca da relação entre o Artigo 5(1) e o Artigo 5(2), em especial, cf. 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Working Party n. 1 
on Double Taxation Revision of Article 5 of the OECD Draft Convention. Note by the Secretariat. Paris, 06 
Feb.1975; ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. 
Summary of the Discussions at the 16th Meeting of Working Party n. 1 on Double Taxation. Paris, 21 Jul.1975. 

380“[...] esta idea [que el término lugar de negocios surgió precisamente de la abstracción de los términos 
concretos señalados en los primeros Convenios] ha sido rechazada a nivel internacional, sobre todo 
cuando con este proceso ha pretendido atribuirse un sentido a la definición general o la expresión general 
que permita su aplicación únicamente a aquellos casos que reúnan las mismas características de aquellos 
mencionados específicamente. Este proceso ha recibido la desaprobación prácticamente unánime de la 
doctrina, sobre todo en aquellos supuestos en los que el Convenio contiene una definición general de 
establecimiento permanente separada de la lista enumerativa de supuestos.” (GARCIA PRATS, Francisco 
Alfredo. op. cit., p. 230). 
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[...] esta idéia [de que o termo lugar de negócios surgiu precisamente da 
abstração dos termos concretos descritos nas primeiras Convenções] foi 
rechaçada em nível internacional, sobretudo quando se pretende atribuir a 
esse entendimento um sentido para a definição geral que permita a sua 
aplicação unicamente àqueles casos que reúnam as mesas características 
daqueles mencionados especificamente. Esse entendimento tem recebido 
a desaprovação praticamente unânime da doutrina, sobretudo naqueles 
casos em que a Convenção contém uma definição geral de 
estabelecimento permanente separada da lista enumerativa de casos.  

 

O Artigo 5(2) da CM OCDE e da CM ONU não encerra, portanto, um rol de 

estabelecimentos permanentes; trata-se, mais precisamente, de um rol de estabelecimentos 

permanentes prima facie381. Com efeito, citado dispositivo simplesmente enumera de 

forma não taxativa possíveis place of business; apenas quando são atribuídas a esses 

lugares de negócios as demais qualificações que compõem os critérios conformadores da 

regra geral constante do Artigo 5(1), podem ser esses reputados como Estabelecimentos 

Permanentes Materiais.  

Não despenderemos esforços para analisar individualmente as diversas situações 

especificamente elencadas pelo Artigo 5(2) da CM OCDE e da CM ONU, uma vez que, de 

forma geral, a dicção de cada uma das alíneas é suficientemente clara. Entretanto, 

dedicaremos alguns comentários à primeira situação referida pelo dispositivo, qual seja, a 

verificação de uma sede de direção.  

Quando procedemos ao exame do elemento de conexão da residência, na seção 2.2 

do Capítulo 3, verificamos que, ante a multiplicidade de residências apresentadas pelas 

pessoas não caracterizadas como indivíduos, deve-se aplicar a tie-breaker rule constante 

do Artigo 4(3) da CM OCDE e da CM ONU. Essa regra estabelece como critério 

primordial para determinar a residência que deve prevalecer no contexto da convenção a 

localização da sede de direção efetiva da empresa. Naquela oportunidade, elucidamos que 

esse preceito deve ser apreendido em função do lugar onde as decisões administrativas e 

comerciais necessárias para a condução dos negócios da entidade como um todo são 

substancialmente tomadas. Isto posto, cumpre precisar que a noção de sede de direção, 

constante do Artigo 5(2)(a) não se confunde com a noção acima descrita de sede de 

direção efetiva, constante do Artigo 4(3); conforme esclarecem os já citados Comentários à 

                                                           
381Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 113. 
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CM OCDE382 “uma entidade pode ter mais de um lugar de direção, mas pode ter apenas 

um local de direção efetiva de cada vez.”  

Nesse sentido, à expressão sede de direção, a que faz referência do Artigo 5(2)(a), 

deve ser atribuída conteúdo mais amplo para designar um local onde é conduzido apenas 

parte das decisões necessárias para a condução dos negócios da empresa. Ressalte-se, 

contudo, que a caracterização de uma sede de direção requer que as deliberações 

apresentem influência significativa no bojo dos negócios da empresa. Acerca do tema, é 

elucidativo o caso britânico Borgny Dolphin, no qual uma base de apoio de uma sonda de 

perfuração não foi caracterizada como um lugar de direção para efeitos de configuração de 

um EP-M pelo fato de não assumir posições decisivas e independentes no tocante às 

operações da plataforma383.  

Uma impressão mais precisa do critério objetivo que compõe o conceito do  

EP-M pode ser cunhada a partir do momento em que o lugar de negócios é qualificado 

como estando relacionado à determinada área. Passamos, assim, a analisar o aspecto 

correspondente à fixação geográfica do place of business.  

 

1.1.2. Da Localização do Lugar de Negócios (Location Test) 

Primeiramente, cumpre salientar o papel de destaque que desempenha o elemento 

“fixação” na conformação do conceito do EP-M, pois tal componente é responsável pela 

instrumentalização da conexão entre o lugar de negócios e o Estado da fonte. A 

qualificação de um lugar de negócios como fixo apresenta duas projeções, notadamente 

uma espacial e outra temporal – em um primeiro plano, faz-se referência ao location test, 

tratado na presente subseção; em um segundo giro, analisa-se o permanence test, a ser 

abordado no âmbito do critério subjetivo (cf. subseção 1.2.2., abaixo).  

No contexto vigente à época da CM OCDE 1963, o requisito da fixação era 

determinado em função de o lugar de negócios estar estabelecido em um “local distinto”; 

mais precisamente, os respectivos comentários explanavam que a qualificação do lugar de 

                                                           
382Cf. nota 230, acima. 
383Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 117 e 140. 
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negócios como “fixo” seria aferido a partir de um distinct situs384. A percepção do location 

test nesses termos dava azo a interpretação extremamente rígida no tocante à vertente 

geográfica do elemento da fixação. Sob tal perspectiva - denominada pela doutrina de 

“teoria da base” (base approach) -, seria imprescindível que o lugar de negócio se 

mantivesse atido a um ponto determinado no solo, no qual as atividades negociais da 

empresa fossem desenvolvidas.  

Com a evolução de tal concepção, foi afastada a idéia de que o lugar de negócios 

precisasse estar necessariamente fixado no solo para fins de atendimento do location test. 

Conservou-se, no entanto, a noção geral de considerar o elemento da fixação em função de 

uma vinculação de ordem geográfica determinada. Nessa esteira, a partir da versão da  

CM OCDE de 1977, o location test sofreu uma flexibilização relativa, tendo sido 

esclarecido que o pressuposto do distinct situs seria atendido pelo contato entre o lugar de 

negócios e um ponto geográfico específico385; para tais efeitos, seria irrelevante a 

verificação de conexão material ao solo386.  

Essa aproximação, ainda fundada na teoria da base, decorre da prática 

jurisprudencial da Alemanha. Precedente ilustrativo sobre a matéria é o caso Market 

Vendor387, no qual a corte fiscal alemã afirmou que o estabelecimento permanente, nos 

termos das previsões convencionais, pressupõe conexão geográfica e uma delimitação do 

local em que os negócios são realizados. Com fulcro nesse racional, reputou-se 

caracterizado um estabelecimento permanente pelo fato de um vendedor holandês viajar 

semanalmente para diferentes mercados em três cidades alemãs, nos quais erigia estandes 

de venda, sempre em um mesmo local. Seguindo essa mesma lógica, no caso Milkman388, 

julgado pela Suprema Corte alemã, concluiu-se que a atividade de um entregador de leite, 

que morava em uma cidade e fazia suas entregas em outra, não constituía um 

                                                           
384“2. Paragraph 1 gives a general definition of the term ‘permanent establishment’ which brings out its 

essential characteristics of a permanent establishment in the sense of the Convention, i.e., a distinct ‘situs’, 
a ‘fixed place of business’. The paragraph defines the term ‘permanent establishment’ as a fixed place of 
business, through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. This definition, 
therefore, contains the following conditions: 
- (...) 
- this place of business must be ‘fixed’, i.e., it must be established at a distinct place with a certain degree 
of permanence;(…).” (Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE 1963). 

385Sobre a evolução histórica do aspecto geográfico cf. CARVALHO, André de Souza. Offshore mineral 
activities under the OECD Model Convention. In: AIGNER, Hans-Jörgen; ZÜGER, Mario (Eds.). 
Permanent establishments in international tax law, cit., p. 116-117. 

386Cf. parágrafo 5 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. 
387Finanzgericht Münster, Entscheidungen der Finanzgerichte, 1966, 501. Apud SKAAR, Arvid A. 

Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 126. 
388Reichfinanzhof, Reichsteuerblatt 1942/469. Apud Id. Ibid., p. 129. 
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estabelecimento permanente, dado que não havia um centro específico para a condução de 

suas atividades nessa outra localidade. As autoridades fiscais da cidade em que as vendas 

eram realizadas contra-argumentaram que o contribuinte possuía um estabelecimento 

permanente nas ruas em que ele regularmente entregava leite. O tribunal, entretanto, negou 

esta tese afirmando que só haveria um estabelecimento permanente acaso o contribuinte 

possuísse à sua disposição centros específicos de vendas nessas ruas; considerar que as 

ruas de uma cidade atenderiam ao critério da fixação do lugar de negócios seria ampliar 

demasiadamente o location test, a ponto de desnaturá-lo.  

Em que pesem as noções expostas, o desenvolvimento das formas empresariais e a 

intensificação da mobilidade de bens, pessoas e capitais - para citar alguns fatores-, 

contribuíram para uma tendência à extensão da qualificação espacial da presença objetiva 

do EP-M. Assim, à teoria da base foi contraposta a teoria da delimitação espacial, segundo 

a qual o desenvolvimento de uma determinada atividade em diferentes localidades, mas 

dentro de uma área circunscrita, seria suficiente para caracterizar a fixação de um lugar de 

negócios. Conforme explica Arvid A. Skaar389, “a essência da abordagem da delimitação 

espacial é que um estabelecimento permanente pode ser constituído se um lugar móvel de 

negócios opera dentro de certa área, embora não permaneça em um lugar específico por 

longos períodos de tempo.”390 

A aproximação ora exposta tem sua origem atribuída à jurisprudência norueguesa 

sobre atividades offshore, remontando ao caso Hotel Platform391. Nessa oportunidade, 

analisou-se se uma empresa sueca, que operou plataformas de alojamento no setor 

norueguês do Mar do Norte por um período de dezessete meses, teria caracterizado um 

estabelecimento permanente na Noruega. As plataformas flutuantes não permaneceram em 

um mesmo ponto específico, contudo, a presença delas no âmbito de uma área delimitada 

do Mar do Norte foi considerada satisfatória para o atendimento do critério da fixação 

                                                           
389“The essence of the spatial delimitation approach is that a PE may be constituted if a moveable place of 

business operates within a certain area, even though it does not remain in one specific place for long 
periods of time.” (SKAAR, Arvid A. Commentary on Article 5 of the OECD Model Treaty: the concept of 
permanent establishment. Amsterdam: IBFD, 2006. p. 11). 

390De acordo com Barry Larking, a teoria da delimitação espacial, nos termos conjecturados, refere-se a 
atividades realizadas em lugares temporariamente fixos, dentro de uma área determinada. Para o autor, 
seria possível vislumbrar versão ainda mais radical desse posicionamento, acaso se incluam lugares de 
negócios que não permaneçam, sequer temporariamente, em um mesmo ponto, i.e., lugares de negócios 
que estejam em constante movimento enquanto desenvolvem suas atividades. Exemplo dessa aproximação 
seria considerar a possibilidade de navios de transporte, que seguem uma rota fixa, caracterizarem 
estabelecimentos permanentes. (LARKING, Barry. The importance of being permanent. Bulletin for 
International Taxation, IBFD, n. 52, p. 268, May 1998). 

391Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 138-139. 
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espacial do lugar de negócios392. Frise-se que, muito embora a teoria da delimitação 

espacial tenha apresentado forte acolhida em casos envolvendo atividades offshore, não 

faltam precedentes a aplicá-la em situações de atividades onshore. Precedente digno de 

nota refere-se ao procedimento amigável acordado entre a Noruega e a Alemanha, em 

junho de 1982, conhecido como Timber Case393. Devido a uma forte tempestade, que 

provocou severos danos a floresta situada no norte da Alemanha, as autoridades 

competentes contrataram empresas estrangeiras para transportar madeira da área afetada. 

Após anos de negociações, as autoridades fiscais da Alemanha e da Noruega acordaram 

que os caminhoneiros noruegueses contratados para realizar o transporte da madeira 

detinham estabelecimentos permanentes na Alemanha, pois a floresta na qual a atividade 

era desenvolvida, bem como os locais de estacionamento e manutenção dos caminhões, 

atenderiam ao location test. Essa conclusão afasta-se da linha comumente seguida pela 

jurisprudência alemã, que privilegia a teoria da base, para se coadunar com a teoria da 

delimitação espacial.  

Essa aproximação extensiva do location test foi alvo de críticas por parte da 

doutrina, pois a sua aplicação indiscriminada poderia gerar uma significativa erosão do 

conceito do estabelecimento permanente, transmudando-o, em termos práticos, a uma mera 

regra de tributação na fonte com uma delimitação temporal394.  

Ademais, argumenta-se que a ampliação do requisito da fixação seria inconsistente 

com a linguagem adotada pela CM OCDE. Partindo-se do preceito basilar de hermenêutica 

jurídica, segundo o qual verba cum effectu sunt accipienda395, algum sentido efetivo deve 

ser atribuído à qualificação do lugar de negócios como fixo. Com rigor, os lugares de 

negócio situam-se, em maior ou menor grau, no âmbito de uma área delimitada, já que ao 

se falar em um “lugar” estamos a nos referir uma “certa quantidade de espaço” (a certain 

                                                           
392Anote-se que esse posicionamento não é adotado de forma unânime entre os países. As cortes holandesas, 

por exemplo, já sinalizaram a possibilidade de considerar sondas de petróleo como lugares fixos de 
negócios, desde que esses equipamentos permaneçam ancorados ao leito do mar; ao revés, no caso de 
sondas petrolíferas flutuantes, movimentadas periodicamente, o location test não seria atendido (cf. Hof s’ 
– Gravenhage, Rolno n. 4287/87 M-1, BNB 1992/51. Apud VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double 
taxation conventions, cit., p. 286). 

393Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 134-135. 
394“A generally acceptance of a spatially delimited activity as a fixed place of business will create a new 

situation. Under the influence of an unlimited ‘spatial delimitation approach’, the PE principle may for 
practical purposes be reduced to source-state taxation with a ‘duration test’.” (SKAAR, Arvid A. 
Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 128). 

395Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 262. 
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amount of space396). Nessa esteira, se qualquer lugar de negócios subsume-se à projeção 

espacial do critério objetivo do EP-M, o requisito da fixação seria, de todo, supérfluo. Tal 

linha de raciocínio é incongruente com a dicção do Artigo 5(1) da  

CM OCDE, que requer expressamente que o lugar de negócios seja fixo397.  

Em outro giro, há autores398 que consideram salutar essa tendência à flexibilização 

do conceito de fixação representada pela teoria da delimitação espacial. Isso porque, uma 

interpretação demasiada restritiva desse requisito invariavelmente conduziria os países a 

inserir cláusulas fictícias de estabelecimento permanente em seus tratados e esse 

fenômeno, sim, poderia acarretar a erosão deste importante conceito de Direito 

Internacional Tributário.  

Com base nessas ponderações, o parágrafo 5.1. dos Comentários ao Artigo 5 da  

CM OCDE (também reproduzido pelos Comentários à CM ONU) mitiga a necessidade de 

um local definido ou de uma conexão com um ponto geográfico específico (conforme 

requer o parágrafo que o precede). Esse excerto estabelece que, no tocante às atividades 

cuja natureza apresenta caráter eminentemente móvel, o location test estará satisfeito 

quando restar configurada uma “unidade comercial e geograficamente coerente” (a 

coherent whole commercially and geographically), i.e., uma unidade funcional. 

Quer nos parecer que o posicionamento avançado pela OCDE não pretende 

desnaturar ou corromper o critério da fixação, mas adequá-lo a casos específicos que, não 

obstante apresentarem forte conexão entre a presença objetiva de uma empresa e o 

território de um Estado, envolvem uma atuação com certo grau de mobilidade, inerente às 

                                                           
396Cf. parágrafo 4.1. dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE.  
397“(...) the language in the OECD Commentary is not beyond doubt. It seems to imply that there is also a 

‘deemed fixation’ – which is incompatible with the wording of the OECD MC itself, as long as both the 
English and the French version employ the words ‘fixed’/’fixe’ in addition to ‘place’/’installation’. The 
term ‘fixed’/’fixe’ would be superfluous if it were to be reduced to a meaning which is included in the term 
‘place’ anyway. But even if one could maintain a residual meaning of ‘fixed’/’fixe’ which exceeds the 
meaning of ‘place’ in one respect or the other, the term ‘fixed’/’fixe’ would lose its clear-cut, almost 
mechanical comprehensibility. […] The language of the law requires a ‘fixed place’, and any construction 
or interpretation allowing semi-fixed place of business creates unjustified inconsistencies and 
uncertainties.” (REIMER, Ekkehart. Permanent establishment in the OECD Model Tax Convention. In: 
REIMER, Ekkehart; URBAN, Nathalie; SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan. Permanent establishments: a 
domestic taxation, bilateral Tax Treaty and OECD perspective. The Netherlands: Kluwer, 2011. p. 45). 

398Cf. CARVALHO, André de Souza. Offshore mineral activities under the OECD Model Convention, cit., p. 119. 
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atividades desenvolvidas por aquela empresa. Nesse sentido parece caminhar o magistério 

de André de Souza Carvalho399:  

Sempre que possa ser provado que um local móvel de negócios 
desempenha um papel de integração à economia de um Estado 
Contratante, a regra do local (‘location test’) deve ser considerada 
satisfeita para fins de caracterização de [um Estabelecimento 
Permanente]. Esta é a idéia por trás da flexibilização da palavra ‘fixo’ 
contida nos Comentários ‘a regra geral do Artigo 5 (1) da Convenção 
Modelo da OCDE (...).  

 

Diante do exposto, o critério objetivo conformador do EP-M exige, como regra 

geral, a verificação de contato entre o lugar de negócios e um ponto geográfico específico. 

Contudo, em situações particulares, é admitida a mobilidade dos lugares de negócios no 

bojo de uma área delimitada, desde que seja atestada sua coerência geográfica e comercial.  

Observe-se que, a despeito da ausência de explicitação do significado da expressão 

unidade comercial e geograficamente coerente, os Comentários à CM OCDE cuidam de 

enumerar uma série de casos destinados a ilustrar seus contornos.  

No que tange à coerência geográfica, um dos exemplos utilizados pelos 

Comentários400 concerne a um prédio de escritórios em que uma empresa de consultoria 

aluga regularmente salas em períodos distintos401. Uma vez que o prédio constitui uma 

unidade geográfica, ele pode ser considerado como um único lugar de negócios para 

efeitos dessa empresa.  

No que diz respeito à coerência comercial, por sua vez, uma das situações ilustradas 

pelos Comentários refere-se às atividades de um pintor, realizadas em um grande prédio de 

escritórios no qual trabalha sucessivamente, com base em uma série de contratos firmados 

                                                           
399CARVALHO, André de Souza. Do conceito de estabelecimento permanente e as atividades negociais 

móveis realizadas na Plataforma Continental. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito tributário 
internacional aplicado.. São Paulo: Quartier Latin, 2004. v. 2, p. 559. 

400Cf. parágrafo 5.2. dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE.  
401Cf. esclarecimentos de Arvid Skaar sobre o exemplo em questão: “A somewhat different example is that an 

office hotel where a consultancy firm rents offices regularly may constitute a single place of business. It 
must be presupposed that the consultancy firm rents offices at different times (interrupted), since the 
Commentary uses the term ‘regularly’ and it is expressly said that the firm may use different offices. 
Accordingly, in principle, the situation may be that the consultancy firm rents offices on the second floor in 
January and February and moves to the sixth floor in April and May with a break in March. 
Geographical coherence exists in this case. If, however, the consultancy firm does not want to have 
a PE, it may choose another office hotel from time to time, so that there is no regularity in the use 
of each location.” (SKAAR, Arvid A. Commentary on Article 5 of the OECD Model Treaty: the 
concept of permanent establishment, cit., p. 13). 
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com diferentes clientes não vinculados. Nesse caso, embora as atividades sejam 

desenvolvidas nos limites de uma área determinada, notadamente o prédio, o requisito da 

fixação não será atendido, ante a ausência de coerência comercial. Ao revés, na hipótese de 

o pintor, com base em um único contrato, empreender um projeto para um cliente 

particular, o prédio poderá ser considerado como um lugar fixo de negócios em relação a 

esse trabalho, constituindo, assim, uma unidade comercial e geograficamente coerente402. 

 

1.2. O Critério Subjetivo 

 

1.2.1. Da Disposição para Utilização do Lugar de Negócios (Right of Use Test) 

A seção precedente cuidou do exame do nexo existente entre o lugar de negócios e 

o Estado de fonte, cuja relação deve ser qualificada pela fixação, conformando o critério 

objetivo que compõe o EP-M. O presente tópico, a seu turno, terá por objeto o estudo de 

conexão de natureza mais sutil, qual seja, aquela relativa ao nexo existente entre o lugar 

fixo de negócios e o contribuinte, i.e., a empresa estrangeira.  

A compostura do critério subjetivo, ora sob análise, requer que o lugar fixo de 

negócios esteja à disposição para utilização pela empresa estrangeira. Para esses fins, é 

irrelevante se as áreas, instalações, ou meios físicos nos quais se verifica a presença 

objetiva da empresa sejam efetivamente de sua propriedade403.  

O dado crucial para a verificação do “right of use test” compreende o poder de 

dispor, a qualquer título, de um lugar fixo de negócios para utilização efetiva pela empresa 

estrangeira. Nesse sentido caminhou a decisão prolatada pela corte administrativa 

luxemburguesa no caso Esch, que considerou que a locação de um espaço seria suficiente 

                                                           
402Cf. parágrafo 5.3. dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. Frise-se que caracterização de um EP-M 

dependerá, ainda, da observância de seus demais critérios definidores, que incluem o right of use test – em 
relação a tal aspecto assenta-se crítica austríaca e alemã ao exemplo do pintor utilizado pelos Comentários à 
CM OCDE; nesse sentido, cf. BENDLINGER, Stefan. op. cit.; ECKL, Petra. op. cit., p. 113 e 322. 

403Essa aproximação remonta à prática da Suprema Corte Fiscal alemã: “Nicht erforderlich ist, daß die 
Anlage, Einrichtung usw. dem Unternehmer gehört. Es genügt, daß sie ihm für die Zwecke des 
Unternehmens zur Verfügung steht. Die Verfügungsmacht kann auch auf einem Mietvertrag oder auf 
unentgeltlicher Überlassung beruhen.” (Bundesfinanzhof in Bundessteuerblatt II, 1974 327. Apud 
SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 157). 
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para caracterizar tal localidade como estando à disposição de empresa alemã404. Em que 

pese a pluralidade de formas jurídicas que podem suportar o uso do lugar de negócios (e.g., 

propriedade, locação, arrendamento etc.), a mera presença de uma empresa em determinado 

local não importa no cumprimento automático da condição do right oo use test. 

Imaginemos, a título exemplificativo, um vendedor que regularmente visita seus 

principais clientes para tomar seus pedidos. Muito embora esse vendedor conduza negócios 

nas instalações de seus clientes, não tem ele qualquer poder de dispor dessas premissas de 

acordo com seus interesses. Por conseguinte, não há que se falar na existência de um lugar 

fixo de negócios relativamente ao vendedor, haja vista a ausência de conexão entre as 

instalações dos clientes e o contribuinte em questão. Essa inteligência é bem ilustrada no 

caso William Dudney vs. The Queen405. William Dudney, um cidadão norte-americano, foi 

contratado pela Pan Canadian Petroleum Limited (PanCan) para desenvolver novos 

sistemas de computador e treinar os empregados da empresa para utilizá-los. Para esses 

fins, o Sr. Dudney trabalhou em vários escritórios da empresa por período significativo de 

tempo. O Sr. Dudney só podia permanecer nas instalações da empresa durante o horário 

comercial, o seu acesso aos locais era controlado; ademais, não conduzia qualquer outro 

                                                           
404“L’article 2 (1) 2. de la convention de double imposition définit l’établissement stable comme ‘eine feste 

Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird’.Cette 
notion suppose en premier lieu l’existence d’une infrastructure à la disposition de l’entreprise sur le 
territoire de l’Etat concerné. Il s’avère en l’espèce que le demandeur avait pris en location à partir du 1er 
juin 1992 [...] un local [...], et l’avait à sa disposition durant tout le laps de temps pour lequel il se prévaut 
de l’existence d’un établissement stable.” (Esch v. Administration des Contribuitions - Cour Administrative 
n. 10117 | Audience Publique du 09.03.1998). Anote-se que, em grau de recurso, a corte acabou por afastar 
a caracterização de um estabelecimento permanente da empresa alemã em território luxemburguês. 
Contudo, essa reformulação da decisão de primeira instância assentou-se em critério de cunho funcional, 
pois não foi atestada a condução de atividade econômica efetiva por meio do espaço locado - sobre esse 
critério, cf. seção 1.3., abaixo (citado por JUNIUS, Marie; MISCHO, Patrick; PRUSSEN, Yves. Is there a 
permanent establishment? Luxembourg Report. Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 
94a, p. 442-443, 2009). 

405“The Appellant had no control over the premises in which he worked, nor was he identified with them in 
any way. This was not seriously challenged by the Respondent, whose case was simply that by working at a 
fixed location in Canada, albeit one dictated and totally controlled by PanCan, the Appellant became 
subject to taxation here. The Appellant had no freedom to come and go from the building where he worked 
except during normal business hours, and he could not do any work there, except that then under the 
contract for PanCan. Any other company wishing to use his services would not be able to find him there, as 
he was not identified anywhere as working at that location. He had no space in the building that was his 
exclusively, and in fact the location at which he did his work changed from time to time at the sole 
discretion of the PanCan personnel. He did not, in my opinion, have a fixed base regularly available to 
him.” (TAX COURT OF CANADA. William A. Dudney v. The Queen. Tax Court of Canada. 97-1386IT-
G, 30.10.1998. Disponível em: <http://decision.tcc-
cci.gc.ca/en/1998/1998tcc971386/1998tcc971386.html>. Acesso em: 18 fev. 2013. Essa decisão foi 
posteriormente confirmada pela Federal Court of Appeal. A-707-98 de 24.02.2000. FEDERAL COURT OF 
APPEAL. Canada v. Dudney. 2000-02-24. Disponível em: <http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2000/a-707-
98_753/a-707-98.html>. Acesso em: 18 fev. 2013. Comentando o caso, cf. BAKER, Philip. Double 
taxation agreements and international tax law, cit., p. 5-2/4. 
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negócio nas instalações da empresa. Com fulcro em tais circunstâncias, a Corte Fiscal 

canadense entendeu não restar configurada a existência de um estabelecimento 

permanente, pois o Sr. Dudney não tinha direito ao uso das instalações da PanCan como 

base para as operações de seus próprios negócios.  

Diante do exposto, o que importa averiguar, para efeitos da observância do critério 

subjetivo do Estabelecimento Material é se as áreas, instalações, ou meios físicos utilizados 

pelo contribuinte estrangeiro, estão, de fato, à sua disposição. A significação que deve ser 

imputada à expressão “à disposição” não é consignada de maneira explícita pelos 

Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE406, que, mais uma vez, socorrem-se de um rol 

exemplificativo de casos para delinear os contornos de tal definição. No nosso sentir, a 

interpretação a ser conferida à referida expressão, depreendida a partir dos citados 

exemplos, corresponde à existência de um direito sobre o lugar de negócios que assegure 

sua utilização efetiva pela empresa.  

Embora não se exija uma forma jurídica específica para assegurar a utilização 

efetiva do lugar fixo de negócios, a redação adotada a partir da atualização de 2003 dos 

Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE pode gerar interpretação demasiada ampla do right 

of use test. Isso porque, estende-se a utilização efetiva do lugar fixo que negócios de tal 

forma, que mesmo uma ocupação ilegal seria passível de atender ao requisito em 

questão407. Quer nos parecer que a extensão pretendida pelos Comentários ao Artigo 5 da 

CM OCDE não se conforma aos contornos do critério subjetivo ora tratado, uma vez que o 

poder de disposição traduz-se na possibilidade de utilização sem qualquer obstáculos; nas 

lições de Arvid Skaar408, “o right of use test resta observado se a utilização do lugar de 

negócios pelo contribuinte não puder ser impedido sem o seu consentimento.” Nessa 

esteira, por ocasião do Congresso da IFA de 2009, anotaram os relatores gerais que “a 

                                                           
406A necessidade de esclarecimentos acerca da referida expressão foi objeto de discussões no âmbito de 

recente proposta de revisão dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE, oportunidade em que recomendou-
se adicionar ao respectivo parágrafo 4.2. a consideração de que “whether a location may be considered to 
be at the disposal of na enterprise in such a way that it may constitute a ‘place of business through which 
the business of [that] enterprise is wholly or partialy carried on’ will dependo n that enterprise having the 
effective power to use that location [...].” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT - OECD. OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the 
Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment). 19 October 2012 to 31 January 
2013, cit., p. 4). 

407Cf. última sentença do parágrafo 4.1. dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. 
408“The present author’s hypothesis concerning tax-treaty law is that the ‘right of use test’ is met if the 

taxpayer’s use of the place of business cannot be prevented without his consent.” (SKAAR, Arvid A. 
Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 158). 
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referência dos comentários da OCDE à utilização ilegal do lugar de negócio causa 

confusão do ponto de vista conceitual409.”  

Há quem sustente que a utilização efetiva sem justo título do lugar de negócios 

pode conformar-se ao right of use test desde que o controle do lugar de negócios reste 

assegurado de acordo com circunstâncias de fato. Seguindo tal linha de raciocínio, mesmo 

ante a carência de direito juridicamente assegurado, deve-se analisar se a utilização do 

lugar de negócios garante factualmente um poder de controle que permite ao contribuinte 

dispor das instalações para a condução de seus negócios. Nesse sentido, pondera Ekkhart 

Reimer410 que “mesmo na ausência de um direito legal de usar o lugar, o teste do controle 

pode ser atendido se a empresa detiver um comando suficiente do lugar de negócios por 

questões factuais.”  

Ocorre que a utilização efetiva do lugar de negócios não deveria prescindir do 

direito de sobre este dispor. Isso porque, a utilização efetiva do lugar de negócios pode 

restar prejudicada em caso de ausência do direito que assegura seu poder de disposição. Se 

a simples ausência de um instrumento jurídico (por exemplo, a relação prescinde de forma 

contratual) pode ser de alguma forma acomodada por circunstâncias de fato, no caso mais 

específico de ocupação irregular parece difícil mensurar se o comando factual do lugar de 

negócios é suficiente, uma vez que esse poder é extremamente precário, podendo cessar a 

qualquer instante, independentemente da vontade do contribuinte.  

Firmes em tais argumentos, alguns países negam a aproximação proposta pelos 

Comentários à CM OCDE, nos termos acima expostos. A Alemanha, por exemplo, embora 

não exija forma legal específica, demanda que a utilização do lugar de negócios seja de 

alguma maneira assegurada juridicamente, não bastando a mera utilização factual411. A 

Bélgica, por sua vez, admite a análise das circunstâncias de fato para atestar a utilização 

                                                           
409Cf. SASSEVILLE, Jacques; SKAAR, Arvid. op. cit., p. 35. 
410“The taxpayer or his staff control a place of business if they have it at their disposal. (...) For all types of 

business activities, control can be based on legal titles or factual circumstances. Legal control might be 
derived from the ownership or any other right, including equitable rights under common law if the 
respective right conveys factual mastery of a place of business to the taxpayer enterprise. Such rights are 
perfect where the taxpayer is the legal proprietor of the place of business. Likewise, the position of the 
taxpayer as a tenant, a lessee (leaseholder, even in cases of short-term lease) or even a co-tenant will 
usually qualify as a controlling interest under Article 5(1) OECD MC. But even in the absence of a legal 
right to use that place, the control test can be met if the taxpayer enterprise has sufficient command of the 
place of business as a matter of fact.” (REIMER, Ekkehart. op. cit., p. 56). 

411Cf. ECKL, Petra. op. cit., p. 323-325. 
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efetiva, mas ressalva que o poder de disposição exige que a utilização do lugar de negócios 

não possa ser obstada unilateralmente por um terceiro412.  

Insta, por fim, consignar que não é necessário que a empresa detenha a utilização 

exclusiva do lugar de negócios; várias partes podem tê-lo à disposição, seja conjunta ou 

separadamente. Se conjuntamente, o lugar de negócios poderá constituir estabelecimento 

permanente em relação a cada uma das partes envolvidas. Se, por outro lado, e.g., uma 

sociedade aluga máquinas para outra, o estabelecimento permanente operado por essa 

última não constituirá, per se, um estabelecimento permanente para a primeira413. 

 

1.2.2. Da Permanência da Utilização do Lugar de Negócios (Permanence Test) 

Além do requisito acima apresentado, correspondente à conexão entre o 

contribuinte e o lugar de negócios, é indispensável que essa relação seja qualificada por um 

modulador temporal caracterizado pela permanência. Assim, somando-se à projeção 

espacial conotada a partir da expressão “fixo”, deve-se depreender uma vertente temporal, 

que requer certo grau de permanência na utilização efetiva do lugar de negócios; em outras 

palavras, a utilização efetiva, mas meramente temporária, do lugar de negócios não é hábil 

a se amoldar ao critério subjetivo do EP-M414.  

A permanência, na tessitura do conceito do EP-M, não deve ser interpretada no 

sentido de perpetuidade; antes, deve ser entendida em referência a uma atividade de 

duração indefinida. Com base nesse raciocínio, há autores que consideram que a simples 

intenção do contribuinte em utilizar um lugar de negócios por um período indeterminado 

seria suficiente para a observância desse requisito temporal da regra geral; vejamos as 

ponderações de Arvid A. Skaar415:  

                                                           
412Cf. CAUWENBERGH, Patrick; CLAES, André. Is there a permanent establishment? Belgium Report. 

Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 94a, p. 134, 2009). 
413Cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 287. 
414Cf. parágrafo 6 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. Sobre este tópico, Arvid A. Skaar observa que 

a redação dos Comentários parece indicar que o “permanence test” deve ser aplicado em relação ao “place 
of business test”. Contudo, aduz o autor que, com maior rigor, a permanência deve ser utilizada como 
instrumento qualificador do right of use test: “It seems clear, however, that the permanence test cannot be 
related to the place of business, because the place of business under normal circumstances always lasts for 
a considerable period of time. The permanence test must be related to the use of the place of business.”  
(SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 209). 

415 “The starting point is always that intended permanence is sufficient to constitute a basic-rule PE. Thus, if 
the taxpayer intends to use a place of business for an indefinite period of time, a PE is constituted as of the 
first day of use. In this respect, whether the taxpayer actually carries out his intentions is immaterial. 
Changed plans do not deprive a place of business of its PE status.” (SKAAR, Arvid A. Commentary on 
Article 5 of the OECD Model Treaty: the concept of permanent establishment, cit., p. 30). 
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O ponto de partida é sempre que a intenção de permanência seja 
suficiente para constituir a regra geral do estabelecimento permanente. 
Assim, se o contribuinte pretende usar um lugar de negócios por um 
período indefinido de tempo, um estabelecimento permanente está 
constituído desde o primeiro dia de utilização efetiva. Nessa contextura, 
se o contribuinte irá, de fato, realizar suas intenções é irrelevante. A 
mudança de planos não retira o status de estabelecimento permanente de 
um lugar de negócios.  

 

Ocorre que a dificuldade representada pela subjetividade da intenção de 

permanência faz com que sejam adotados, na prática, fatores com maior grau de 

objetividade. Nesse contexto, a determinação da duração do direito ao uso do lugar de 

negócios no caso concreto pode indicar quanto tempo a empresa pretende conduzir suas 

atividades através desse local. Assim, um contrato de aluguel de curto prazo, por exemplo, 

aponta para uma atividade temporária, enquanto a efetiva compra de uma instalação pode 

sugerir a realização dos negócios por um período indefinido de tempo. Analogamente, 

o investimento da empresa em ativos fixos, bem como a natureza da atividade 

desenvolvida, contribuem, outrossim, como fatores objetivos na determinação da 

intenção de permanência.  

Os próprios Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE (cf. parágrafo 6) reconhecem a 

dificuldade em fornecer elementos objetivos para efeitos de caracterização da permanência 

e, embora não estabeleçam a necessidade de uma duração específica, constatam que a 

prática geral dos países é a de entender pela existência de um EP-M só após decorrido um 

período mínimo de seis meses416.  

Uma vez expostos os preceitos gerais que devem reger a aplicação do permanence 

test, interessa dedicar algumas linhas à problemática específica relativa à aplicação desse 

critério ante a teoria da delimitação espacial. Conforme analisado na subseção anterior, em 

situações particulares, admite-se que lugares de negócios apresentem certo grau de 

mobilidade. Como nesses casos há certa flexibilização da projeção espacial do elemento da 

fixação, há autores que ponderam se também sua vertente temporal deveria sofrer ajustes.  

                                                           
416Visando a fornecer um melhor direcionamento no tocante à configuração do permanence test, a proposta 

de revisão dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE recomendam a adoção de alguns exemplos 
ilustrativos que devem ser excepcionados dessa prática geral (cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. OECD Model Tax Convention: Revised Proposals 
Concerning the Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment). 19 October 2012 to 
31 January 2013, cit., p. 14-15). 
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O fato de um contribuinte utilizar de maneira permanente um lugar de negócios 

móvel, não assegura sua atuação duradoura em um dado espaço, pois, em tal cenário, o 

lugar de negócio pode movimentar-se por diversas localidades, não obstante a relação de 

utilização efetiva pelo contribuinte manter-se fixa.  

Uma proposta para enfrentar a questão seria vislumbrar um duplo teste de 

permanência: em um primeiro plano, a utilização do lugar de negócios móvel deve ser 

duradoura, em um segundo plano, o lugar de negócios móvel deve permanecer por um 

período mínimo de tempo em um mesmo local. Sob tal perspectiva, essa segunda 

permanência de caráter temporário apareceria como uma “medida compensadora pela 

falta de permanência física, ou simplesmente uma alternativa.417”  

Tal proposta não nos parece oferecer a melhor solução para o equacionamento da 

problemática exposta, pois entendemos ser possível a aplicação do permanence test nos 

termos deslindado nesta seção a todos os lugares de negócio indistintamente, seja sua 

atuação móvel ou não. Explicamos: uma vez que o location test suporta, em casos 

particulares, a mobilidade do lugar de negócio no âmbito de uma área delimitada e no bojo 

de uma unidade funcional, o permanance test deve ser aplicado de forma consistente. 

Nesse sentido a permanência da utilização do lugar de negócios deve ser aferida em função 

da respectiva área delimitada e dos critérios de coerência comercial e geográfica existentes.  

 

1.3. O Critério Funcional 

Conforme consignado ao longo do presente Capítulo, o EP-M requer a verificação 

da presença objetiva da empresa no outro país e que essa presença seja qualificada como 

geograficamente fixa (critério objetivo). Além desse nexo, concernente à conexão entre o 

lugar de negócios e o Estado de fonte, requer-se, ainda, como condição necessária ao 

perfazimento do EP-M, a existência de nexo entre o lugar fixo de negócios e o contribuinte 

(critério subjetivo), representado pelo direito de deste dispor com sua utilização efetiva em 

caráter permanente. O presente tópico analisará uma terceira ordem de relação, 

notadamente, a vinculação existente entre o lugar fixo de negócios e a atividade 

desenvolvida pela empresa. Esse requisito de caráter funcional exige uma dupla análise:  

(i) primeiramente, deve ser analisada a realização da atividade negocial da empresa; sob tal 

perspectiva, a atividade desenvolvida deve ser qualificada como negócio para efeitos da 

                                                           
417Cf. LARKING, Barry. op. cit., p. 269. 
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convenção e tomada como objeto da empresa (core business); (ii) em um segundo giro, 

deve ser analisada a existência de conexão efetiva entre a atividade empresária e o lugar de 

negócios, i.e., os negócios devem ser desenvolvidos por meio do lugar fixo de negócios.  

 

1.3.1. Do Desenvolvimento de Negócio da Empresa (Business Activity Test) 

O Artigo 3 da CM OCDE418 define o que se deve depreender da expressão 

“empresa”, indicando que “o termo se aplica ao desenvolvimento de qualquer negócio”. 

Esse mesmo dispositivo esclarece que o vocábulo “negócio” inclui “a realização de 

serviços profissionais e outras atividades de caráter independente”.  

Na doutrina, há quem entenda que essa dicção não seria hábil a conferir uma 

conceituação substancial dos termos “negócios” e “empresa”, e que os demais dispositivos 

da CM OCDE e seus respectivos Comentários não ofereceriam o suporte necessário para a 

tarefa de demarcar suas condições e requisitos básicos. Com efeito, tais recursos apenas 

possibilitariam uma delimitação negativa daquelas atividades não caracterizadas como 

empresariais, ou simplesmente apresentariam aspectos específicos, que permitiriam divisar 

um campo particular da atividade. Nessa esteira, os autores que perfilham essa corrente 

sustentam que a definição das expressões “negócio” e “empresa” devem acudir-se da 

legislação doméstica dos Estados contratantes, de acordo com os preceitos da renvoi clause 

                                                           
418“ARTICLE 3. General Definitions 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: 
[…] c) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business; 
[…] h) the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an 
independent character.” 
Observe-se que a CM ONU não define essas expressões em seu Artigo 3. De acordo com os respectivos 
Comentários, isso decorre do fato de tal modelo ter optado por manter em dispositivo destacado o 
tratamento aplicável as atividades dos profissionais independentes, nos termos do Artigo 14. Ao contrário, 
a CM OCDE operou a exclusão do citado dispositivo desde sua versão de 2000, com base no entendimento 
de que tais atividades encontravam direcionamento adequado sob o Artigo 5 (isso proque a noção de “base 
fixa”gerava confusões conceituais, sendo melhor acomodada no âmbito do conceito do estabelecimento 
permannete). Sobre o tema, cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT - OECD. Issues Related to Article 14 of the Model Convention. Adopted by OECD 
Council on 27 January 2000; XU, Tian. Observations of former Article 14 of OECD MC and the 
ramification of its deletion. In: AIGNER, Hans-Jörgen; ZÜGER, Mario (Eds.). Permanent establishments 
in international tax law, cit., p. 203 et seq.; LEVOUCHKINA, Ksenia J. Relevance of permanent 
establishment for the taxation of business profit and business property. In: AIGNER, Hans-Jörgen; 
ZÜGER, Mario (Eds.). Permanent establishments in international tax law, cit., p. 18 et seq.  
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constantes do Artigo 3(2)419. Anote-se, contudo, que o tema em questão está longe de 

qualquer consenso420. 

Conquanto procedente a afirmação de que o Artigo 3, isoladamente considerado, 

não esclarece decisivamente as expressões “negócios” e “empresa”, entendemos que a 

leitura contextualizada da CM OCDE permite pugnar por uma interpretação autônoma421 

de como essas noções devem ser apreendidas no âmbito do conceito de EP-M. Esse 

entendimento acastela-se em doutrina de escol422 e parece melhor satisfazer a consistência 

almejada na aplicação dos conteúdos convencionais. Sob tal perspectiva, nos parece que a 

atividade negocial da empresa a ser desenvolvida por um lugar de negócios para fins de 

conformação do critério funcional do EP-M deve ser tomada em referência às atividades 

orientadas para a geração de riqueza. Com tal assertiva não estamos a afirmar que a 

configuração do EP-M é incompatível com uma estrutura deficitária; na verdade, o 

requisito em questão diz respeito à atividade organizada com o objetivo de produzir 

rendimentos, ainda que, por circunstâncias factuais, tal resultado não seja alcançado.  

Some-se a esses preceitos a indicação de que tais atividades devem ser parte 

essencial e significativa dos negócios da empresa, de modo que aquelas atuações de caráter 

meramente preparatório ou auxiliar estão excluídas do campo de abrangência do critério 

funcional. Acerca desse aspecto, logra relevo a listagem constante do Artigo 5(4) da  

CM OCDE, que assim dispõe:  

4. Sem prejuízo das disposições anteriores a este Artigo, a expressão 
“estabelecimento permanente” não abrange: 

                                                           
419Nesse sentido, dentre outros: GARCIA PRATS, Francisco Alfredo. op. cit., p. 256-257. LEVOUCHKINA, 

Ksenia J. op. cit., p. 18-19. Adicionalmente, a remissão ao ordenamento doméstico para fins de definição 
dessas expressões é a orientação indicada pelos parágrafos 4 e 10.2 dos Comentários ao Artigo 3 da  
CM OCDE. 

420Evidenciando o caloroso embate doutrinário em torno do tema, fazemos referência ao painel organizado 
pelo IBFD em 2011, que contou com a presença de grandes especialistas em tributação internacional. Nessa 
oportunidade, Jacques Sasseville, acompanhado de Augusto Fantozzi, defenderam a desnecessidade de 
alteração do texto da CM OCDE no sentido de esclarecer as expressões “empresa” e “negócio”, concluindo 
que a convenção ofereceria tratamento satisfatório à matéria (cf. MAISTO, Guglielmo. The meaning of 
‘enterprise’, ‘business’ and ‘business profits’ under tax treaties and EU Tax Law. Amsterdam: IBFD, 
2011. p. 635 et. seq.). Outrossim, o relatório geral do Congresso da IFA de 2009, ao abordar os contornos 
do business activity test, parece corroborar essa tendência ao reportar que “despite the view expressed in 
some reports, the treaty should be interpreted autonomously and noto n the basis of domestic laws to 
decide whether a business activity is conducted in a country or not.” (SASSEVILLE, Jacques; SKAAR, 
Arvid. op. cit., p. 39). 

421Sobre esse relevante conceito, cf. VOGEL, Klaus. Harmonia decisória e problemática da qualificação nos 
acordos de bitributação. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Org.). Direito tributário: estudos em homenagem a 
Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. p. 81. 

422Cf. REIMER, Ekkehart. op. cit., p. 36-39. 
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a) a utilização de instalações unicamente para fins de armazenagem, 
exposição ou entrega de bens ou mercadorias pertencentes à empresa; 

b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa unicamente para fins de armazenagem, exposição ou entrega; 

c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes à 
empresa unicamente para fins de processamento por outra empresa; 

d) a manutenção de um lugar fixo de negócios unicamente para fins de 
comprar bens ou mercadorias ou coletar informações para a empresa; 

e) a manutenção de um lugar fixo de negócios unicamente para fins de 
realizar qualquer outra atividade que tenham caráter preparatório ou 
auxiliar para a empresa; e  

f) a manutenção de um lugar fixo de negócios unicamente para fins de 
realizar qualquer combinação das atividades mencionadas nos 
subparágrafos a) a e), desde que a atividade geral do lugar fixo de 
negócios resultante desta combinação apresente caráter preparatório 
auxiliar. 

 

O dispositivo acima transcrito cumpre o importante papel de delimitar 

negativamente o conceito de EP-M. Tal restrição negativa atinge fundamentalmente um 

dos elementos conformadores do elemento funcional, consistente no core business. Por 

meio de uma enumeração exemplificativa de hipóteses, a CM OCDE determina que 

algumas atividades, ainda que levadas a cabo por meio de um autêntico lugar fixo de 

negócios, não são consideradas como caracterizadoras de um estabelecimento permanente, 

tendo em vista sua função meramente auxiliar ou preparatória. Isso porque, conforme 

acima assinalado, a atividade desenvolvida deve ser parte essencial e significativa dos 

negócios, de maneira que aquelas atividades que não apresentam relação direta (mas 

meramente marginal) com a produtividade da empresa não são hábeis a constituir um 

estabelecimento permanente.  

A referida enumeração divide-se em duas ordens. O primeiro grupo é composto 

pelas alíneas a) a e), que listam situações determinadas, tipos fechados que, quando 

verificados, fazem nascer uma presunção iuris tantum do caráter auxiliar ou preparatório 

das atividades, impedindo, por consequência, a caracterização do critério funcional. No 

contexto desses casos específicos, é digna de nota a divergência verificada em relação à 

redação da CM ONU no tocante às instalações e estoques destinados à entrega de bens ou 

mercadorias. Ao excluir tal atividade da listagem negativa do Artigo 5(4), a CM ONU 
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admite que, uma vez atendidos os demais critérios, ela seja apta a configurar um EP-M. 

Conquanto seja franqueada a possibilidade de a simples entrega de bens ou mercadorias 

enquadrar-se como negócio da empresa, os Comentários a CM ONU reconhecem que os 

resultados atribuíveis a tal atividade devem ser reduzidos423.  

A seu turno, podem ser caracterizadas como hipóteses gerais, a alínea e), que 

confere caráter exemplificativo à listagem (ao determinar o alcance do dispositivo a 

atividades análogas), e a alínea f), que afasta a configuração do critério funcional no caso 

de a combinação das demais alíneas, desde que mantida a função preparatória ou auxiliar 

da atividade424.  

Do exposto, observa-se que a delimitação negativa estabelecida pelo Artigo 5(4) 

centra-se na idônea apreensão da definição do caráter auxiliar ou preparatório da atividade 

empresarial. Inicialmente, tal análise demanda um cotejo das atividades face ao objeto da 

empresa, isto é, ao seu principal negócio (core business). Sob tal perspectiva, deve 

verificar-se a contribuição das atividades desenvolvidas em função do escopo geral da 

empresa. Some-se a essa verificação, aquela relativa à identidade do beneficiário, pois, 

conforme depreendido da própria redação do Artigo 5(4), a natureza auxiliar ou 

preparatória requer que a atividade seja dirigida à própria empresa, e não a terceiros425: 

Em relação à expressão “desenvolvimento” (carry on), diversas são as funções 

atribuídas pela doutrina426 para sua utilização em referência ao termo negócio. Alguns 

autores consideram que citada expressão implica conferir um caráter ativo aos negócios, de 

forma que atividades de cunho passivo, tal como a mera detenção de participações 

acionária ou outros ativos, não são hábeis a constituir o critério funcional do EP-M427. 

                                                           
423Cf. parágrafo 21 dos Comentários ao Artigo 5 da CM ONU.  
424Assim, a combinação das atividades descritas nas diversas alíneas do Artigo 5(4) pode atender ao critério funcional 

e caracterizar um EP-M, caso tal cumulação implique em atividades significativas e essenciais da empresa. 
425Muito embora a alínea c) do Artigo 5(4) faça referência à realização de processamento por terceiro, 

esclarecem os respectivos Comentários à CM OCDE (cf. parágrafo 22 – também reproduzido pelos 
Comentários à CM ONU) que essa atividade é considerada como sendo realizada em nome e por conta da 
própria empresa. 

426Cf. WASSERMEYER, Franz. Doppelbesteuerung. Munique: Beck, 1996; LANG, Michel. Hybride 
Finanzierungen Im Internationalen Steuerrecht. Münster: LexisNexis, 1991; BENECKE, Andreas. Die 
Vermögensverwaltende Personengesellshaft aus abkomensrechtlicher Sicht. Viena: Linde, 2001- todos 
citados por LEVOUCHKINA, Ksenia J. op. cit., p. 20-21. 

427Sobre esse tópico, importa diferençar a mera detenção da efetiva gestão de ativos; nesse último caso, 
entendemos haver efetivo desenvolvimento de atividade negocial. Corroborando o exposto, pondera 
Ekkehart Reimer que “where a holding company does not only function as a legal depository, but actually 
exercises control of the subsidiaries in the way that the operative business of all these subsidiaries is 
steered or influenced by the management of the holding company, this company conducts a business of its 
own.” (REIMER, Ekkehart. op. cit., p. 41). 
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Outra parte da doutrina afirma que a expressão relaciona-se com a responsabilidade e os 

riscos inerentes à atividade e que concorrem sobre a pessoa que a exercita. Há, ainda, 

aqueles, que aduzem que, no contexto em questão, a expressão não acarreta qualquer carga 

semântica especial428. Entendemos que a expressão “desenvolvimento” não deve ser 

desconsiderada, ou reputada como mero elemento de articulação429; antes, sugerimos sua 

interpretação de forma consistente com o contexto em que se encontra, no sentido de 

denotar a realização de atividades em caráter sistemático. Em outras palavras, desenvolver 

negócios traduz um curso de condutas orientadas ao exercício de uma sucessão de atos e 

não, simplesmente, a efetivação de operação isolada430.  

 

1.3.2. Do Desenvolvimento das Atividades por meio do Lugar de Negócios 

A utilização da expressão “por meio de” traduz a necessidade de o lugar de 

negócios servir às atividades da empresa, pois, conforme já ressaltado na subseção 1.1.1., 

acima, os meios físicos devem dirigir-se ao desenvolvimento das atividades negociais (e 

não figurar como objeto a estas sujeitos). Nessa linha, é essencial para a conformação do 

critério funcional que a atuação da empresa estrangeira se dê no, a partir do, ou através do 

lugar de negócios.  

A conexão entre o lugar de negócios e a atividade negocial da empresa não requer 

o envolvimento de esforço humano, bastando que as atividades sejam lá desenvolvidas431. 

Um clássico exemplo em tal sentido nos reporta ao célebre Caso Pipeline, no qual a Corte 

Fiscal Federal alemã considerou que um oleoduto situado em território alemão, e 

                                                           
428Sobre o tema, interessante citar precedente australiano no qual a Corte Superior entendeu que o termo em 

questão nada mais seria do que uma mera expressão de articulação utilizada para explicitar a conexão entre 
a empresa e um Estado contratante: “In these circumstances, it is safer to look to the context of the 
Agreement itself. In that context, the term "carried on" in Art.3(1) is no more than a linking expression 
used to explain the connection between an enterprise and a Contracting State which the expression 
"enterprise of one of the Contracting States" imports. Accordingly, no element of repetition or system 
should be attributed to that expression by reference to the use of the words ‘carried on’.” (HIGH COURT 
OF AUSTRALIA. Thiel v. Federal Commissioner of Taxation (1990) 21 ATR 531. Disponível em: 
<http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1990/37.html/>. Acesso em: 23 fev. 2013). 

429Cf. LEVOUCHKINA, Ksenia J. op. cit., p. 21 et seq. 
430Cf. parágrafo 7 dos Comentários à CM OCDE, que esclarecem que as operações devem ser realizadas em 

bases regulares.  
431Nesse sentido é o parágrafo 10 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. Vale mencionar, 

diferentemente, que a prática administrativa francesa tende a adotar postura mais restritiva, exigindo 
presença humana para o desenvolvimento das atividades empresariais (cf. MESSAGE, Nicolas; MILHAC, 
Edouard; BENDLINGER, Stefan. Is there a permanent establishment? French Report. Cahier de Droit 
Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 94a, p. 301-302, 2009). 
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pertencente a uma empresa holandesa dedicada à distribuição de derivados de petróleo, 

constituía um estabelecimento permanente432. Outra decisão interessante foi exarada pelo 

Tribunal Fiscal de Apelação de Delhi no Caso Global Travel Distribution SA v. Dy. 

Commissioner of Income-Tax, oportunidade em que se analisou a possibilidade um sistema 

inteiramente automatizado, instalado em computadores com a função de realizar reservas e 

distribuições de passagens aéreas (CRC), constituir um estabelecimento permanente de 

empresa espanhola na Índia, tendo a Corte concluído positivamente433.  

Em sentido análogo, a Divisão de Tributação Internacional do Ministério de 

Finanças Austríaco já manifestou entendimento no sentido de que máquinas de jogos (EAS 

n. 1369, de 25.07.2000), antenas e receptores de sinais de satélites (EAS n. 1368, de 

04.02.1999 e EAS n. 1721, de 08.02.2001), máquinas de vendas automáticas (EAS n. 

1101, de 31.03.1992; EAS n. 110, de 07.07.1997; EAS n. 113, de 21.07.2007; EAS n. 

1269, de 22.06.1998 e EAS n. 2939, de 22.02.2008), linhas e cabos de telecomunicação 

(EAS n. 2090, de 02.07.2002 e EAS n. 2547, de 28.12.2004), são passíveis de caracterizar 

um estabelecimento permanente434. 

 

 

 

 

 

                                                           
432“Der Einsatz von Personen (Unternehmer, Arbeitnehmer, fremdes weisungsabhängiges Personal, 

Subunternehmer) in oder an der Geschäftseinrichtung ist nicht in jedem Fall erforderlich, vielmehr reicht 
insbesondere bei vollautomatisch arbeitenden Einrichtungen das Tätigwerden des Unternehmens mit der 
Geschäftseinrichtung aus. Es ist deshalb unschädlich, dass die von der Klägerin im Inland vorgenommene 
Benutzung der Rohrleitung, d.h. der Rohöltransport durch die Rohrleitung, nicht durch im Inland tätige 
Arbeitnehmer oder sonst weisungsabhängiges Personal vorgenommen wurde, sondern durch im Ausland 
befindliche automatische Steuerungseinrichtungen bzw. durch eine Fernsteuerung der Anlage aus dem 
Ausland […]” (BFH 30.10.1996 (II R 12/92) BStBl. 1997 II S. 12). 

433“In the present case it is seen that the CRS, which is the source of revenue is partially existent in the 
machines namely various computers installed at the premises of the subscribers. (…) the appellant 
exercises computer control over the computes installed at the premises of the subscribers. In view of our 
discussion in the immediately preceding paragraph, this amounts to a fixed place of business for carrying 
on the business of the enterprise in India. But for the supply of computers, the configuration of computes 
and connectivity which are provided by the appellant either directly or through its agent AIPL will amount 
to operating part if its CRS system through such subscribers in India and accordingly PE in the nature of a 
fixed place of business in India. Thus the appellant can be said to have established a PE within the meaning 
of paragraph 1 of Article 5 of Indo-Spain Treaty.” (2008) 113 TTJ Delhi 767). 

434Cf. BENDLINGER, Stefan. Is there a permanent establishment? Austrian Report, cit., p. 112. 
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2. O ESTABELECIMENTO PERMANENTE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO  

3. Um canteiro de edificação ou um projeto de construção 
ou instalação apenas constitui um estabelecimento 
permanente caso sua duração exceda doze meses.  

 

2.1. O Critério Objetivo 

Originalmente, os canteiros de edificação e os projetos de construção e instalação 

encontravam-se enumerados na listagem positiva constante do Artigo 5(2) da CM OCDE 

de 1963. Essa alocação acarretava questionamentos quanto ao enquadramento de tais 

atividades como exemplos de lugares fixos de negócios (conformadores do critério 

objetivo do EP-M) e a necessidade de observarem, para fins de caracterização de um 

estabelecimento permanente, a totalidade dos critérios que informam a definição geral 

constante do Artigo 5(1). Visando a maior sistematicidade, a partir da CM OCDE de 1977, 

os canteiros de edificação e os projetos de construção e instalação passaram a ser tratados 

em dispositivo específico, notadamente o Artigo 5(3); essa alocação é relevante face às 

singularidades apresentadas por tais atividades, que não se subsumem perfeitamente aos 

contornos do EP-M.  

Anote-se a existência de grande discussão acerca da relação entre o Artigo 5(1) e o 

Artigo 5(3). Parte da doutrina435 entende haver uma relação de independência entre citados 

dispositivos, sendo comum ilustrar-se a autonomia dos critérios adotados por cada um 

deles em referência à mobilidade ínsita a alguns projetos, que podem movimentar-se de 

forma contínua pelo território de um Estado (como, por exemplo, a construção de uma 

estrada de rodagem436). De acordo com tal corrente, muito embora essa atuação seja 

passível de representar contato significativo com a economia do Estado, sendo apta a 

caracterizar um genuine link, seus contornos não se amoldariam à noção de lugar fixo de 

negócios, no sentido atribuído pelo Artigo 5(1). Diversamente, há vozes que não antevêem 

tal incompatibilidade - sobretudo ante a extensão promovida pelo já citado parágrafo 5.1. 

dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. Conforme anteriormente indicado, referido 

parágrafo mitiga a necessidade de um local definido ou de uma conexão com um ponto 

                                                           
435Nesse sentido, cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 305; RAAD, Kees 

van. Construction Project PE in the Netherlands and taxation of employment income borne by a PE. 
Bulletin for International Taxation, IBFD, v. 53, p. 322-323, 1999. 

436Cf. parágrafo 20 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. 
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geográfico específico no tocante às atividades cuja natureza apresenta caráter 

eminentemente móvel. Para tais autores, o Artigo 5(3) manteria uma relação de 

especialidade com o Artigo 5(1)437.  

Em síntese, de acordo com aquela primeira corrente, o Artigo 5(3) seria uma 

deeming provision, o que significa admitir a caracterização de um estabelecimento 

permanente com base exclusivamente nos preceitos constantes do referido dispositivo, 

ainda que os critérios indicados pelo Artigo 5(1) não tenham sido atendidos. Ao contrário, 

para essa segunda corrente, a caracterização de um estabelecimento permanente 

relativamente aos canteiros de edificação e projetos de construção e instalação 

demandaria a observância do Artigo 5(1), somada ao requisito temporal de duração 

mínima de 12 meses estabelecido pelo Artigo 5(3). Além dessas posições antagônicas 

manifestadas pela doutrina, tal dissenso também é refletido na prática fiscal dos 

diversos países, conforme sublinhado por Arvid Skaar e Jacques Sasseville, no 

relatório geral do Congresso da IFA de 2009438. 

Os Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE não são claros a respeito dessa 

contenda439, e os Comentários ao Artigo 5 da CM ONU, conquanto reconheçam o ingente 

debate, não indicam um posicionamento definitivo sob o argumento de que, na prática, o 

atendimento aos critérios constantes do Artigo 5(3), na maior parte dos casos, também 

implicaria o atendimento aos critérios do EP-M (cf. parágrafo 7)440. 

                                                           
437Cf. PIJL, Hans. The relationship between Article 5, Paragraphs 1 and 3 of the OECD Model Convention. 

Intertax, n. 33, p. 189 et seq., Apr. 2005. BAKER, Philip. Double taxation agreements and international 
tax law, cit., p. 5B-02 e 5B-15. 

438Cf. SASSEVILLE, Jacques; SKAAR, Arvid. op. cit., p. 45-46. 
439A título ilustrativo, verifique-se que (i) enquanto o parágrafo 4.6., ao atribuir um sentido amplo ao 

right of use test, menciona a pavimentação de uma estrada no âmbito do Artigo 5(1), (ii) o parágrafo 
16, lido a contrario sensu, parece indicar que, caso sejam atendidos os requisitos constantes do 
Artigo 5(3), os canteiros de edificação e os projetos de construção e instalação constituem 
estabelecimentos permanentes per se. 

440Interessante indicar a evolução das posições apresentadas em diferentes oportunidades pelo comitê de 
peritos da ONU, no âmbito das discussões travadas para a elaboração do respectivo modelo. Inicialmente, 
fez-se constar que “[...] the example of the road-paving enterprise clarifies the relationship between article 
5 (1) and article 5(3) is a special rule under the general rule of article 5 (1). The United Nations could 
consider making this further explicit.” (UNITED NATIONS. Committee of Experts on International 
Cooperation in Tax Matters. Proposal for amendments to article 5 of the United Nations Model Double 
Taxation Convention between Developed and Developing Countries (E/C.18/2005/5), cit., p. 5). Em outra 
oportunidade, embora tenha sido mantida referência à observância pelo o Artigo 5(3)(a) dos critérios do 
Artigo 5 (1), vislumbrou-se a conveniência de atribuir-lhe independência devido a algumas peculiaridades 
próprias dos seus contornos (cf. UNITED NATIONS. Committee of Experts on International Cooperation 
in Tax Matters. Proposal for amendments to article 5 of the United Nations Model Double Taxation 
Convention between Developed and Developing Countries (E/C.18/2007/CRP.3). Geneva, 29 October-2 
November 2007. p. 16-18 Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/tax/documents/categories.htm>). Em 
um terceiro momento, ponderou-se : “This discussion on the issue of what constitute a deeming provision 
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Para fins do presente estudo, interessa ponderar que, a despeito do posicionamento 

adotado - seja no sentido de extremar o Artigo 5(1) do Artigo 5(3), vislumbrando uma 

relação de independência entre eles, seja no sentido de aproximá-los, a partir de uma 

relação de especialidade -, é inconteste que cada um desses dispositivos apresenta aspectos 

que lhes são particulares. Esse fator, isoladamente, já seria suficiente para propormos uma 

análise analítica dos critérios que compõem um e outro.  

Some-se a essa conveniência epistemológica a percepção de que a relevância das 

particularidades do Artigo 5(3) é de tal ordem, que julgamos mais apropriado tomá-las em 

função de classe específica de estabelecimento permanente, que convencionamos 

denominar Estabelecimento Permanente Construção e Instalação (EP-CI).  

Esse entendimento decorre, primeiramente, do fato de tomarmos a mobilidade 

admitida no âmbito do Artigo 5(1) em caráter francamente restrito, uma vez que ela 

representa uma flexibilização da fixidez requerida pelo critério objetivo do EP-M. 

Contudo, não nos parece ser essa a perspectiva que deve guiar a interpretação do Artigo 

5(3), porquanto sua dicção (em dispositivo específico e sem referências aos parágrafos que 

o precede) parece admitir que os canteiros de edificação e os projetos de construção e 

instalação caracterizam um estabelecimento permanente, sem qualquer exigência quanto a 

sua fixação espacial; o que, aliás, é consistente com a natureza dessas atividades. 

Adicionalmente, entendemos que outros critérios constantes do Artigo 5 (3) também 

apresentam particularidades quando comparados àqueles que conformam o EP-M 

(conforme serão examinados nos tópicos subsequentes). Com tais colocações não estamos 

a negar peremptoriamente eventuais influxos das noções apresentadas na seção 1, acima, 

ao presente tópico; com efeito, as espécies de estabelecimento permanente encontram-se 

no âmbito de um mesmo gênero e apresentam uma mesma função, qual seja, a de 

evidenciar a participação relevante de empresa estrangeira na economia do Estado de 

fonte. Objetivamos apenas ressaltar nosso posicionamento no sentido de que o Artigo 5(3) 

apresentar aspectos particulares, cujos contornos específicos permitem que certas atuações 

de empresas estrangeiras no Estado de fonte possam qualificar-se como um 

                                                                                                                                                                                
in Article 5 is important. If paragraph (3) is not a deeming provision, in order to meet the requirement to 
be a permanent establishment the conditions under paragraph (1) will have to be met. The wording of the 
UN Model however is expressly establishing a deeming provision […].” (UNITED NATIONS. Committee 
of Experts on International Cooperation in Tax Matters. Comments on the Proposal for Amendments of the 
United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries: 
Further Issues Relating to Permanent Establishment (E/C.18/2008/CRP.1/Add.1). Geneva, 20-24 October 
2008. p. 2. Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/tax/fourthsession/EC18_2008_CRP1_Add1.pdf>). 
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estabelecimento permanente, ainda que prescindam de alguns aspectos constantes do 

Artigo 5(1). 

Ultrapassada essa discussão, no contexto dos critérios que informam a configuração 

do EP-CI, sua projeção objetiva é conformada pelas noções de “canteiro” e “projeto”. Em 

relação àquele primeiro termo, o meio físico que caracteriza um local destinado à 

realização de atividades de edificação é de fácil intelecção. A seu turno, a demarcação do 

que se entende por “projeto”, no bojo do Artigo 5(3), requer alguns comentários adicionais.  

Em uma primeira aproximação, a caracterização de um projeto como elemento apto 

a caracterizar um EP-CI, pode causar espécie; isso porque, em uma de suas possíveis 

projeções, essa expressão traz consigo a idéia de um simples plano de trabalho. Conquanto, 

sem dúvida, o projeto demande atividades de planejamento, o critério objetivo do EP-CI 

não deve tomar essa perspectiva abstrata - ao menos, não de forma isolada e desconexa 

com sua projeção material441. O que é relevante para a configuração do projeto de 

construção ou instalação é o local em que ele se materializa. Em outras palavras, a fim de 

que seja evidenciada a conexão entre a presença objetiva do contribuinte e um Estado, o 

projeto não deve restringir-se ao plano das idéias, devendo ser exteriorizado pela sua 

atuação específica no bojo das atividades de construção e instalação realizadas no território 

daquele Estado.  

Ainda sobre a conformação do critério objetivo do EP-CI, interessa pontuar que, 

dada sua mobilidade, aplicam-se à configuração de um canteiro ou de um projeto as 

considerações referentes à já estudada noção de unidade comercial e geograficamente 

coerente442. Acerca desse aspecto interessa mencionar a posição de alguns autores443 no 

sentido de aduzir, relativamente ao EP-CI, que a coerência geográfica e comercial deve ser 

tomada com algumas notas distintivas; com efeito, considerando a característica 

mobilidade - admitida plenamente sob o EP-CI, e apenas excepcionalmente sob o EP-M –, 

deveria ser conferido um maior peso à projeção comercial e adotada uma maior 

flexibilização em relação à projeção geográfica.  

                                                           
441No entanto, cf. a relevância da atividade de planejamento no âmbito do critério funcional (item 2.3., 

abaixo).  
442Cf. parágrafo 18 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE.  
443Cf. PIJL, Hans. The concept of permanent establishment and the proposed changes to the OECD 

commentary with special reference to Dutch case law. Bulletin for International Taxation. IBFD, v. 56, 
2002. p. 558-559. 
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2.2. O Critério Subjetivo 

Quando analisamos o critério subjetivo do EP-M (cf. subseção 1.2., acima), 

verificamos que sua conformação deve atender ao right of use test e que, de acordo com 

esse requisito, o contribuinte deve deter um direito sobre o lugar de negócios que assegure 

sua utilização efetiva pela empresa. Ao revés, o critério subjetivo que informa o EP-CI não 

requer que o contribuinte exerça poder de controle de tal extensão relativamente aos 

canteiros ou projetos. Com efeito, é possível (quiçá ordinário) que o contribuinte não tenha 

poderes para excluir terceiros de entrar, circular ou utilizar as localidades onde se 

materializam as edificações, construções ou instalações444.  

No âmbito do critério subjetivo que integra o EP-CI, o aspecto essencial em função 

do qual se analisa o nexo entre o contribuinte e sua presença física no outro Estado (a partir 

de um canteiro ou projeto) tem natureza eminentemente temporal. Também em relação a 

esse aspecto, o EP-CI apresenta relevante particularidade quando comparado ao EP-M; 

isso porque, enquanto esse último requer a verificação da permanência, aquele primeiro 

fixa prazo determinado. Notadamente, o Artigo 5(3) da CM OCDE, estabelece a 

observância de um duration test correspondente ao escoamento de lapso temporal superior 

a doze meses.  

Essa característica peculiar do EP-CI decorre do fato de o canteiro de edificação, ou 

o projeto de construção ou instalação, não apresentarem permanência indefinida no Estado 

de fonte; ao revés, a presença física da empresa estrangeira é intencionalmente direcionada 

para uma duração temporária (i.e., enquanto durar a edificação, construção ou instalação).  

Acerca desse aspecto, a CM ONU apresenta particularidade digna de nota; de 

acordo com seu respectivo Artigo 5(3), a projeção temporal do critério subjetivo do EP-CI 

indica o transcurso de prazo de seis meses. Essa postura teria o objetivo de privilegiar a 

jurisdição fiscal do Estado de fonte ao exigir para caracterização de um EP-CI uma 

presença menos duradoura da empresa estrangeira. 

 

 

                                                           
444Cf. REIMER, Ekkehart. op. cit., p. 71-72. 
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2.3. O Critério Funcional 

Assim como ocorre em relação aos critérios objetivo e subjetivo do EP-CI, também 

seu critério funcional apresenta particularidades que permitem extremá-lo do EP-M. 

Conforme fixado no item 1.3., acima, o critério funcional do EP-M é analisado sob uma 

dupla perspectiva: (i) desenvolvimento das atividades por meio do lugar fixo de negócios; 

e (ii) realização de atividade negocial substancial da empresa (core business). No tocante 

àquele primeiro aspecto, cumpre observar que o canteiro de edificação ou projeto de 

construção ou instalação não se apresentam como instrumentos para a condução dos 

negócios da empresa estrangeira; ao contrário, são eles o próprio objeto do negócio. 

Já no tocante ao aspecto da realização de atividade negocial, o EP-CI requer que seja 

esta caracterizada como atividade especificamente relacionada às edificações, 

construções ou instalações.  

Referidos objetos devem ser interpretados de forma abrangente, de modo a alcançar 

não apenas a construção de edifícios propriamente, mas também de estradas, pontes, 

canais, dutos, esgotos ou mesmo escavações445. Ressalte-se, ainda, que não é relevante que 

as partes componentes da construção sejam produzidas no próprio canteiro ou que o 

projeto apenas envolva o agrupamento de peças pré-fabricadas. Com base nessa lógica, a 

menção ao projeto de montagem pelo Artigo 5(3)(a) da CM ONU não acarreta carga 

semântica adicional, pois tal função já seria abrangida pela interpretação ampla que se 

confere às atividades indicadas pelo Artigo 5(3) da CM OCDE446.  

Acerca dos contornos das atividades passíveis de compor o critério funcional, o 

requisito do core business requer uma contribuição substancial à edificação, construção ou 

instalação; assim, atividades secundárias, que não envolvem uma alteração ou reparação 

efetiva dessas estruturas – tal como funções de mera manutenção -, não são hábeis a 

caracterizar um EP-CI.  

Além das discussões envolvendo quais atuações materiais podem ser 

substancialmente relacionadas às edificações, construções, e instalações, também não há 

convergência no tocante às atividades de cunho intelectual, i.e., a extensão do critério funcional 

do EP-CI às atividades de supervisão ou planejamento. Sobre o tema, interessa observar que a 

                                                           
445Cf. parágrafo 17 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE.  
446Interessante notar que a CM OCDE 1963 fazia menção expressa ao projeto de montagem; mas tal 

referência foi abandonada na versão seguinte de 1977, não tendo sido atribuída a tal exclusão qualquer 
alteração no escopo do EP-CI.  
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CM ONU incluí expressamente a supervisão no âmbito do Artigo 5(3)(a); a seu turno, o texto 

do Artigo 5(3) da CM OCDE não se refere à supervisão e ao planejamento, muito embora seus 

respectivos comentários indiquem estarem tais atividades abrangidas pelo dispositivo, desde 

que realizadas no âmbito de um canteiro ou projeto. 

A circunstância de a supervisão e o planejamento constarem apenas dos 

Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE, e não da literalidade do dispositivo, não gera 

grandes discussões doutrinárias nos casos em que tais atividades são conduzidas in loco, 

pelo próprio empreiteiro que realiza a edificação, construção ou instalação. Com efeito, 

essa atuação de cunho intelectual seria inerente aos projetos de edificação, construção e 

instalação, sendo tão relevantes quanto a própria ação de erigir tais estruturas.  

Questão mais tormentosa, no entanto, é aquela que envolve as atividades de 

supervisão e planejamento isoladamente consideradas. Isso porque, até a versão de 2000, 

os Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE estabeleciam que as atividades de supervisão e 

planejamento, ainda que realizadas no âmbito de um canteiro de edificação, não seriam 

passíveis de constituir um EP-CI se conduzidas por empresa terceira e não pelo próprio 

empreiteiro (cf. respectivo parágrafo 17)447. Contudo, no contexto da atualização que 

culminou na CM OCDE 2003, foi apresentado o seguinte racional: considerando que o 

Artigo 5(3) não faz referência às atividades abrangidas, mas sim ao seu objeto (e.g., o 

canteiro de construção), seria difícil determinar em que casos a supervisão realizada no 

âmbito de um canteiro e relacionada à construção deveria ou não ser excluída da aplicação 

do dispositivo. Por conta dessa dificuldade, entendeu-se mais coerente incluir no contexto 

do Artigo 5(3) toda e qualquer atividade de supervisão e planejamento realizada in loco, 

sob pena de uma mesma atuação estar submetida a tratamentos distintos448. Com base 

nessa inteligência, a partir de 2003, o parágrafo 17 dos Comentários ao Artigo 5 

                                                           
447Mencione-se que tal posicionamento já estava há muito assentado no âmbito dessa instituição: “The term 

“building site” can only mean such work as is directly connected with the erection of buildings and similar 
projects (earth work, masonry, painting, roofing, glazing and plumbing). Planning and supervision are 
certainly part of the building site if carried out by the construction contractor. However, planning and 
supervision of the work does not represent a building site if carried out by another enterprise.” 
(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Working 
Party n. 1 of the Fiscal Committee. Preliminary Report on the Questions in Connection with the Definition 
in Article 5 of the term Permanent Establishment. Paris, 17 Aug.1970. p. 13). 

448“After discussion, the Committee agreed that because the text of paragraph 3 did not refer to activities but 
to the construction site itself, it was difficult to conclude that activities such as supervision which take place 
on the site and are related to it would not be covered by that paragraph. Whilst that approach was contrary 
to that put forward in paragraph 17 of the Commentary, the Committee considered that it was more in 
conformity with the text of the Article and that it reduced the chances that similar activities be treated 
differently and therefore simplified compliance […].”  (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
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passou a indicar genericamente que a supervisão in loco está abrangida pelo 

dispositivo, excluindo, portanto, a condição antes existente de tal atividade ser 

realizada pelo próprio empreiteiro449. 

Conforme se extrai dos relatórios apresentados pelos diversos países por ocasião do 

sexagésimo terceiro Congresso da IFA, realizado em Vancouver em 2009, não há consenso 

quanto à aplicação desse novo posicionamento adotado pelos Comentários da CM OCDE a 

partir de sua versão de 2003450. Nesse contexto, mencione-se o interessante 

posicionamento manifestado pelo representante da Alemanha451: conquanto seja negada a 

possibilidade de se atribuir a caraterização de um EP-CI às empresas que atuam na mera 

supervisão ou planejamento de edificações, construções e instalações, caso tal 

empresa seja responsável pelo sucesso do negócio, ainda que não tenha qualquer 

participação da implementação desses objetos, poderá enquadrar-se nas previsões do 

Artigo 5(3) da CM OCDE.  

Com base nos contornos que vêm sendo delineados ao longo do presente trabalho, 

afigura-nos salutar a extensão do conceito de estabelecimento permanente - enquanto 

critério de fonte que é - para abranger toda a sorte de atuações das empresas estrangeiras 

que apresentam genuína conexão com o Estado relevante. Por considerar que o 

planejamento e a supervisão relacionados a edificações, construções, ou instalações, são 

atividades que contribuem significativamente para a produção de renda oriunda de tais 

objetos – sobretudo nos casos em que a empresa assume os riscos do negócio, conforme 

aponta a prática alemã-, parece-nos consistente o posicionamento atualmente constante do 

parágrafo 17 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. Contudo, reconhecemos 

que a dicção do Artigo 5(3) não é clara o suficiente para suportar essa aproximação, 

de modo que entendemos ser recomendável o direcionamento do tema pelos países 

em suas negociações bilaterais. 

                                                                                                                                                                                
OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. 2002 Reports Related to the OECD Model Convention. 
Issues in International Taxation No. 8, OECD Publishing. p. 91-92). 

449Esse novo posicionamento foi exaltado pela doutrina, ao considerar que essa nova redação do parágrafo 17 
“has rendered ineffective the preceding and much criticized rule under which the intelectual componentes 
of a project could not be brought within the scope of Article 5(3) if commissioned to another enterprise. As 
a policy (why treat ‘brains’ and ‘bricks’ differently?) and also as a measure to counter tax avoidance, this 
former approach was nonsense, and the amendment is a step in the right direction. […]” (PIJL, Hans. The 
concept of permanent establishment and the proposed changes to the OECD commentary with special 
reference to Dutch case law, cit., p. 559, 2002). 

450Cf. SASSEVILLE, Jacques; SKAAR, Arvid. op. cit., p. 47. 
451Cf. ECKL, Petra. Is there a permanent establishment? German Report, cit., p. 328-329. 
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CAPÍTULO  6. ESTABELECIMENTOS  PERMANENTES PESSOAIS 

 

1. O ESTABELECIMENTO PERMANENTE AGÊNCIA  

“5. Inobstante o disposto nos parágrafos 1 e 2, quando uma 
pessoa – que não um agente de status independente, ao qual 
se aplicam as previsões do parágrafo 6 – atue por conta de 
uma empresa e tenha, e habitualmente exerça, em um Estado 
Contratante, uma autoridade para concluir contratos em 
nome da empresa, deve-se considerar que essa empresa 
possui um estabelecimento permanente nesse Estado 
relativamente a qualquer das atividades que essa pessoa 
realize para a empresa, a menos que as atividades dessa 
pessoa estejam limitadas àquelas mencionadas no parágrafo 
4, as quais, se exercidas por meio de um lugar fixo de 
negócios, não fazem com que esse lugar fixo de negócios 
configure um estabelecimento permanente nos termos das 
previsões constantes desse parágrafo. 

6. Uma empresa não deve ser considerada como tendo um 
estabelecimento permanente em um Estado Contratante pelo 
simples fato de exercer sua atividade nesse Estado por 
intermédio de corretor, de um comissário geral ou de 
qualquer outro agente que goze de um status independente, 
desde que essas pessoas atuem no curso de suas atividades 
ordinárias.” 

 

1.1. O Critério Objetivo 

De acordo com a classificação proposta na seção 4, do Capítulo 4, o 

Estabelecimento Permanente Agência (EP-A) enquadra-se como espécie integrante da 

classe dos Estabelecimentos Permanentes Pessoais, pelo fato de seu critério objetivo ser 

configurado a partir das relações mantidas pelo contribuinte estrangeiro com determinadas 

pessoas no território do outro Estado - em oposição à presença material evidenciada a 

partir de instalações ou outros meios físicos, como ocorre em relação aos Estabelecimentos 

Permanentes Impessoais (notadamente, o EP-M e o EP-CI).  

Conforme explicitado no item 2.2., do Capítulo 3, a definição constante do Artigo 

3(1)(a) da CM OCDE indica que a expressão “pessoa” abrange não somente os indivíduos 

(pessoas físicas ou naturais), mas também pessoas jurídicas ou quaisquer outros grupos de 

pessoas. Dada a amplitude com a qual essa noção pode ser empregada, é possível inferir a 
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desnecessidade de representação personalíssima para fins de caracterização da agência. 

Com tal assertiva pretendemos esclarecer que não há óbice para que uma pessoa jurídica 

seja caracterizada como um EP-A (em especial, anote-se a possibilidade de subsidiárias 

configurarem um EP-A, cf. seção 3 deste Capítulo). Adicionalmente, a empresa estrangeira 

pode desenvolver suas atividades por meio de várias pessoas singulares, e, ainda sim, ter 

caracterizada uma única agência (e.g., na hipótese em que a atuação dessas pessoas se dá 

de forma integrada sob uma direção comum452). Seguindo essa mesma inteligência, a 

substituição da pessoa inicialmente designada ao posto de agente não afeta a existência de 

um EP-A, conquanto as funções do agente no contexto dos negócios da empresa 

estrangeira mantenham-se inalteradas453.  

Com base em tais considerações constata-se que a agência deve ser entendida 

enquanto relação negocial, caracterizadora de posição específica desempenhada por 

determinadas pessoas nos negócios da empresa - as notas que informam essa relação 

negocial serão mais bem compreendidas, quando tomadas conjuntamente com os demais 

critérios que compõem o EP-A.  

Outro aspecto a ser considerado no que concerne à conformação do critério objetivo 

do EP-A diz respeito à conexão geográfica. Com efeito, a questão da territorialidade das 

atividades de representação apresenta-se como requisito necessário à delimitação física da 

atuação do agente no âmbito do Estado de fonte. Apesar de o Artigo 5(5) da CM OCDE 

tomar a pessoa do agente como constatação da presença objetiva da empresa 

estrangeira no País, ele não estabelece qualquer qualificação jurídica específica que a 

pessoa deve guardar com essa jurisdição para efeitos de verificação de sua efetiva 

vinculação com o território do Estado em questão. Em outras palavras, não se exige 

que a pessoa do agente seja residente ou domiciliada em um Estado para que ocorra 

sua caracterização como um EP-A nessa jurisdição. 

Com rigor, a conexão geográfica do EP-A com o Estado da fonte deve estruturar-se 

em função das atividades de representação que o agente realiza no respectivo território. 

                                                           
452“The problem is thus whether the work of several agents may be identified so that one Agency PE is 

constituted even though some of the agents do not by themselves comply with the conditions for an agency 
PE. […] In general, it is reasonable de lege lata to consider the agents as one agency PE if the business 
activity of the principal is conducted by agents as an integrated whole. From an anti-avoidance point of 
view, there are good reasons de lege ferenda for the same conclusion if the agents co0operate extensively 
under a central management abroad.” (SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty 
principle, cit., p. 483-484). 

453Cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 333. 
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Tomamos a projeção espacial do EP-A nesses termos em decorrência (e em reforço) da 

premissa acima exposta de considerar o critério objetivo em função da relação de cunho 

negocial mantida com a pessoa do agente454.  

Avançando no exame dos aspectos que compõem a objetividade do EP-A, importa 

analisar o requisito caracterizador da atividade de representação, correspondente ao poder 

da pessoa para agir em nome da empresa.  

Há grande discussão na doutrina acerca da extensão que deve ser atribuída ao 

requisito da atuação em nome da empresa estrangeira. Em uma primeira aproximação mais 

restritiva, a expressão “em nome de” é tomada de forma literal. Seguindo essa 

interpretação gramatical, a celebração dos contratos em nome do próprio agente afastaria a 

configuração do critério objetivo do EP-A455. Sob uma segunda perspectiva, a atuação do 

agente em nome da empresa é interpretada como o exercício do poder outorgado ao 

representante no sentido de vincular juridicamente empresa. Há ainda uma terceira linha 

teórica, que adota interpretação ainda mais abrangente. De acordo com essa orientação, a 

objetividade do EP-A poderia ser evidenciada a partir de contratos que, embora não sejam 

literalmente firmados em nome da empresa estrangeira, e conquanto não a vinculem 

juridicamente, acabam por envolver economicamente a empresa estrangeira de forma 

substancial. Para que essa vinculação de ordem econômica seja verificada bastaria que os 

efeitos financeiros das transações realizadas pelo agente fossem imputados a empresa 

estrangeira456. 

Entendemos ser precisamente a imposição de vinculação jurídica em relação à 

empresa representada - e não a adoção de aspecto de cunho meramente formal ou 

econômico -, que justifica seu gravame e sua consideração para fins tributários pelo Estado 

de fonte; isso porque, é através desse fator que resta evidenciada a participação da própria 

empresa estrangeira na vida econômica do país em que as atividades são desenvolvidas457.  

                                                           
454Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 483. 
455Essa aproximação restritiva foi adotada pela jurisprudência britânica, conforme reportam JONES, John F. 

Avery; WARD, David A. Agents as permanent establishments under the OECD Model Tax Convention. 
Bulletin for International Taxation, IBFD, p. 160-161, May 1993; PIJL, Hans. Agency permanent 
establishment: in the name of and the relationship between Article 5(5) and (6) – Part 1 e Part-2, cit., p. 83-84. 

456Cf. ROELEVELD, Jennifer; WEST, Craig. is there a permanent establishment? South African Report. 
Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 94a, p. 582 et seq., 2009. 

457.GARCIA PRATS, Francisco Alfredo. El establecimiento permanente en la imposición societaria desde el 
punto de vista tributario internacional: el ordenamiento español como modelo, cit., p. 381. 
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Além de atender ao requisito da verificação de uma conexão objetiva efetiva, esse 

entendimento é reforçado pelo fato de a referência da atuação “em nome da” empresa 

estrangeira pelo Artigo 5(5) ser adotada em função da atividade específica de conclusão de 

contratos, de modo que a vinculação que se depreende daquela expressão deve ser tomada 

em uma projeção jurídica e não meramente econômica458. Essa interpretação parece ser 

corroborada pelos parágrafos 31, 32.1. e 33 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE e é 

expressamente indicada pelos esclarecimentos constantes do relatório intitulado Revised 

Proposals Concerning the Interpretation and Application of Article 5459. 

Sobre tal aproximação convém mencionar notório caso julgada pelo Conseil d’Etat 

Francês em que se analisou contrato de comissão entre distribuidora Francesa (Zimmer 

SAS) e sociedade a ela relacionada com sede no Reino Unido (Zimmer Ltd.). Tendo em 

vista que o comissário agia em seu próprio nome e não detinha poderes para vincular 

juridicamente a empresa britânica, a corte afastou a caracterização de um EP-A460.  

Ainda sobre a questão da conformação da relação de agência, interessa agora frisar 

o aspecto (retro mencionado) que estabelece uma demarcação ainda mais estrita, ao 

modalizar a atividade de representação especificamente em referência à autoridade para a 

conclusão de contratos.  

Não deve causar estranheza a circunstância de a outorga aos agentes dos poderes 

para concluir contratos em nome da empresa apresentar múltiplas manifestações. Com 

efeito, países de tradição romano-germânica e aqueles fundados no common law adotam as 

mais distintas formas para instrumentalizar tal autorização, bem como para imputar seus 

efeitos. Sobre o tema, a doutrina parece concordar que o equacionamento dessa questão 

                                                           
458Em criterioso estudo sobre o tema, Hans Pijl sumariza tal posicionamento com base nos seguintes pontos: 

“[…] the conclusion that ‘binding’ has the exclusive scope on the creation of a legal lien and does not 
approach the matter from an economic/commercial perspective is inevitable given the following 
arguments: (1) the legal character of the phrase “to conclude contracts in the name of ” that “binding” 
explains; (2) the wider context of the legal use of “binding” in the OECD Model and Commentary; (3) the 
explicit legal meaning given to “binding” in the League of Nations Reports (1929) and (1930); and (4) the 
explicit legal meaning that the United Nations’ Group of Experts gave to the term. In this light, any 
unmotivated statement that “binding” refers to a commercial, economic or factual concept has an 
emotional character and is, at the most, a statement de lege ferenda.” (PIJL, Hans. Agency permanent 
establishment: in the name of and the relationship between Article 5(5) and (6) – Part 1 e Part-2, cit., p. 15). 

459Cf. parágrafo 106 et seq. do ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT - OECD. OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the 
Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment). 19 October 2012 to 31 January 
2013, cit., p. 33-35. 

460CONSEIL D’ÉTAT n. 304712, de 31 mars 2010. Disponível em: <http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-
jurisprudence//>. Acesso em: 07 mar. 2013. 
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deve se definida em referência a já mencionada renvoi clause, constante do Artigo 3(2)461. 

Com base na aplicação desse dispositivo as circunstâncias que irão qualificar a autorização 

para agir em nome de outrem não seriam determinadas pela convenção, mas delineadas em 

conformidade com as previsões da legislação interna do Estado que está a aplicar o tratado.  

Há quem suscite dúvidas quanto a aptidão de tal postura para pôr termo à 

problemática ora em foco. Isso porque, tal abordagem poderia causar problemas nos casos 

em que o Estado do representado é, por exemplo, uma jurisdição de common law e o 

Estado do agente é uma jurisdição de civil law - muito embora tal contingência possa ser 

atenuada pela existência de cláusula contratual de eleição da lei aplicável462. Ocorre que, 

conforme anteriormente fixado, para fins de conformação do critério objetivo do EP-A, o 

que interessa é verificar se a outorga de poderes é hábil a conferir ao agente a capacidade 

de vincular a empresa. Partindo de tal premissa, o agente não pode prescindir da autoridade 

jurídica apropriada, sem a qual tal vinculação não seria passível de ser alcançada. Nessa 

esteira, um representante só se enquadrará como EP-A caso ele vincule juridicamente a 

empresa - independentemente da roupagem jurídica conferida pela legislação doméstica de 

cada Estado para regular tal relação, mas sendo indispensável que o poder de representação 

seja reputado como válido na ordem interna463.  

Cumpre aqui breve ressalva no sentido de que tal proposição pode sofrer certa 

flexibilização em situações que envolvam terceiros de boa fé. Explicamos: de acordo com 

as considerações acima, a autoridade que um EP-A deve se revestir é determinada em 

função da relação interna entre representado e agente. Nesse sentido, um agente será 

considerado autorizado nos termos da CM OCDE se ele agir de acordo com os poderes 

outorgados pelo representado, uma vez que sua atuação ultra vires poderia impedir a 

vinculação jurídica da empresa estrangeira em relação aos atos que transgridam seu 

mandato. Ocorre que há casos em que é possível que o agente transborde seu poder de 

representação na relação interna, mas suas ações aparentam estar dentro dos limites da 

autorização para um terceiro de boa fé (relação externa). Em tais situações, sob o 

                                                           
461Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 490. 
462Cf. BARSONY, Farkas. The agency permanent establishment. In: AIGNER, Hans-Jörgen; ZÜGER, Mario 

(Eds.). Permanent establishments in international tax law, cit., p. 139-140. 
463RECHTSANWALT, Detlev Jügen Piltz. When is there an agency permanent establishment? Bulletin for 

International Taxation, IBFD, p. 190, May 2004. 
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argumento da neutralidade, seria possível argumentar pela possibilidade de caracterização 

de um EP-A464.  

Nesse contexto, a noção de “autoridade” seria flexibilizada para abranger casos nos 

quais o representado coloque o agente em uma posição que justifique que um terceiro de 

boa fé acredite que as ações desse agente são fundadas em uma legítima autorização465. 

Ilustrando o exposto, a doutrina466 indica o caso de um intermediário que apenas detém 

autorização formal para coletar ordens de compras/vendas, cuja conclusão depende de 

aprovação adicional pela empresa estrangeira; contudo, na prática, a atuação do 

intermediário excede tal mandato, na medida em que ele conduz todas as etapas para a 

conclusão das ordens de compras/vendas. Caso a empresa estrangeira não rejeite essa 

atuação do intermediário (que é formalmente desautorizada), de modo a permitir que 

terceiros de boa fé tenham a legítima expectativa de estar o intermediário investido dos 

poderes relevantes para o desempenho de suas funções, deve-se considerar atendido o 

requisito da autorização conformadora do critério objetivo do EP-A.  

Estabelecidos os contornos que informam a autorização do agente, passaremos a 

analisar a extensão dessa autorização para concluir contratos. Isso porque, não basta o 

exercício de um ato qualquer pelo representante em nome da empresa estrangeira; a 

caracterização do critério objetivo do EP-A requer a conclusão de contratos que vinculem 

juridicamente a empresa.  

Sobre tal aspecto, interessa tecer breve digressão acerca da atividade de celebração 

de contratos. Isso porque, a questão de saber se uma pessoa apresenta autoridade para 

concluir contratos deve ser decidida com base no comportamento das partes envolvidas. 

Contrariamente, uma abordagem que levasse em conta aspectos puramente formais, sem se 

atentar para a atuação efetiva do agente, faria com que a sua caracterização como um EP-A 

pudesse ser facilmente evitada. A título de exemplo, podemos imaginar a situação na qual 

o representante negociasse todos os aspectos relevantes do contrato, até o ponto em que o 

mesmo estivesse praticamente finalizado e pronto para ser assinado, mas, tal assinatura 

                                                           
464Cf. PIJL, Hans. The concept of permanent establishment and the proposed changes to the OECD 

commentary with special reference to Dutch case law, cit., p. 560. 
465O parágrafo 32.1. dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE esclarece que a falta de envolvimento do 

representado nas transações conduzidas pelo agente é um argumento válido para presumir-se que poderes 
de representação foram delegados. 

466FEUERSTEIN, David. The agency permanent establishment. In: BRUGGER, Florian; PLANSKY, Patrick 
(Eds.). Permanent establishments in international and EU Tax Law. Viena: Linde Verlag, 2011. p. 111-112. 
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final, para satisfazer formalidades, seria reservada à matriz da empresa sediada no outro 

Estado Contratante. Essa separação formal (formal split-up) entre as responsabilidades 

negociais de um lado, e a autorização para a assinatura/finalização do contrato de outro, 

não deve prevalecer467.  

A atuação do agente no bojo da celebração de contratos deve ser analisada com 

base na sua participação efetiva na negociação de modo a vincular a empresa estrangeira. 

Assim, se o agente fixa todos os elementos da transação realizada no Estado de fonte, ou se 

determina os seus contornos essenciais (e.g., preço, quantidade, condições de pagamento), 

caracterizará o critério objetivo do EP-A; ao revés, se o agente simplesmente acompanha 

as tratativas, sem participar de forma substancial das negociações, não restará evidenciada 

a autoridade para a conclusão de contratos468. A fim de ilustrar o exposto, fazemos 

referência à jurisprudência canadense na qual foi negada a caracterização de um EP-A em 

relação a agente que simplesmente entrevistava potenciais clientes no Canadá e notificava 

as respectivas requisições à matriz norte-americana, mas que não atuava na negociação ou 

definição de condições comerciais relevantes469.  

Em princípio, todas as considerações aqui expostas aplicam-se igualmente ao EP-A 

construído a partir da CM ONU; entretanto, duas situações particularmente previstas pelo 

citado modelo demandam esclarecimentos adicionais, por se apresentarem como exceções 

ao critério da autorização para concluir contratos.  

Primeiramente, temos o caso dos agentes que mantenham estoques de bens e 

mercadorias para fins de entrega, referido pelo Artigo 5(5)(b) da CM ONU. Conforme 

analisado no item 1.3. do Capítulo 5, a enumeração negativa constante do Artigo 5(4) da 

CM ONU (desviando da CM OCDE) não enquadra tais atividades como funções de cunho 

meramente preparatório ou auxiliar, de modo a excluí-las do escopo do critério funcional. 

Assim, sob a CM ONU, caso um agente de caráter dependente detenha de forma habitual 

um estoque de bens e mercadorias no Estado de fonte, com o objetivo de realizar a entrega 

desses produtos, poderá caracterizar-se como um EP-A, ainda que não tenha participado de 

nenhuma forma na conclusão dos respectivos contratos de venda. Os Comentários ao 

Artigo 5 da CM ONU (cf. parágrafo 25) buscam atenuar essa assertiva indicando que, na 

                                                           
467VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 331-332. 
468Cf. parágrafo 33 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE, reforçado pelo parágrafo 24 dos 

Comentários ao Artigo 5 da CM ONU.  
469Cf. American Wheelabrator and Equipment Corporation v. M.N.R. (1951). Apud SKAAR, Arvid A. 

Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 491. 
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hipótese de a venda, e todas as atividades a ela correlatas, serem realizadas fora do Estado 

de fonte, cabendo a essa jurisdição unicamente a entrega dos produtos pelo agente, não 

deveria haver a caracterização de um EP-A. Contrariamente, se atividades relacionadas à 

venda (e.g., propaganda, publicidade, promoção) forem realizadas no Estado de fonte, 

mesmo que por terceiros que não o próprio agente dependente, a manutenção de estoque 

para fins de entrega, nos termos do Artigo 5(5)(b), seria apta a configurar um EP-A (cf. 

parágrafo 25 dos Comentários ao Artigo 5 da CM ONU). Relembre-se que, em linha com o 

histórico traçado na seção 5, do Capítulo 4, a inclusão dos agentes que detêm estoque no 

âmbito do EP-A constava dos modelos que antecederam a CM OCDE 1963; contudo, 

desde os trabalhos da OECE470, a redação do Artigo 5 restringiu a conformação do EP-A 

aos agentes dependentes com autoridade para concluir contratos, abordagem essa 

expressamente reforçada pelos Comentários à CM OCDE 1963471. 

A segunda situação digna de nota é aquela estabelecida pelo Artigo 5(6) da  

CM ONU, concernente às atividades de seguro. De acordo com essa previsão, um agente 

de caráter dependente, que atue ativamente recolhendo prêmios ou assegurando riscos no 

Estado de fonte, pode caracterizar um EP-A, ainda que não detenha autorização para 

concluir contratos (cf. parágrafo 27 dos Comentários ao Artigo 5 da CM ONU). Muito 

embora se abdique desse aspecto do critério objetivo, frise-se que o dispositivo não afasta a 

aplicação do critério subjetivo concernente à relação de dependência (a ser analisado no 

item subseqüente). Os respectivos comentários indicam, no entanto, que a imposição desse 

requisito não é pacífica, havendo países a sustentar a caracterização de um EP-A nas 

atividades de seguro mesmo em relação a agentes de status independente (cf. parágrafo 29 

dos Comentários ao Artigo 5 da CM ONU).  

                                                           
470“The activities of a mere intermediary or the selecting of orders should not constitute a permanent 

establishment. In view of these considerations the Group now withdraws the proposal in paragraph 4(b) of 
the earlier draft which related to the agent with a stock of goods or merchandise. The new proposals which 
the Group now puts forward are based on the view that the real criterion is the nature of the authority 
entrusted to the agent.” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 
- OECD. Working Party n. 1 of the Fiscal Committee. Report on the Concept of Permanent Establishment. 
Paris, 29 Aug. 1957. p. 12-13). 

471 “17. During the drafting of the Article, it was at one stage suggested that one of the tests that should be 
used to determine whether or not an agent is to be regarded as a permanent establishment should be the 
availability in the country in which the agent operates, and at the disposal of the agent of a stock of goods 
or merchandise belonging to the enterprise. This is, of course, a criterion commonly employed in bilateral 
Conventions for the avoidance of double taxation. For a number of reasons, this suggestion was not 
pursued and in its present form paragraph 4 of the Article is founded on the view that the only real 
criterion is the nature of the authority entrusted to the agent; in brief, whether or not he has, and habitually 
exercises, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise.” (Comentários ao Artigo 5 da 
CM OCDE 1963). 



203 
 

Reconhecendo as particularidades das atividades relativas a seguros, os 

Comentários ao Artigo 5(5) da CM OCDE aventam a possibilidades de tais atividades 

serem aptas a configurar um EP-A, mas no âmbito de cláusula específica a ser adotada 

pelos Estados em suas negociações bilaterais (e cujo conteúdo é semelhantes aos termos 

estabelecidos pela CM ONU)472. As discussões sobre o tema, atualmente constantes do 

parágrafo 39 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE, remontam a datas pretéritas, já 

se fazendo constar dos trabalhos preparatórios referentes à versão de 1977473.  

 

1.2. O Critério Subjetivo 

Conforme já assentado, o critério subjetivo dos estabelecimentos permanentes 

refere-se ao nexo existente entre o contribuinte e sua presença objetiva no Estado de fonte; 

mais precisamente, no bojo do EP-A, refere-se à conexão entre a empresa estrangeira e o 

representante, qualificada a partir de uma relação de natureza específica. Essa relação é 

formatada negativamente, em oposição aos agentes de status independente.  

Assim, o critério subjetivo do EP-A é construído a partir da exclusão expressa dos 

agentes independentes do seu âmbito de abrangência, tornando-se relevante para a sua 

conformação o conteúdo veiculado pelo Artigo 5(6). Referido dispositivo evidencia a 

relação de independência a partir de dois fatores; são eles: (i) ausência de relação de 

dependência; e (ii) exercício normal dos negócios (“ordinary course of business test”).  

Sobre aquele primeiro aspecto, interessa observar que a dicção do dispositivo, bem 

como o texto dos respectivos comentários, não oferecem elemento conclusivo e 

determinante para a qualificação da relação entre representante e representado como 

dependente ou independente. Os Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE optam por 

socorrer-se, mais uma vez, do expediente exemplificativo; nesse contexto, é listada uma 

                                                           
472Sobre o tema, confira ainda: INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION. Permanent Establishments of 

Banks, Insurance Companies and Other Financial Institutions. Cahier de Droit Fiscal International, 
IFA, Netherlands, v. 81a, 1996; BLESGEN, Martin. Permanent establishment of insurance 
companies. In: AIGNER, Hans-Jörgen; ZÜGER, Mario (Eds.). Permanent establishments in 
international tax law, cit., p. 181 et seq. 

473Cf. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Working 
Party n. 1 of the Committee on Fiscal Affairs on Double Taxation. Revised Report on Article 5 (Permanent 
Establishment). Paris, 30 Aug. 1974. p. 29. 
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série de circunstâncias que devem ser levadas em conta quando da caracterização do 

critério subjetivo do EP-A474. 

Extraindo dessas circunstâncias os elementos que contribuem para delinear a 

relação de dependência, interessa, inicialmente, fazer referência à sua projeção jurídica. A 

noção de dependência jurídica é tomada em referência ao poder do representado para 

instruir o agente. Esse elemento, genericamente considerado, está presente em toda e 

qualquer relação de representação, sendo ínsito ao instituto da agência em si mesmo 

considerado. Sob tal projeção o que importa verificar é a extensão dessa instrução; isso 

porque, a indicação de instruções demasiadamente detalhadas, e a conseqüente submissão 

do agente a forte controle de sua atuação por parte do representado, seriam notas 

conotativas de relação de dependência.  

Some-se à extensão do poder de instrução, duas outras projeções que se prestam a 

evidenciar conexão substancial entre o agente e a empresa estrangeira. Em primeiro lugar, 

mencione-se a dependência comercial, entendida como a fusão dos interesses negociais do 

representado e do representante475. No bojo dessa projeção é relevante avaliar a dimensão 

dos riscos assumidos pela empresa estrangeira, de maneira a reputar-se dependente aquele 

agente que está preponderantemente vinculado ao êxito do negócio476. Em uma segunda 

perspectiva, cite-se a dependência econômica, em referência à relação de conteúdo 

financeiro entre representante e representado, na medida em que cabe a esse último 

estabelecer a remuneração do agente, reembolsá-lo pelos encargos em geral e por dirigir, 

do ponto de vista econômico, a organização do seu trabalho, a escolha dos empregados e 

da clientela 477. 

Como elementos adicionais para a configuração do critério subjetivo do EP-A, o 

Artigo 5(7) da CM ONU oferece alguns outros fatores que não devem ser tomados em 

divergência à concepção construída a partir do Artigo 5(6) da CM OCDE, mas como 

elementos complementares. Assim, a segunda sentença daquele dispositivo estabelece que 

as circunstâncias (i) de as atividades dos agentes serem dedicadas em sua integralidade (ou 

                                                           
474Cf. parágrafos 38.2 et seq. dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE.  
475Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 513. 
476Sobre o assunto, cf. parágrafos 120 et seq. do ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 

AND DEVELOPMENT - OECD. OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the 
Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment). 19 October 2012 to 31 January 
2013, cit., p. 37-41. 

477Cf. XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil, cit., p. 556. 
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quase na sua totalidade) em favor da empresa estrangeira, e (ii) de as condições impostas 

entre essa empresa e o agente em suas relações comerciais e financeiras serem fixadas de 

modo distinto daquelas que seriam realizadas entre pessoas independentes, contribuem 

para evidenciar a relação de dependência.  

No contexto da CM ONU, devido à própria dicção do Artigo 5(7), a contribuição 

desses elementos deve ser tomada de forma categórica. Os respectivos comentários 

esclarecem, no entanto, que tais circunstâncias não devem ser examinadas isoladamente, 

pois o critério essencial que se busca alcançar para a configuração da independência é a 

existência de relação entre representante e representado em condições de mercado (“at 

arm’s lenght”), o que requer a verificação cumulativa e contextualizada de ambos os 

elementos. A seu turno, sob a CM OCDE, a contribuição dos referidos elementos é 

relevante para a caracterização do status independente, mas apresenta caráter meramente 

indicativo e não determinante (nesse sentido, cf. parágrafo 38.6. dos Comentários ao 

Artigo 5 da CM OCDE).  

Passando-se a análise do fator concernente ao “ordinary course of business test”, 

deve-se examinar se as atividades usualmente desenvolvidas pelo agente, no contexto 

específico da sua atuação enquanto representante, enquadram-se ou não no curso regular 

dos seus respectivos negócios. Uma pessoa não estará atuando ordinariamente no seu 

próprio negócio se realiza atividades que integram a esfera funcional e econômica da 

empresa estrangeira. Esse exame impõe verdadeiro exercício casuístico, uma vez que a 

qualificação da atuação do agente, para efeitos de determinação do seu enquadramento em 

uma situação de normalidade, apenas pode ser identificada através da análise da natureza 

do negócio, bem como das características peculiares da atividade desenvolvida, incluindo 

seus usos, costumes e práticas comuns478.  

 

1.3. O Critério Funcional 

Um primeiro aspecto que compõe o critério funcional do EP-A tem contornos 

semelhantes ao business activity test aplicável ao EP-M (cf. item 1.3.1, do Capítulo 5). De 

acordo com esse requisito, as atividades desenvolvidas por um estabelecimento 

permanente devem ser parte essencial e significativa dos negócios da empresa, de modo 

                                                           
478Cf. REIMER, Ekkehart. op. cit., p. 105-106; SKAAR, Arvid A. Commentary on Article 5 of the OECD 

Model Treaty: the concept of permanent establishment, cit., p. 65. 
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que aquelas atuações de caráter meramente preparatório ou auxiliar são excluídas do 

campo de abrangência do critério funcional.  

Esses contornos são adotados pelo o Artigo 5(5) da CM OCDE ao estabelecer que, 

muito embora um agente dependente apresente a autoridade para concluir contratos em um 

Estado contratante em nome da empresa estrangeira, não restará configurado um EP-A caso as 

atividades desenvolvidas por ele estejam limitadas àquelas mencionadas no Artigo 5(4).  

Outro aspecto deve ainda ser examinado no bojo do critério funcional do EP-A. 

Isso porque o Artigo 5(5) requer que a conexão entre o agente e o core business da 

empresa estrangeira seja modalizada por certo grau de permanência.  

Esse aspecto temporal que compõe o EP-A tem seu núcleo na habitualidade com a 

qual o agente exerce de forma efetiva os poderes que lhe foram outorgados pela empresa 

estrangeira para vinculá-la frente a terceiros. Em outras palavras, não é suficiente para a 

caracterização da existência de um EP-A que um agente, inobstante manter relação de 

dependência com a empresa estrangeira e ostentar juridicamente autorização para concluir 

contratos em seu nome, o faça em casos pontuais e esporádicos.  

Verifica-se, portanto, que o aspecto temporal do EP-A não se relaciona com seu 

respectivo critério subjetivo (tal qual ocorre no tocante ao EP-M), devendo ser examinado 

sob o critério funcional. Com efeito, a habitualidade requerida pelo Artigo 5(5) não se 

refere à relação mantida entre contribuinte e o agente, mas no exercício por esse último das 

atividades empresariais; a autoridade outorgada pelo representado ao representante deve 

ser exercida repetidamente e não de forma ocasional. Assim, a conclusão de um único 

contrato não é suficiente para a configuração de um EP-A, ainda que o agente mantenha 

relação de longa data com a empresa estrangeira.  

Com vistas a determinar a amplitude do requisito da habitualidade, a doutrina tem 

entendido que este pressuposto deve ser definido em função das atividades próprias da 

empresa submetida à análise479. Ou seja, a questão da habitualidade é rigorosamente 

casuística, porquanto impõe que se atente para as especificidades do setor de negócios no 

qual se insere a empresa representada, bem como a dinâmica empresarial e estratégica da 

                                                           
479Nesse sentido, cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 

527; VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 332; GARCIA PRATS, 
Francisco Alfredo. op. cit., p. 391-393. 
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mesma (refletindo essa abordagem, cf. parágrafo 33.1. dos Comentários ao Artigo 5 da  

CM OCDE). 

 

2. O ESTABELECIMENTO PERMANENTE SERVIÇOS 

Em linha com as considerações expostas no Capítulo 4 desse estudo, interessa 

relembrar que os estabelecimentos permanentes apresentam-se como elementos de 

conexão objetivos; mais precisamente, conformam a fonte dos rendimentos empresariais 

em geral. De acordo com o regramento estipulado pelo Artigo 7(1) da CM OCDE e  

CM ONU, o exercício da jurisdição fiscal sobre os lucros das empresas caberia 

exclusivamente ao Estado de que são residentes, excepcionados os casos em que tais 

empresas têm configurado no outro Estado um estabelecimento permanente. Os casos em 

que se identifica a existência de tal elemento de conexão são aqueles em que determinados 

critérios são configurados de modo a evidenciar contato significativo entre os rendimentos 

empresariais e a economia do Estado de fonte (o que justifica sua pretensão fiscal sobre 

referidos itens de rendimento). O citado Artigo 7(1) reconhece esse contato relevante ao 

admitir a tributação primária pelo Estado de fonte dos rendimentos empresariais atribuíveis 

aos estabelecimentos permanentes. Com base nesses contornos e nos critérios analisados 

até o presente momento, temos que os serviços prestados em um Estado contratante, que 

não aqueles conduzidos por meio de um EP-M, EP-CI ou EP-A, são excluídos do âmbito 

de abrangência das normas impositivas desse Estado.  

Ocorre que, não raro, os tradicionais requisitos que compõem o estabelecimento 

permanente sob a CM OCDE não são adequados às atividades de prestação de serviços. 

Nesse sentido, alguns países mostram-se relutantes à adoção da sistemática de tributação 

exclusiva na residência relativamente aos rendimentos empresariais decorrentes de 

serviços que, conquanto não atribuíveis a um estabelecimento permanente, são conduzidos 

em seus respectivos territórios. Argumenta-se, resumidamente, que o desenvolvimento dos 

serviços nos lindes geográficos do Estado de fonte seria hábil a configurar vínculo 

econômico suficientemente relevante para afastar o impedimento existente quanto ao 

exercício da sua jurisdição fiscal sobre os rendimentos oriundos de tais atividades.  

A questão ora posta apresenta grande relevância e deve ocupar lugar de destaque no 

âmbito das modernas discussões em matéria de tributação internacional na medida em que, 
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atualmente, as prestações de serviços transfronteiriças muitas vezes superam o fluxo cross 

border de comercialização de produtos; não obstante, a normatização relativa àquela 

primeira atuação é menos desenvolvida e uniforme quando comparada à regulação 

aplicável a essa segunda ordem de atividades480.  

Na oportunidade do já citado relatório “Are The Current Treaty Rules For Taxing 

Business Profits Appropriate For E-Commerce ?” o tema foi intensamente debatido, tendo 

sido observado que o conceito de estabelecimento permanente foi originalmente cunhado 

em referência às atividades de produção e venda481. Essas atuações receberiam um 

direcionamento consistente no âmbito da CM-OCDE, na medida em que tais funções 

podem amoldar-se perfeitamente aos critérios constantes do Artigo 5. Em síntese, 

observou-se que a realização de atividades significativas de produção e de venda ou bem 

são conduzidas por meio de instalações físicas (nos termos de um EP-M ou EP-CI) ou 

através de agentes (nos termos de um EP-A). Em contraposição, esse mesmo resultado não 

seria alcançado no tocante à prestação de serviços482; isso porque, ainda quando essa 

modalidade de atuação é substancial, sua condução não demanda necessariamente a 

existência de meios físicos específicos ou relação de representação qualificada (a esse 

respeito, citado relatório exemplifica o caso de advogados que poderiam se reunir com seus 

clientes, realizar pesquisas, consultar colegas, elaborar memorandos sem sair do hotel em 

que estão hospedados). Com base nessas considerações seria possível aduzir que o Artigo 5 

da CM OCDE permitiria que atividades geradoras de riqueza sejam realizadas de forma 

ostensiva em um Estado contratante sem que seja a este admitido o exercício de sua 

jurisdição para tributar. Essa diferenciação de tratamento entre as atividades empresariais 

de produção e venda de um lado, e a prestação de serviços de outro, sempre foi reputada 

pela doutrina especializada como uma injustificada inconsistência483.  

                                                           
480Cf. PICKERING, Ariane. Enterprise Service. General Report. Cahier de Droit Fiscal International, IFA, 

Netherlands, v. 97a, p. 19, 2012. 
481Cf. parágrafos 240 e 241 do Relatório Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Profits 

Appropriate for E-Commerce? Final report of the Technical Advisory Group on Monitoring the 
Application of Existing Treaty Norms for Taxing Business Profits, cit. 

482Essas mesmas ponderações foram tecidas por ocasião do relatório UNITED NATIONS. Committee of 
Experts on International Cooperation in Tax Matters. Note on the Taxation of Services under the United 
Nations Model Convention. Geneva, 18-22 October 2010. E/C.18/2010/CRP.7 (cf. parágrafo 53). 
Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/tax/sixthsession/NoteTaxationOfServices.pdf>. Acesso em: 24 
abr. 2013. 

483Cf. REIMER, Ekkehart. op. cit., p. 115. 
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Em que pesem tais ponderações, no relatório “The Tax Treaty Treatment of 

Services: Proposed Comentary Change”484, pontuou-se que as críticas ao modelo de 

tributação exclusiva dos serviços pelo Estado de residência seriam avançadas por alguns 

poucos países; ademais, reforçou-se questões de cunho administrativo e de política fiscal, 

que justificariam a não inclusão de previsão específica sobre serviços no texto do Artigo 5 

da CM OCDE. Dentre outras questões485, argumentou-se que previsão de tal conteúdo  

(i) geraria um aumento de requisitos a serem observados e uma maior carga administrativa, 

tanto para as empresas quanto para as autoridades fazendárias; (ii) demandaria a existência 

de controle criterioso do tempo despendido nos serviços realizados no território do Estado 

de fonte; (iii) implicaria a necessidade de manutenção de registros, livros e outras 

obrigações instrumentais; (iv) ensejaria significativas dificuldades tanto na alocação dos 

rendimentos passíveis de tributação quanto no respectivo recolhimento desses tributos. 

Adicionalmente, embora comum a existência de normas impositivas que determinam a 

tributação dos serviços realizados no território de um Estado no âmbito de suas legislações 

domésticas, essa postura não representaria necessariamente a melhor política fiscal a ser 

adotada na seara convencional. Perfilhando posicionamento ainda mais extremado, alguns 

autores criticam até mesmo a inclusão, no bojo dos Comentários da CM OCDE, de 

previsão alternativa relativa à espécie particular de estabelecimento permanente voltada 

aos serviços, sob o entendimento de que a indicação desse posicionamento minoritário 

poderia gerar dissenso e incoerência, incompatíveis com o escopo da convenção modelo486.  

Sobre o tema, cumpre incialmente contextualizar a afirmação de que apenas parcela 

minoritária dos países consentiriam com a tributação dos serviços pelo Estado de fonte. 

Isso porque tal afirmação é apresentada no contexto do restrito e homogêneo grupo de 

países que compõem a OCDE. Se tomarmos, ao revés, uma visão mais global do tema, o 

quadro será outro. Demonstrando essa perspectiva, o relatório geral do Congresso da IFA 

sobre Enterprise Services, realizado em 2012, em Boston487, anota que a quase totalidade 

das jurisdições participantes tem ao menos alguns tratados que estabelecem a tributação 

dos serviços pelo Estado de fonte e que, tipicamente, esse tratamento é conferido por meio 

                                                           
484ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Committee on 

Fiscal Affairs. The Tax Treaty Treatment of Services: Proposed Comentary Change. Paris: OECD, 2006. 
485Questões essas que foram posteriormente incorporadas aos respectivos comentários, por ocasião de sua 

atualização de 2008 (cf. parágrafos 42.13 et seq. dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE). 
486Cf. DUNAHOO, Carol A.; SPRAGUE, Gary D. 2008 OECD Model: changes to the commentary on 

Article 5 Regarding the Treatment of Services: more choices, less clarity. Bulletin for International 
Taxation, IBFD, v. 63, p. 191 et seq., 2009. 

487Cf. PICKERING, Ariane. op. cit., p. 36-38. 
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de cláusula específica de estabelecimento permanente. Conquanto reconheça que o texto da 

CM OCDE reflete a posição majoritária de seus membros, o citado relatório geral verificou 

que a maioria dos países estaria disposta a flexibilizar os critérios que conformam as 

espécies já existentes de estabelecimentos permanentes para (i) abarcar algumas atuações 

particulares (e.g., os já comentados serviços de planejamento e supervisão488), ou (ii) para 

aceitar a inclusão de previsão de categoria adicional de estabelecimento permanente – 

nomeadamente, o Estabelecimento Permanente Serviço (EP-S).  

Um segundo ponto digno de nota, concerne às críticas suscitadas pelo relatório 

“The Tax Treaty Treatment of Services: Proposed Comentary Change”. Com efeito, quer 

nos parecer que as dificuldades administrativas apresentadas referentes ao EP-S já estão 

presentes em outras espécies de estabelecimentos permanentes (para não dizer que – ao 

menos em alguma medida -, na integralidade de suas configurações). No tocante às 

considerações de política fiscal quanto a melhor prática a ser adotada no contexto 

convencional, tais críticas são aduzidas sem explicitação da argumentação que as 

suportam, de modo que não se afasta peremptoriamente o argumento decisivo acima 

explicitado de que o Estado no qual os serviços são prestados apresentam pertença 

econômica sobre os rendimentos deles derivados; isso porque é no território desse Estado 

que se verifica relevantes atividades geradoras de renda, de maneira a qualificá-lo como 

efetiva fonte desses itens de rendimento489.  

Não sendo mais possível ignorar esse posicionamento divergente - deflagrado 

primordialmente no âmbito dos países em vias de desenvolvimento -, a atualização de 2008 

da CM OCDE introduziu no âmbito dos seus respectivos comentários previsão alternativa 

para aqueles Estados que optem por adotar cláusula específica de EP-S; o dispositivo é 

sugerido nos seguintes termos:  

42.23 [...] Não obstante as previsões dos parágrafos 1, 2 e 3, na hipótese 
de uma empresa de um Estado Contratante realizar serviços no outro 
Estado Contratante 

                                                           
488Cf. item 2.3, do Capítulo 5. 
489Hans Pijl e Radhakishan Rawl, ao apresentarem seus comentários ao relatório em referência, buscam 

refutar as críticas avançadas pela OCDE com o objetivo de afastar as justificativas avançadas por essa 
instituição para a não inclusão de cláusula de EP-S no texto do Artigo 5 (disponíveis, respectivamente, em 
PIJL, Hans. Comments on “The Tax Treaty Treatment of Services: Proposed Commentary Changes” - 
discussion draft of 8 December 2006. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/39918780.pdf>. 
Acesso em: 30 mar. 2013 e RAWAL, Radhakishan. Comments on Public Discussion Draft. The Tax Treaty 
Treatment of Services Proposed Commentary Changes. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/ 
39918817.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2013. 
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a) através de um indivíduo cuja presença nesse outro Estado exceda um 
período ou períodos conjuntos de 183 dias em qualquer período de doze 
meses, e mais de 50% da receita bruta atribuída às atividades negociais 
ativas da empresa durante esse período ou períodos decorram dos 
serviços realizados nesse outro Estado através desse indivíduo; ou  

b) por um período ou períodos que conjuntamente excedam 183 dias em 
qualquer período de doze meses, e esses serviços sejam prestados para o 
mesmo projeto ou para projetos conexos através de um ou mais 
indivíduos que estejam presentes e realizem tais serviços naquele outro 
Estado;  

as atividades exercidas nesse outro Estado consistente na realização 
desses serviços deverá ser considerada como tendo sido desenvolvida 
através de um estabelecimento permanente da empresa situada nesse 
outro Estado, a menos que tais serviços estejam limitados àqueles 
previstos pelo parágrafo 4, os quais, se exercidos através de um lugar fixo 
de negócios, não caracterizará esse lugar fixo de negócios como um 
estabelecimento permanente de acordo com a previsão daquele parágrafo. 
Para fins do presente parágrafo, os serviços realizados por um indivíduo 
em nome de uma empresa não devem ser considerados como tendo sido 
realizados por outra empresa através desse indivíduo a menos que a outra 
empresa supervisione, dirija ou controle a maneira como tais serviços são 
realizados pelo indivíduo. 

 

Por sua vez, buscando privilegiar os interesses dos países em desenvolvimento, a 

ONU adota cláusula específica de EP-S no âmbito do próprio texto da convenção modelo, 

sob seu Artigo 5(3)(b), assim redigido: 

3. A expressão “estabelecimento permanente” também abrange: [...] 

b) a prestação de serviços, incluindo consultoria, por uma empresa 
através de empregados ou outro pessoal contratados pela empresa para tal 
propósito, mas apenas se atividades dessa natureza continuem (para o 
mesmo ou projeto conexo) em um Estado contratante por um período ou 
períodos agregados que superem 183 dias em qualquer período de 12 
meses começando ou terminando no respectivo ano-calendário. 

 

2.1. O Critério Objetivo 

Tal qual o EP-A, o EP-S também integra a categoria dos Estabelecimentos 

Permanentes Pessoais, uma vez que seu critério objetivo não é conformado por instalações 

ou outros meios físicos, mas pela presença significativa de determinadas pessoas no 

território do outro Estado. Entretanto, ao contrario do que ocorre em relação ao EP-A, que 

se dirige às pessoas em geral, abrangendo não somente os indivíduos, mas também pessoas 
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jurídicas ou quaisquer outros grupos de pessoas (em linha com o Artigo 3(1)(a)), o EP-S 

restringe-se àquela primeira categoria. Com efeito, apenas pessoas naturais são hábeis a 

caracterizar o critério objetivo do EP-S. Mais precisamente, o item (a) da previsão 

alternativa constante dos Comentários à CM OCDE dirige-se à atuação isolada de um 

único indivíduo, ao passo que o item (b) desse dispositivo e o Artigo 5(3)(b) da CM ONU, 

aplica-se indistintamente ao indivíduo singular ou a uma pluralidade de pessoas físicas.  

Outro aspecto relevante para a conformação do critério objetivo do EP-S diz 

respeito à conexão geográfica entre a(s) pessoa(s) natural(is) e o território do Estado de 

fonte. A territorialidade dos serviços prestados pelos indivíduos é indispensável à 

delimitação física dessa atuação no âmbito do Estado de fonte. Acerca do tema, verifique-

se que a previsão alternativa constante dos Comentários à CM OCDE e o Artigo 5(3)(b) da 

CM ONU não estabelecem qualquer qualificação específica que as pessoas devem guardar 

com o Estado de fonte para que seja atestada a presença objetiva da empresa estrangeira no 

território desse Estado. Com efeito, a configuração do EP-S não requer que as pessoas 

sejam nacionais, residentes ou domiciliadas no Estado de fonte. A rigor, o vínculo 

geográfico do EP-S com o Estado de fonte deve estruturar-se em função das atividades de 

prestação de serviços realizadas através da(s) pessoa(s) física(s) no respectivo território. 

Nesse giro, não é suficiente que o beneficiário dos serviços seja residente do Estado 

de fonte; a rigor, não é sequer necessário que os serviços sejam prestados a um residente 

do Estado de fonte. O que é relevante para fins do critério sob exame é que os serviços 

sejam efetivamente conduzidos em seu território. Assim, o EP-S deve ser analisado em 

função da presença da(s) pessoa(s) física(s) no território do outro Estado orientada(s) 

especificamente para a prestação de serviços da empresa estrangeira (cf. parágrafo 42.31. 

dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE).  

No contexto da ONU, o relatório suplementar preparado por Brian Arnold procurou 

identificar as diretivas que devem guiar a tributação dos serviços no âmbito de aplicação da 

respectiva convenção modelo. Dentre as diretivas listadas, interessa mencionar, em 

particular, dois princípios que contribuem significativamente para suportar a noção ora 

apresentada da territorialidade dos serviços; são eles: (i) threshold principle, segundo o 

qual o país de fonte deve tributar prestadores de serviços estrangeiros apenas se o 

envolvimento destes na vida econômica de tal país exceder um limite mínimo; e (ii) source 
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principle, segundo o qual o país de fonte deve estar limitado à tributação de rendimentos 

decorrentes de serviços realizados em seus respectivos territórios490.  

Em que pese o exposto, alguns países adotam posicionamento significativamente 

abrangente para a caracterização do critério objetivo do EP-S. A Índia, por exemplo, 

rechaça o aspecto territorial desse critério avançando que a presença física dos indivíduos 

seria desnecessária491. De acordo com o entendimento desse país, serviços realizados no 

exterior, mas cujo tomador é um residente no Estado de fonte, poderiam ser considerados 

como tendo sido fornecidos nesse Estado492. 

Ainda sobre esse tópico, pontue-se característica peculiar ao item (a) da previsão 

alternativa dos Comentários ao Artigo 5 da OCDE, que estabelece o cumprimento de lapso 

temporal fixado em função da presença do indivíduo no território do Estado de fonte. 

Observe-se que o item (b) da previsão alternativa dos Comentários ao Artigo 5 da  

CM OCDE e o Artigo 5(3)(b) da CM ONU também apresentam requisito de cunho 

temporal; contudo, no caso desses dispositivos os prazos são determinados em referência à 

duração dos serviços (motivo pelo qual tal aspecto será examinado sob o critério funcional, 

cf. seção 2.3., a seguir), e não com base na permanência da pessoa física no território do 

Estado de fonte493.  

Esse aspecto particular do item (a) da previsão alternativa dos Comentários ao 

Artigo 5 da OCDE é potencialmente problemático para a empresa estrangeira, pois a 

presença do indivíduo no Estado de fonte pode não estar integralmente atrelada à condução 

dos serviços. É possível que a pessoa física decida unilateralmente permanecer no Estado 

de fonte (onde os serviços da empresa estrangeira são através dela prestados), sem que esse 

                                                           
490Cf. parágrafo 7 do Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. Note by the 

Secretariat: Additional Note by Mr. Brian Arnold on the Tax Treatment of Services. Geneva, 18-22 October 
2010. E/C.18/2010/CRP.7/Add.1. Disponível em: <http://www.un.org/esa/ffd/tax/sixthsession/ 
CRP7_Add1.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2013. 

491Cf. parágrafos 35 e 39 das Posições dos países não membros aos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE.  
492Esse posicionamento foi adotado no notório Morgan Stanley Case (PIJL, Hans. Morgan Stanley: issues 

regarding permanent establishments and profit attribution in light of the OECD View. Bulletin for 
International Taxation, IBFD, v. 62, n. 5, p. 174 et seq., 2008). 

493Interessante anotar que, ao contrario do que ocorre com outras disposições do Artigo 5, o conteúdo 
constante do item (a) da previsão alternativa dos respectivos comentários à CM OCDE não apresenta 
similar no bojo do Artigo 5 da CM ONU. Essa diferenciação, bem como a própria existência do citado item 
(a), pode ser atribuída ao fato de o Artigo 14, que tratava das atividades desenvolvidas pelos profissionais 
independentes, ter sido excluído da CM OCDE por ocasião da atualização de 2000 (cf. nota418, acima). 
Com efeito, o item (a) da previsão alternativa dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE corresponderia 
conceitualmente ao Artigo 14(1)(b) da CM ONU (sobre o tema, cf. PIJL, Hans. The OECD services 
permanent establishment alternative. European Taxation, IBFD, p. 473-474, Sept. 2008). 
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indivíduo se atente para o prazo de 183 (cento e oitenta e três) dias. Tal decisão pessoal, 

em relação à qual a empresa estrangeira pode não apresentar ingerência, é capaz de gerar 

efeitos fiscais significativos, ante a potencial caracterização de um EP-S no Estado de 

fonte. Mencione-se que o Artigo 15(2)(a) da CM OCDE adota formulação semelhante, ao 

estipular a presença do empregado por período superior à 183 (cento e oitenta e três) dias 

como uma das condicionantes para a imposição de tributação pelo Estado de fonte sobre as 

remunerações decorrentes do emprego nele exercido494. Ocorre que, nesse caso, a presença 

do indivíduo apresenta desdobramentos relativos aos seus próprios rendimentos, ao passo 

que no contexto do item (a) da previsão alternativa dos Comentários ao Artigo 5 da OCDE 

a decisão do indivíduo de permanecer no Estado de fonte afetará a posição fiscal da 

empresa estrangeira.  

Embora potencialmente problemática, argumenta-se que a questão ora posta deve 

ser analisada no contexto dos demais requisitos que compõem o item (a) da previsão 

alternativa dos Comentários ao Artigo 5 da OCDE. Isso porque, esse dispositivo apresenta 

uma segunda nota diferencial, correspondente à geração de nível expressivo de resultados 

(conforme será devidamente analisado no bojo do critério funcional). Com efeito, esse 

requisito poderia fazer presumir que a pessoa física apta a se enquadrar sob o item (a) da 

previsão alternativa possui contato de tal forma significativo com a empresa estrangeira 

que seria possível admitir um controle por esta dos dias despendidos por aquela no 

território do Estado de fonte. Em que pese tal consideração e o fato de a simples presença 

física do indivíduo ser um requisito mais facilmente verificável para fins de fiscalização, 

entendemos assistir razão à parcela da doutrina que critica a estipulação do critério 

temporal do EP-S nesses termos495, privilegiando que a permanência do indivíduo seja 

mensurada apenas com relação ao tempo despendido em função da prestação de serviços 

(cf. seção 2.3., a seguir).  

 

 

                                                           
494Nesse sentido, os princípios que regem a contagem de prazo no âmbito do Artigo 15(2)(a) são plenamente 

aplicáveis ao item (a) da previsão alternativa (cf. parágrafo 42.36 dos Comentários ao Artigo 5 da  
CM OCDE). 

495Cf. os comentários de Radhakishan Rawl ao relatório ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. The Tax Treaty Treatment of Services: proposed 
comentary change. Disponível em: <Disponível em http://www.oecd.org/tax/treaties/39918817.pdf>. 
Acesso em: 30 mar. 2013. 
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2.2. O Critério Subjetivo 

Muito embora a previsão alternativa dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE 

não exija uma qualificação específica para reger a relação existente entre a empresa 

estrangeira e a(s) pessoa(s) física(s), é necessário que tal relação seja de tal ordem que 

permita àquela prestar os serviços através dessas. Considerando que os negócios de uma 

empresa são conduzidos primordialmente por seus empregados e funcionários, é comum a 

referência à expressão “employees or other personnel”.  

Em que pese o fato de os empregados e funcionários de uma empresa usualmente 

enquadrarem-se no âmbito do critério objetivo do EP-S, a abrangência desse aspecto não 

deve se limitar a tais figuras, uma vez que não se exige a existência de vínculo trabalhista 

ou de outra natureza especifica496. Com rigor, o dado relevante para aferir se os serviços de 

uma empresa são prestados através de um ou mais indivíduos corresponde ao poder de 

instrução e direção exercidos497. 

Anote-se que o Artigo 5(3)(b) da CM ONU, por sua vez, adota expressamente 

aquela expressão “employees or other personnel”. Assim, no contexto da CM ONU, é 

indispensável para a caracterização do critério subjetivo do EP-S que as pessoas físicas 

mantenham vínculo específico com a empresa estrangeira, hábil a dotá-la do status de 

empregada ou outro pessoal contratado com o propósito de prestar serviços.  

 

2.3. O Critério Funcional 

O critério funcional busca evidenciar a vinculação existente entre a presença 

objetiva da empresa estrangeira no Estado de fonte e a atividade por ela desenvolvida. No 

caso do EP-S, sua objetividade é deflagrada pelas pessoas físicas, ao passo que o aspecto 

referente às atividades negociais é conformado por atuação de natureza específica, 

                                                           
496Cf. parágrafo 10 e 42.32 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. 
497Essa particularidade da previsão alternativa dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE é especialmente 

relevante no tocante às atividades de outsourcing. Isso porque, caso uma empresa estrangeira seja 
contratada para prestar serviços para seus clientes, mas conduza essa atividade através de empregados de 
uma empresa terceira e tais empregados atuem sob sua direção e supervisão, esses serviços prestados pelos 
empregados no Estado de fonte poderão caracterizar um EP-S para aquela empresa estrangeira (cf. 
parágrafo 42.42. dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE). 
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consistente na prestação de serviços. Apenas aquelas atividades caracterizadas enquanto tal 

são passíveis de compor o critério funcional do EP-S498.  

A prestação de serviços é configurada a partir da condução de um fazer de conteúdo 

econômico e em favor de terceiro499. Assim, atividades realizadas em prol da própria 

empresa estrangeira não são abrangidas pelo critério funcional do EP-S500. Também estão 

excluídas aquelas atividades que não compõem o core business da empresa, de modo que a 

previsão alternativa constante dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE afasta 

expressamente a configuração de um EP-S no caso de atuações de caráter meramente 

preparatório ou auxiliar.  

O texto do Artigo 5(3)(b) da CM ONU não contém exclusão expressa nos mesmos 

termos; não obstante, entendemos que as mesmas considerações acima lhes são aplicáveis, 

uma vez que a delimitação negativa estabelecida pelo seu respectivo Artigo 5(4), começa 

por ressalvar as disposições constantes dos parágrafos anteriores.  

Outro aspecto digno de nota acerca do critério funcional do EP-S é que os negócios 

empresariais devem ser desenvolvidos através das pessoas físicas, o que significa dizer que 

elas devem ser aptas a e efetivamente conduzirem a prestação dos serviços no território do 

Estado de fonte.  

Especificamente em relação ao item (a) da previsão alternativa constante dos 

Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE, o critério funcional deve observar um requisito 

adicional. Somada à já mencionada nota distintiva, consistente na observância do prazo de 

183 (cento e oitenta e três) dias em função da presença da pessoa física (analisada acima, 

sob o critério objetivo), referido dispositivo contém ainda outra peculiaridade, 

                                                           
498Cf. parágrafo 42.29 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. 
499Wim Wijnen, Jan de Goede e Andrea Alessi pontuam que o termo “serviços” não é definido pela  

CM OCDE, nem pela CM ONU, mas adotam a expressão em referência a “qualquer trabalho realizado 
para outra pessoa mediante remuneração” (WIJNEN, Wim; GOEDE, Jan de; ALESSI, Andrea. 
Tratamento dos serviços nos acordos de bitributação, cit., p. 211-212). Analogamente, no contexto do já 
citado relatório da ONU sobre serviços, o termo é utilizado para significar “a ação de fazer algo útil para 
uma pessoa ou sociedade por uma remuneração” (cf. parágrafo 3 Committee of Experts on International 
Cooperation in Tax Matters. Note on the Taxation of Services under the United Nations Model Convention. 
Geneva, 18-22 October 2010. E/C.18/2010/CRP.7). Essa ausência de definição do termo “serviços” 
também foi verificada em relação à legislação doméstica da quase totalidade dos países participantes do 
Congresso da IFA sobre Enterprise Services, realizado em 2012 (cf. PICKERING, Ariane. op. cit., p. 25). 
Especificamente em relação ao Brasil, interessa anotar que o tema foi objeto do notório Recurso 
Extraordinário n. 116.121, oportunidade em que a suprema corte caminhou em linha com a conceituação 
ora apresentada (Supremo Tribunal Federal, RE n. 116.121/SP, Relator: Octavio Gallotti. DJ 25.05.2001). 

500Cf. parágrafo 42.30 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE.  
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correspondente à fixação de um determinado nível de riqueza que deve ser gerado pela 

prestação de serviços. Notadamente, o item (a) da previsão alternativa constante dos 

Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE requer que as receitas provenientes da prestação de 

serviços no território do Estado de fonte representem parcela superior à 50% da receita 

bruta total das atividades negociais ativas da empresa estrangeira.  

Esse critério é criticado por parte da doutrina501, pois pode fazer com que 

prestações de serviços realizadas no território do Estado de fonte, nos mesmos termos e na 

mesma extensão, mas por duas empresas diferentes, sejam tratadas de forma desigual. Se, 

por exemplo, uma delas tem um montante global de receitas muito superior ao da segunda, 

é possível que uma mesma atuação qualifique um EP-S em relação a essa última, mas não 

em relação àquela primeira.  

Adicionalmente, o requisito em questão não parece amoldar-se a lógica que dirige 

os estabelecimentos permanentes em geral. Embora a realização de atividades 

economicamente orientadas (i.e., dirigidas à produção de riqueza) possa ser um aspecto 

funcional relevante, a fixação de um determinado nível de receitas parece afastar-se dos 

contornos comumente empregados; ademais, não conseguirmos vislumbrar fundamento 

para tal requisito em termos de política fiscal.  

A extensão da relação entre a presença objetiva da empresa estrangeira e a 

atividade por ela desenvolvida deve ainda ser analisada sob outra coordenada de conteúdo 

temporal. Com efeito, o item (b) da previsão alternativa dos Comentários ao Artigo 5 da 

CM OCDE e o Artigo 5(3)(b) da CM ONU estipulam o decurso de prazo de 183 (cento e 

oitenta e três) dias de atuação da(s) pessoa(s) física(s) no território do Estado de fonte para 

a configuração do aspecto funcional do EP-S.  

Conforme adiantado, esse duration test conformador do critério funcional do EP-S 

não se confunde com o prazo estipulado pelo item (a) da previsão alternativa dos 

                                                           
501Cf. comentários apresentados por Hans Pijl, Radhakishan Rawl e David Ward ao relatório “The Tax Treaty 

Treatment of Services: Proposed Comentary Change” (disponíveis, respectivamente em ORGANISATION 
FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Comments on “The Tax Treaty 
Treatment of Services: Proposed Commentary Changes” - discussion draft of 8 December 2006, cit., 
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Comments on 
Public Discussion Draft. The Tax Treaty Treatment of Services Proposed Commentary Changes, cit. e 
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. I am 
responding to the proposed Commentary change s relating to the tax treaty treatment of services as set out 
in the public discussion draft of December 8, 2006. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/ 
treaties/39918740.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2013). 
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Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. Enquanto esse último compõe critério de natureza 

objetiva, por se dirigir à presença de determinada pessoa física singular no território do 

Estado de fonte, para aquele primeiro é indiferente a identidade da pessoa física. Com 

tal assertiva buscamos explicitar que o dado relevante para a verificação do duration 

test aqui referido dirige-se à utilização de indivíduo(s) na prestação de serviços pela 

empresa estrangeira.  

Assim, é irrelevante para a composição do critério subjetivo ora tratado que, na 

atuação da empresa estrangeira, sejam utilizados um ou mais indivíduos ou, ainda, que haja 

mudança das pessoas envolvidas no desenvolvimento da atividade502. O que deve ser 

levado em consideração para a contagem do prazo é a efetiva prestação de serviços pela 

empresa estrangeira no território do Estado de fonte através de uma ou mais, as mesmas ou 

diferentes, pessoas físicas.  

Ainda sobre a conformação do critério funcional do EP-S, especificamente do bojo 

do item (b) da previsão alternativa dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE e do Artigo 

5(3)(b) da CM ONU, interessa anotar que a referência a um mesmo projeto ou projeto 

conexos deve ser interpretada com base na já estudada noção de unidade comercialmente 

coerente (commercial coherence)503.  

 

3. A CLÁUSULA DAS SUBSIDIÁRIAS  

“7. O fato de uma sociedade residente em um Estado 
contratante controlar ou ser controlada por uma sociedade 
que seja residente do outro Estado contratante, ou que 
conduza seus negócios nesse outro Estado (por meio de um 
estabelecimento permanente ou de outro modo) não será, 
por si só, bastante para fazer qualquer destas sociedades 
estabelecimento permanente da outra.” 

 

                                                           
502Cf. parágrafo 42.39 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. 
503Cf. parágrafo 42.42 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE e parágrafo 12 dos Comentários ao Artigo 

5 da CM ONU. 
Anote-se que alguns países rechaçam essa necessidade de verificação da coerência comercial, postulando 
que sejam agregadas as durações de diferentes projetos, ainda que inteiramente independentes, para fins de 
computo do prazo de 183 (cento e oitenta e três) dias - cite-se, a titulo exemplificativo, o posicionamento 
chileno (cf. BENEDETTO, Sandra; KANA, Liselott. Enterprise Service. Chilean Report. Cahier de Droit 
Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 97a, p. 201-202, 2012). 
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O Artigo 5(7) da CM OCDE – reproduzido na sua integralidade pelo Artigo 5(8) da 

CM ONU - cumpre o importante papel de esclarecer que a mera relação de controle entre 

sociedades não é hábil a caracterizar per se um estabelecimento permanente. Nesse passo, 

a relevância desse dispositivo está em reconhecer que entidades com personalidade jurídica 

própria para fins fiscais (em consonância com o Artigo 3(1)(b)) e reputadas como 

residentes por um Estado, não podem ter tal status ignorado pelo outro Estado contratante 

com base no simples fato de nele residir sociedade que detenha poder de controle 

sobre tais entidades, e vice-versa. Esse preceito é comumente referido pela doutrina 

como “anti-single-entity clause”, com o objetivo de designar que a independência 

jurídica outorgada pelo ordenamento de um Estado deve ser observado nas suas 

relações fiscais com outros Estados504. 

Em linha com o histórico traçado no Capítulo 4 deste estudo, verificamos que, sob a 

redação original do Modelo de Convenção constante do relatório de 1927 da Liga das 

Nações505, as sociedades eram expressamente consideradas como estabelecimentos 

permanentes506. Essa referência não foi reproduzida pelo Modelo apresentado no âmbito 

relatório de 1928507, e, por ocasião do Modelo do México de 1943 e do Modelo de Londres 

de 1946, incluiu-se dispositivo específico para afastar a configuração de um 

estabelecimento permanente nos casos de mera detenção de participação em subsidiária508. 

Sobre o tema, os comentários aos Modelos do México e de Londres explicam que, ao 

tributar a sociedade controladora, as autoridades fazendárias do Estado do qual essa 

sociedade é residente não devem alcançar os lucros produzidos pela subsidiária residente 

do outro Estado, reforçando, ainda, que essa orientação decorre do princípio que reconhece 

a subsidiária enquanto entidade distinta, de modo que sua tributação se dá separadamente 

da sua controladora509. A partir do texto elaborado pelo relatório da OECE, projetando-se 

em todas os modelos da OCDE que se seguiram, abandonou-se a referência à detenção de 

subsidiária para adotar-se redação mais ampla.  

                                                           
504Cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 352. 
505Cf. nota 325, acima.  
506Interessa mencionar que, até 1934, uma subsidiária era automaticamente considerada um estabelecimento 

permanente pela legislação alemã (cf. ECKL, Petra. op. cit., p. 334). 
507Cf. nota 328, acima. 
508Cf. nota 342, acima. 
509“[…] in taxing the parent company, the authorities of the country in which such company is situated may 

not take into account the actual profits made by the subsidiary company in the other country, but only the 
dividends and other income paid by the subsidiary to the parent company. These rules follow the principle 
that a subsidiary constitutes a distinct legal entity and should therefore be taxed separately.” (LEAGUE 
OF NATIONS. London and Mexico model tax conventions commentary and text. Document: 
C.88.M.88.1946.II.A, cit., p. 17). 
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Acerca da abrangência do Artigo 5(7) interessa tecer alguns comentários 

específicos. Isso porque, tal previsão é comumente designada por “cláusula das 

subsidiárias” e os respectivos comentários à CM OCDE fazem expressa menção à relação 

“parent-subsidiary”510. Ocorre que a redação do citado dispositivo se refere ao fato de 

“sociedade controlar ou ser controlada”, decorrendo dessa dicção duas importantes 

observações: (i) aplicação bilateral, i.e., a independência entre as sociedades deve ser 

assegurada tanto sob a perspectiva da controladora, bem como da controlada; e (ii) não se 

exige participação societária relevante para a configuração da relação de controle. Sobre 

esse último particular, a doutrina especializada anota que a expressão “controle”, no 

contexto do Artigo 5(7), deve ser entendida como o poder de tomar, ou 

substancialmente influenciar, as principais deliberações de uma sociedade na 

condução de seus negócios, e que esse poder independe do fato de haver detenção de 

participação societária direta ou indireta511.  

Esses regramento geral, que exclui a conformação a priori de um estabelecimento 

permanente diante da mera relação de controle entre sociedades, não exclui 

definitivamente a possibilidade de configuração desse elemento de conexão em qualquer 

caso envolvendo sociedades controladoras e controladas. A rigor, qualquer entidade de um 

país – ressalte-se, seja esta relacionada ou não com pessoa residente do outro Estado -, será 

apta a caracterizar um estabelecimento permanente desde que atendidos os critérios de 

conformação estudados no Capítulo 5 e nos itens precedentes do presente Capítulo.  

O exemplo mais comum de uma sociedade figurar como um estabelecimento 

permanente é o caso no qual tal entidade atua como um agente dependente para sociedades 

ligadas, nos termos da cláusula do EP-A. Casos notórios, como o Zimmer Case, ilustram 

essa possibilidade. Conforme já indicado, nessa oportunidade o Conseil d’Etat Francês 

analisou contrato de comissão entre distribuidora Francesa (Zimmer SAS) e sociedade a 

ela relacionada com sede no Reino Unido (Zimmer Ltd.) entendendo que, devido às 

particularidades das legislações civis envolvidas, Zimmer SAS não caracterizava um  

                                                           
510Cf. parágrafo 40 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE. 
511“The term ‘to control’ designates the right and/or factual power of one company to make or to 

substantially influence all, or all major operational business decisions of the other company. This power 
does not have to be exercised. It is irrelevant whether one company is owned, directly or indirectly, by the 
other one, and/or by a common parent (or grandparent) company. Rather, Article 5(7) OECD MC covers 
all types of control, even if they have been established in the absence of parent-subsidiary relationship, that 
is, simply by assuming an obligation to obey under private law (e.g., in a franchising relationship, in a 
landlord-tenant relationship or any fiduciary relationship).” REIMER, Ekkehart. Permanent establishment 
in the OECD Model Tax Convention, cit., p. 109. 
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EP-A512. Outro precedente digno de nota é o Philip Morris Case513, que envolveu empresa 

italiana integrante do grupo Philip Morris, a Intertaba SPA, cujo objeto era produção e 

distribuição de filtros de cigarros na Itália e no exterior, e que atuava supervisionando a 

execução de contratos firmados entre o grupo e o monopólio estatal italiano para a venda 

de produtos de tabaco. As autoridades fazendárias italianas pretenderam atribuir à Intertaba 

SPA os royalties pagos ao grupo pelo monopólio em decorrência dos contratos de licenças 

sob o argumento de que essa empresa foi envolvida nas tratativas do licenciamento, 

participava dos negócios do grupo sem autonomia, incorria em custos em benefícios de 

empresas ligadas sem contrapartida, e que sua atividade de supervisão da execução dos 

contratos era essencial para a produção de rendimentos pelo grupo. Diante desses fatores, 

ao apreciar a questão a Suprema Corte Italiana fixou entendimento no sentido de que 

uma empresa residente na Itália pode exercer o papel de um estabelecimento 

permanente múltiplo para empresas estrangeiras integrantes de um mesmo grupo que 

perseguem objetivo comum.  

Embora a forma mais usual de sociedades relacionadas serem configuradas como 

estabelecimentos permanentes seja sob os contornos de um EP-A, nada impede que tal 

caracterização se dê em função das outras configurações desse elemento de conexão514. A 

jurisprudência internacional é farta em exemplos nesse sentido, como em caso julgado pela 

Corte Dinamarquesa515 envolvendo subsidiária cujo escritório era freqüentemente utilizado 

pela controladora norueguesa para condução de funções de curta duração, tendo sido 

caracterizado um EP-M, ou o caso julgado pelo Tribunal de Apelação belga516, em que se 

analisou a possibilidade de configuração de um EP-CI relativamente a subsidiária situada 

na Bélgica, que desenvolvia atividades de construção em função da sub-contratação por 

sua controladora dinamarquesa (a decisão afastou a existência de um EP-CI devido a 

inobservância do duration test).  

                                                           
512Cf. nota 460, acima. 
513Sentenza n. 7682 del 25 Maggio 2002 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Pres. 

Cantilo, Rel. Altieri. Para comentários sobre a decisão, cf. GAZZO, Massimiliano. Permanent 
establishment through related corporations: new case law in italy and its impact on multinational flows. 
Bulletin for International Taxation, IBFD, p. 257 et seq., Jun. 2003, RUSSO, Raffaele; PEDRAZZINI, 
Edoardo. Permanent establishment under Italian tax law: an overview, cit., p. 389 et seq. 

514MAYER, René Mag. Subsidiary as a permanent establishment. In: AIGNER, Hans-Jörgen; ZÜGER, 
Mario (Eds.). Permanent establishments in international tax law, cit., p. 161 et seq. 

515Cf. SKAAR, Arvid A. Permanent establishment: erosion of a tax treaty principle, cit., p. 552.  
516Cf. Id. Ibid., p. 551. 
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CAPÍTULO  7. O ESTABELECIMENTO  PERMANENTE  NAS 

CONVENÇÕES FIRMADAS  PELO BRASIL 

 

1. AS CONVENÇÕES FIRMADAS PELO BRASIL  

Em linha com o escopo delimitado na Introdução ao presente trabalho, procuramos 

traçar nos Capítulos precedentes as significações imprimidas pela CM OCDE e pela  

CM ONU no tocante ao multifacetado conceito do estabelecimento permanente. Não 

suficiente, com o objetivo de que as noções aqui erigidas possam contribuir de forma mais 

direta com a aplicação consistente desse relevante elemento de conexão, propomos 

examinar na presente oportunidade os textos específicos das convenções para evitar a 

dupla tributação do capital e da renda firmadas pelo Brasil. Tal exercício permitirá 

evidenciar as diferenças existentes entre as redações adotadas em cada contexto, a fim de 

que seja avaliado se, e em que situações, os enunciados tratadísticos que integram o Direito 

Internacional Tributário brasileiro desviam-se dos critérios estabelecidos a partir da  

CM OCDE e da CM ONU.  

Sem a pretensão de esgotar o tema, interessa traçar alguns contornos básicos sobre 

o processo de enunciação dos veículos introdutores de tais enunciados. Com efeito, a fase 

inicial da produção dos tratados internacionais é encetada pela negociação, que culmina na 

elaboração de um projeto de texto. O projeto é, em momento seguinte, assinado pelos 

sujeitos competentes. Note-se que a fase de assinatura não tem o condão de por termo ao 

processo de enunciação, apresentando funções outras, como a de autenticar o texto 

proposto e atestar que os negociadores acordam em relação a seus enunciados. A 

finalização dos atos que permitem atribuir validade ao tratado face ao ordenamento 

internacional se dá com o procedimento de ratificação, consistente na ação de a autoridade 

nacional “informar às autoridades correspondentes dos Estados cujos plenipotenciários 

concluíram, com os seus, um projeto de tratado, a aprovação que dá a esse projeto e que o 

faz doravante um tratado obrigatório para o Estado que esta autoridade encarna nas 

relações internacionais.517”  

                                                           
517MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro: Renovar, 

2000. v. 1, p. 123. 
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O sujeito credenciado para encadear o processo de produção do veículo introdutor 

convencional é aquele reputado como tal pelo ordenamento externo. Face ao princípio da 

representatividade, o Direito Internacional remete à legislação interna de cada Estado a 

definição da autoridade competente; contudo, não serão aceitos quaisquer representantes, 

senão aqueles assim reconhecidos pelo ordenamento internacional. Nesse sentido, o Artigo 

7 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT)518 estabelece que são 

dotados de representatividade para vincular o Estado o Chefe de Estado, o Chefe de 

Governo, o Ministro das Relações Exteriores, o Chefe de Missão Diplomática (nos atos 

que envolvem o Estado em que se encontram acreditados) e os representantes 

plenipotenciários (i.e. aqueles que portem carta de plenos poderes outorgada pelo Chefe de 

Estado ou Chefe de Governo).  

Especificamente no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, prescreve a Magna 

Carta competir privativamente ao Presidente da República “manter relações com Estados 

estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos”, bem como “celebrar tratados, 

convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo519 do Congresso Nacional” (cf. 

Artigo 84, VII e VIII da CRFB/88). O texto supremo determina, ainda, que é da 

competência da União “manter relações com Estados estrangeiros e participar de 

organizações internacionais.” (cf. Artigo 21, I da CRFB/88). Da combinação desses 

enunciados reconhece-se a atribuição de representatividade ao Presidente da República 

para agir como órgão competente nas relações com Estados estrangeiros, sujeitando-se a 

                                                           
518A CVDT, cujo texto foi ultimado em 23 de maio de 1969, apenas entrou em vigor no âmbito do 

ordenamento jurídico internacional em 27 de janeiro de 1980, quando alcançou-se o quorum mínimo de 
trinta e cinco Estados-partes. Em que pese o reconhecimento posterior da CVDT por diversos países - como 
é o caso do Brasil, cuja promulgação ocorreu em 14.12.2009 -, grande parte de suas previsões tinham 
acatamento pacífico, sob o entendimento de que constituiriam expressão de direito costumeiro, sendo 
possível invocá-las por se revestirem da condição de costume de Direito Internacional. Nesse sentido é o 
voto do Min. Gilmar Mendes no Ext.n. 1085 PET-AV: “Ressalte-se que a mencionada convenção 
[Convenção de Viena], ratificada há pouco tempo pelo Estado brasileiro (Decreto nº 7.030, de 14 de 
dezembro de 2009), codificou princípios já exigidos como costume internacional, como decidiu a Corte 
Internacional de Justiça no caso Namíbia (Legal Consequences for States of the Continued Presence of 
South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970),First 
Advisory Opinion, ICJ Reports 1971, p. 16, §§ 94-95).” (Supremo Tribunal Federal, Ext n. 1085 PET-AV, 
Relator: Gilmar Mendes, Redator: Luiz Fux, 08.06.2011). 

519Cumpre, desde já, consignar indispensável ressalva, que será a seguir deslindada: “Ainda que o teor literal 
do texto constitucional brasileiro possa levar a tanto, não é correto dizer que o parlamento ratifica um 
tratado. A ratificação, que é uma das formas (além da assinatura, da troca de notas e adesão, por 
exemplo) de manifestação internacional do consentimento do Estado, é ato unilateral do Poder executivo a 
ser exercido no plano internacional e que necessita ser simplesmente autorizado pelo Parlamento.” 
(GODOI, Marciano Seabra. Os tratados ou convenções internacionais para evitar a dupla tributação e sua 
hierarquia normativa no direito brasileiro. In: SCHOUERI, Luís eduardo (Coord.). Direito tributário: 
homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003. v. 2, p. 980). 
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referendo do Congresso Nacional, a quem cabe resolver definitivamente sobre a sua 

aprovação nos casos previstos pela Carta Política520.  

Considerando a competência constitucional exclusiva atribuída ao Chefe de Estado 

para manter relações com os demais Países e com eles celebrar tratados, necessitam de 

autorização todos os demais designados para atuar na negociação de tais atos. Por isso, 

avulta a importância da figura dos plenos poderes, instrumento por meio do qual tal 

competência é conferida a outros órgãos pelo Presidente da República. Muito embora a 

regra geral seja a da obrigatoriedade dos plenos poderes, são admitidas exceções pontuais 

ratione personae e ratione materiae521. Dado o vasto número de compromissos e temas 

compreendidos nas atribuições do Chefe de Estado e de Governo, é comum que o 

Presidente da República não se ocupe pessoalmente das tratativas diplomáticas dos atos 

internacionais, confiando essa tarefa aos seus plenipotenciários. Nesse cenário, após 

negociar o acordo com as demais partes estrangeiras, o representante designado submete 

ao Presidente da República o projeto resultante, previamente à aposição das assinaturas522. 

Ante a aquiescência presidencial, é enviada mensagem ao Congresso Nacional com o texto 

do projeto, acompanhado da respectiva Exposição de Motivos.  

No âmbito do Congresso Nacional, a apreciação da matéria inicia-se na Câmara dos 

Deputados, com a análise pela Comissão de Relações Exteriores e pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, conforme determinam os Artigos 32, XV, c e 53, III 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD. A depender do conteúdo 

abrangido pelo tratado, outros órgãos podem ser envolvidos. No caso específico das 

convenções para evitar a dupla tributação, a Comissão de Finanças e Tributação deve 

pronunciar-se sobre o tema (art. 32, IX do RICD).  

                                                           
520Para definir os tratados sujeitos à intervenção do Congresso Nacional, o constituinte brasileiro elegeu 

critério bastante amplo, qual seja, o de acarretar “encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional” (Artigo 49, I da CF). Cumpre anotar posicionamento de Cachapuz de Medeiros, para quem tal 
preceito constitucional não deve ser lido em caráter restritivo, no sentido de excluir do crivo congressual 
qualquer sorte de tratados; para o autor não haveria dúvidas acerca da “compulsoriedade da deliberação do 
Congresso para tratados internacionais celebrados pelo Brasil, quer acarretem ou não encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.” (MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz. O poder de 
celebrar tratados. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1995. p. 470). 

521Cf. Id. Ibid., p. 459 et seq. 
522O procedimento ordinário corresponde à apreciação presidencial antes da fase de assinatura. No entanto, 

conforme anota Cachapuz de Medeiros, esse assentimento prévio pode não ser possível (por exemplo, na 
hipótese de convenções adotadas em conferências internacionais). Nesses casos, o Presidente da República 
terá a oportunidade de examinar o ato quando de sua ratificação (Cf. Id. Ibid., p. 461). 
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Aprovado em sessão plenária, por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos 

membros da Câmara dos Deputados (art. 47 da CFRB/88)523, o projeto é enviado ao 

Senado Federal. Nesta casa, a tramitação do projeto de Decreto Legislativo observa o 

percurso descrito pelo Título IX (Das Proposições Sujeitas à Disposições Especiais), 

Capítulo IV (Dos Projetos Referentes a Atos Internacionais), do Regimento Interno do 

Senado Federal - RISF, aprovado pela Resolução nº 93/1970:  

Art. 376. O projeto de decreto legislativo referente a atos internacionais 
terá a seguinte tramitação: 

I – só terá iniciado o seu curso se estiver acompanhado de cópia 
autenticada do texto, em português, do ato internacional respectivo, bem 
como da mensagem de encaminhamento e da exposição de motivos; 

II – lido no Período do Expediente, será o projeto publicado e distribuído 
em avulsos, acompanhado dos textos referidos no inciso I e despachado à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; 

III – perante a Comissão, nos cinco dias úteis subsequentes à distribuição 
de avulsos, poderão ser oferecidas emendas; a Comissão terá, para opinar 
sobre o projeto, e emendas, o prazo de quinze dias úteis, prorrogável por 
igual período; 

IV – publicados o parecer e as emendas e distribuídos os avulsos, 
decorrido o interstício regimental, a matéria será incluída em Ordem do 
Dia; 

V – não sendo emitido o parecer, conforme estabelece o inciso III, 
aplicar-se-á o disposto no art. 172, II, c524.  

 

Aprovado em sessão plenária525, por maioria de votos, presente a maioria absoluta 

de seus respectivos membros (art. 47 da CFRB/88)526, o projeto é transformado em 

                                                           
523Exceção feita ao disposto no art. 5º, §3º, da CFRB/88: “Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” 

524“Art. 172. A inclusão em Ordem do Dia de proposição em rito normal, sem que esteja instruída com 
pareceres das comissões a que houver sido distribuída, só é admissível nas seguintes hipóteses:(...) 
c) de projeto de decreto legislativo referente a tratado, convênio ou acordo internacional, se faltarem dez 
dias, ou menos, para o término do prazo no qual o Brasil deva manifestar-se sobre o ato em apreço.” 
(RISF). 

525Se a redação do Decreto Legislativo for aprovada no Senado Federal com emendas, o projeto deve retornar 
à Câmara dos Deputados.  

526Exceção feita ao disposto no art. 5º, §3º, da CFRB/88, cf. nota 523, acima.  
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Decreto Legislativo e promulgado pelo presidente do Senado Federal (Artigo. 48, XXVIII, 

do RISF) 527. 

Uma vez aprovados pelo Congresso Nacional, por meio de Decreto Legislativo, os 

atos internacionais retornam ao executivo para ratificação, ficando ainda sob o arbítrio do 

Presidente da República a decisão sobre o momento oportuno e a conveniência para sua 

efetivação. Destarte, a ratificação apresenta-se enquanto ato privativo e discricionário do 

Presidente da República, por meio do qual este confirma às outras partes, em caráter 

definitivo, a disposição do Estado de cumprir o tratado. Com maior rigor, na definição 

traçada pelo ínclito jurista e diplomata Lafayette Rodrigues Pereira528, “a ratificação é o 

ato pelo qual o chefe do Estado aprova, confirma e aceita os tratados celebrados por seus 

mandatários e formalmente se obriga a cumpri-los e a fazê-los executar”. A ultimação dos 

acordos internacionais se dará, portanto, quando o órgão competente proceder à troca dos 

instrumentos ou ao respectivo depósito da ratificação, com a conseqüente notificação529 às 

partes envolvidas530. 

                                                           
527Insta ressalvar que mencionada participação parlamentar não traduz uma dualidade de órgãos para discutir, 

elaborar e firmar o acordo internacional. Com efeito, nas relações internacionais, apenas os sujeitos cuja 
representatividade é reconhecida podem atuar. A exigência de participação do Congresso Nacional, frise-
se, é preceito afeto à ordem interna, cuja função consiste em conferir autorização para que o sujeito 
credenciado (i.e., o Presidente da República, ou seus representantes) possa promover a conclusão da 
convenção no contexto da ordem internacional. Assim, embora critério inafastável ao processo de 
reconhecimento dos tratados pelo Direito Interno, a participação parlamentar é irrelevante sob a perspectiva 
internacional. Sobre o tema, assevera Heleno Taveira Tôrres: “No Brasil é o Presidente da República o 
órgão dotado de competência para firmar qualquer acordo internacional, sujeito ao controle por parte do 
Legislativo nos casos que especifica, porquanto a Constituição Federal determine a proibição do empenho 
jurídico do país sem tal condição. Internacionalmente, contudo, trata-se de um ato irrelevante, esse do 
controle parlamentar, desprovido de qualquer influência sobre os interesses das demais partes envolvidas 
no ato internacional, salvo quanto às reservas que podem ser feitas, mas internamente é conditio sine qua 
non.” (TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, cit., p. 564). 

528PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Princípios de direito internacional. Rio de Janeiro: Jacynto Ribeiro dos 
Santos, 1902. t. 1, p. 284. 

529A notificação é indispensável, pois torna possível o conhecimento da ratificação pelos seus destinatários, 
apresentando-se, pois, enquanto dêitico de comunicabilidade. 

530Explicitado o exposto, Marciano Seabra Godoi descreve esse encadeamento procedimental nos seguintes 
termos: “No Brasil, a autorização parlamentar para a ratificação dos tratados é obtida primeiro na 
Câmara dos Deputados (maioria absoluta dos presentes à sessão) e depois no Senado Federal (mesmo 
quorum). A autorização para a ratificação do tratado se dá por meio de Decreto Legislativo assinado pelo 
Presidente do Senado e publicado em Diário Oficial da União. O Decreto Legislativo não tem o condão de 
obrigar mas somente o de autorizar o presidente da República a ratificar o tratado.” (GODOI, Marciano 
Seabra. op. cit., p. 980). Nessa esteira, Amílcar de Araújo Falcão arrazoa: “[...] na aprovação de ato 
internacional, o Congresso se limita a autorizar o Executivo, e caso isto queira, a ratificar e a promulgar o 
tratado. Vale dizer que, mesmo com a aprovação, o tratado, convenção ou acordo internacional não se 
completa, nem se torna obrigatório. Para tanto, depende ainda de ato do executivo, cuja prática é confiada 
ao ajuizamento discricionário deste.” (FALCÃO, Amílcar de Araújo. Tratados e Convenções 
Internacionais. In: Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, 1962. Apud: MELLO, Celso 
D. de Albuquerque. op. cit., p. 262). 
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Aperfeiçoada a ratificação com a notificação às contra-partes estrangeiras, estará 

concluído o processo de enunciação do tratado no bojo do ordenamento internacional, a 

partir de quando se reputará válido e apto a produzir seus efeitos entre as partes. Findo o 

processo de enunciação necessário à produção da norma jurídica internacional, será esta 

plenamente válida e vigente no âmbito deste ordenamento. Assim é que o eventual 

descumprimento dessa norma internacional caracterizará fato hábil a ensejar a imposição 

das sanções cabíveis nessa seara531. 

Ocorre que, normas há na ordem jurídica externa cujos efeitos buscam alcançar 

relações ocorridas internamente (nada obstante sua fonte de produção remontar a 

procedimento promovido no âmbito e nos termos estabelecidos pelo Direito 

Internacional)532. Nesses casos, a norma internacional, como condição para a sua completa 

operatividade, necessitará ser reconhecida pela ordem interna.  

Alega parte dos doutrinadores pátrios533 que a Constituição brasileira não contém 

enunciados expressos que disponham sobre o reconhecimento das normas internacionais na 

ordem interna, salvo algumas poucas e esparsas referências encontradas no contexto do 

regramento da repartição de competências, como se vê nos Artigos 21, I, 49, I e 84, VIII. A 

Magna Carta disponibiliza um conjunto de enunciados, decerto restrito, mas suficiente para 

informar os procedimentos de recepção que permite à norma internacional alcançar os fins 

a que se propõe no âmbito do ordenamento doméstico brasileiro534. Em linhas gerais, 

                                                           
531Comumente, no contexto do Direito Internacional, a violação de preceito tratadístico gera responsabilidade 

ao Estado violador, contribuindo para o surgimento da obrigação de reparação. Conforme já assentado pela 
PCIJ, “it is a principle of international law that the breach of an engagement involves an obligation to make 
reparation in an adequate form. Reparation therefore is the indispensable complement of a failure to apply a 
convention and there is no necessity for this to be stated in the convention itself.” (PERMANENT COURT OF 
INTERNATIONAL JUSTICE - PCIJ. Chorzow Factory Case, Ser. A., No. 17, 1928. Disponível em: 
<http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.07.26_chorzow.htm>. Acesso em: set. 2011). 

532Normas há, contudo, que não buscam tal projeção interna, estando seus efeitos restritos à esfera 
internacional, porquanto cuidam da composição dos órgãos internacionais, do processo de elaboração de 
normas no bojo desse sistema, ou referem-se aos próprios Estados, não em suas relações verticais perante 
seus súditos, mas em suas relações de coordenação perante outros sujeitos internacionais. 

533Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Relação entre tratados internacionais e a lei tributária interna. In: 
MEIRELLES, Elizabeth de Almeida; POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot; CASELLA, Paulo Borba; CELLI 
JÚNIOR, Umberto (Coords.). Direito internacional, humanismo e globalidade: Guido Fernando Silva 
Soares (Amicorum Discipulorum Liber). São Paulo: Atlas, 2008. v. 1, p. 564; SOARES, Guido Fernando 
Silva. Curso de direito internacional público. São Paulo: Atlas, 2002. v. 1, p. 239. 

534Nesse sentido é o entendimento do ilustre Ministro Celso de Mello, conforme manifestado na oportunidade 
da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480-3/DF “[...] torna-se necessário 
reconhecer que o mecanismo de recepção, tal como disciplinado pela Carta Política brasileira, constitui a 
mais eloqüente atestação que a norma internacional não dispõe, por autoridade própria, exeqüibilidade e 
operatividade imediata no âmbito interno, pois, para se tornar aplicável na esfera doméstica do Estado 
brasileiro, depende, essencialmente, de um processo de integração normativa, que se acha delineado, em 
seus aspectos básicos, na própria Constituição da República.” (ADI-MC nº 1.480-3/DF, DJ 18.05.2001). 
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verifica-se que o procedimento de reconhecimento existente no sistema pátrio envolve a 

promulgação dos enunciados convencionais por meio de Decreto presidencial, para que 

possam ingressar na esfera doméstica brasileira 535. 

Em linha com os trâmites ora descritos temos que, atualmente, o Brasil possui uma 

rede de 29 convenções para evitar a dupla tributação do capital e da renda536; são elas:  

(i) Japão (Decreto nº 61.899/67) 

(ii)  França (Decreto nº 70.506/72) 

(iii)  Bélgica (Decreto nº 72.542/73) 

(iv) Dinamarca (Decreto nº 75.106/74) 

(v) Espanha (Decreto nº 76.975/76) 

(vi) Suécia (Decreto nº 77.053/76) 

(vii)  Áustria (Decreto nº 78.107/76) 

(viii)  Luxemburgo (Decreto nº 85.051/80) 

(ix) Itália (Decreto nº 85.985/81) 

(x) Noruega (Decreto nº 86.710/81) 

(xi) Argentina (Decreto nº 87.976/82) 

(xii)  Canadá (Decreto nº 92.318/86) 

(xiii)  Equador (Decreto nº 95.717/88) 

(xiv) República Tcheca (Decreto nº 43/91)  

(xv) Eslováquia (Decreto nº 43/91) 

(xvi) Hungria (Decreto nº 53/91) 

(xvii)  Filipinas (Decreto nº 241/91) 

(xviii)  Coréia (Decreto nº 354/91) 

(xix) Holanda (Decreto nº 355/91) 

(xx) Índia (Decreto nº 510/92) 

(xxi) China (Decreto nº 762/93) 

(xxii)  Finlândia (Decreto nº 2.465/98)  

(xxiii)  Portugal (Decreto nº 4.012/01) 

(xxiv) Chile (Decreto nº 4.852/03) 

(xxv) Israel (Decreto 5.576/05) 

(xxvi) Ucrânia (Decreto nº 5.799/05) 

(xxvii)  África do Sul (Decreto nº 5.922/06) 

(xxviii)  México (Decreto nº 6.000/06) 

(xxix) Peru (Decreto nº 7.020/09)  

 

 

 

                                                           
535Cf. RODAS, João Grandino. Tratados internacionais: sua executoriedade no direito brasileiro. Revista do 

Curso de Direito da Universidade de Uberlândia, Uberlandia, v. 21, n. 1/2, p. 312, dez. 1992. 
536Cinco outros projetos já foram aprovados por meio de Decreto Legislativo, estando ainda pendentes de 

promulgação pelo Executivo. Referidos textos de convenção são aqueles negociados com o Paraguai 
(Decreto Legislativo nº 972, de 16.12.2003), a Rússia (Decreto Legislativo nº 376, de 21.12.2007), a 
Venezuela (Decreto Legislativo nº 559, de 06.08.2010), Trinidad e Tobago (Decreto Legislativo nº 1, de 
04.01.2011) e Turquia (Decreto Legislativo nº 248, de 09.07.2012). 
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2. O EP-M NAS CONVENÇÕES BRASILEIRAS  

Inicialmente, cumpre registrar que a totalidade das convenções firmadas pelo Brasil 

segue a proposta da CM OCDE e da CM ONU no tocante à definição geral do EP-M, 

conforme insculpida pelos enunciados constantes do Artigo 5(1). Mais precisamente, 

observa-se desvios pontuais, como a alocação topográfica do dispositivo no tratado com o 

Japão, que situa-se sob o Artigo 4, e a locução empregada nos tratados com Portugal e 

China que fazem referência simplesmente a “instalações fixas”, no lugar de “instalações 

fixas de negócios”. Quer nos parecer que tais diferenças têm natureza meramente formal, 

de modo que não devem alterar os contornos gerais que regem os critérios conformadores 

do EP-M, nos termos descritos na seção 1, do Capítulo 5.  

A listagem positiva trazida pelo Artigo 5(2) das convenções firmadas pelo Brasil 

trazem algumas notas distintivas quando comparadas a CM OCDE e a CM ONU. 

Genericamente, tais diferenças decorrem do modelo utilizado como base para as 

negociações. Nesse sentido, considerando que as referências (a) às sedes de direção, (b) às 

sucursais, (c) aos escritórios, (d) às fábricas, e (e) às oficinas, permaneceram inalteradas 

desde a versão de 1963 da CM OCDE, tais itens são reproduzidos por todas as convenções 

firmadas pelo Brasil.  

A seu turno, os estabelecimentos permanentes prima facie indicados nas alíneas (f) 

e (g) da CM OCDE de 1963 sofreram modificações com o advento do modelo de 1977, de 

modo que alguns tratados brasileiros refletem, em geral, uma ou outra versão. Trataremos 

especificamente do item (f), relativo aos canteiros de edificação e os projetos de construção 

e instalação, no tópico subseqüente deste estudo, quando analisarmos o delineamento do 

EP-CI. No tocante aos lugares de negócio constantes do item (g), o modelo de 1963 

indicava as minas, pedreiras ou quaisquer outros lugares de extração de recursos naturais, 

ao passo que o modelo de 1977, passou a incluir além desses, os poços de petróleo e gás 

natural. Seguem aquela primeira versão os seguintes acordos: Argentina, Áustria, Bélgica, 

Canadá, Dinamarca, Equador, Espanha, Filipinas, França, Hungria, Itália, Japão, 

Luxemburgo, República Tcheca, República Eslovaca e Suécia. Seguem a segunda versão 

os seguintes acordos: África do Sul, China, Coréia do Sul, Chile, Finlândia, Índia, Israel, 

México, Noruega, Países Baixos, Peru, Portugal e Ucrânia.  
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Além dessa classificação em dois grandes grupos, de acordo com a versão da  

CM OCDE utilizada como paradigma, interessa observar que alguns tratados celebrados 

pelo Brasil apresentam, ainda, outras diferenças pontuais.  

Uma primeira particularidade digna de nota diz respeito à inclusão de atividades de 

exploração, e não apenas de extração, no bojo do Artigo 5(2)(f) das convenções firmadas 

com o Chile, as Filipinas, o Peru e a Ucrânia. Essa questão é relevante, pois inexiste 

consenso entre os países quanto à devida alocação das pretensões fiscais e quanto à 

qualificação adequada das atividades de exploração de recursos naturais. Por conta disso, 

os Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE (cf. parágrafo 15) indicam que o tema deve ser 

definido nas negociações bilaterais entre os Estados. Assim, a inclusão expressa das 

atividades de exploração de recursos minerais no Artigo 5(2)(f) dos acordos firmados pelo 

Brasil537 com os países retro citados, atesta que eventuais rendimentos derivados dessas 

atividades devem ser qualificados como lucros empresariais, e, como tais, estarão sujeitos 

às previsões constantes do Artigo 7, de modo que o Estado de fonte apenas estará 

autorizado a exercer sua jurisdição tributária acaso configurado um estabelecimento 

permanente, nos termos do Artigo 5.  

Ressalte-se, que tal configuração dependerá da observância dos critérios que 

compõem o EP-M, de modo que não será atendida a projeção funcional desse elemento de 

conexão se, por exemplo, as atividades de exploração sejam realizadas como medida 

preparatória ou auxiliar para o desenvolvimento de outros negócios da empresa. De acordo 

com esses contornos, a caracterização de um EP-M em relação às atividades de exploração 

só seria passível de ser verificada naqueles casos em que a atividade é realizada como 

negócio empresarial, i.e., enquanto facilidade prestada em favor de terceiro, e não em 

benefício da própria empresa. Essas considerações são relevantes para extremar as 

previsões constantes dos tratados firmados pelo Brasil com o Chile, as Filipinas, o Peru e a 

Ucrânia, daquelas constantes da convenção celebrada com a Índia. Isso porque, em relação 

a essa última, quer nos parecer que a referência às atividades de exploração não é tomada 

sob a égide do EP-M, mas sim no bojo do EP-CI, conforme será analisado oportunamente.  

                                                           
537Mencione-se que, conforme indicado na Introdução ao presente trabalho, o Brasil é um dos países não-

membros da OCDE que manifesta seu posicionamento nos debates que culminam na elaboração dos 
comentários à convenção modelo. Na oportunidade da atualização de 2008, o Brasil fez constar reserva 
expressa no sentido de adicionar, no âmbito da listagem positiva de seus tratados, as atividades de 
exploração de recursos naturais. 
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Um segundo aspecto observado está no fato de o Artigo 5(2)(f) da convenção 

firmada com a Argentina elencar em sua listagem positiva as minas, pedreiras ou quaisquer 

outros lugares de extração de recursos minerais - em vez de se referir à noção mais ampla 

de “recursos naturais”. Essa alteração pode ser particularmente sensível no tocante às 

atividades pesqueiras, passíveis de se qualificarem como recursos naturais, mas não como 

recursos minerais (sobre o tema, cf. parágrafo 6 dos Comentários ao Artigo 5 da CM ONU).  

Outra nota distintiva pode ser encontrada nos tratados firmados com as Filipinas, 

Ucrânia e Japão, que incluem itens adicionais ao Artigo 5(2). Mais precisamente, aquele 

primeiro acordo insere menção a armazéns, em relação a pessoas que provêem instalações 

de armazenagem para terceiros, ao passo que o tratado com a Ucrânia adiciona referência a 

depósitos ou outras estruturas utilizadas como pontos de venda. O acordo com o Japão 

inclui apenas depósitos, sem qualquer qualificação adicional538. 

Tal qual ocorre em relação à listagem positiva, também a listagem negativa 

veiculada no Artigo 5(4) das convenções firmadas pelo Brasil apresenta diferenças de 

acordo com a versão da CM OCDE utilizada parâmetro. Mais precisamente, em linha com 

o histórico traçado no Capítulo 4 deste estudo, as exclusões indicadas pelas alíneas (a) a (d) 

mantiveram-se inalteradas, de modo que a quase integralidade das convenções firmadas 

pelo Brasil contém a mesma redação no tocante a tais itens539. Excetuam-se apenas: (i) os 

acordos celebrados com Filipinas e Índia, que não incluem menção às atividades de 

entrega, seguindo, nesse particular, a redação proposta pela CM ONU540; e (ii) o tratado 

com o Peru, que embora reproduza todos aqueles itens, ressalva que a exclusão quanto à 

                                                           
538Interessa mencionar que chegou-se a cogitar a inclusão dos depósitos na listagem positiva da CM OCDE, 

conforme relatam os comentários à sua versão de 1963: “9. During the drafting of the Article it was 
proposed that the term "warehouse" should be included as a separate item in paragraph 2. This example 
has been traditionally included in similar Articles as sufficiently important to merit particular mention. The 
purpose of including the term was, of course, to cover those warehouses in which the business of letting 
storage space or other facilities to third parties was carried on. The insertion of the term was not intended 
to treat as a permanent establishment a warehouse controlled by an enterprise, but used only for the 
storage, etc., of its own goods. It was, however, suggested that to insert the term would cause confusion and 
that the term "warehouse" in paragraph 2 read together with a) and b) of paragraph 3 would be 
misleading. It was accordingly decided not to include the term "warehouse" in paragraph 2. A warehouse 
in which the business of letting facilities for storage, etc. to third parties is carried on will be a permanent 
establishment under the general definition of paragraph 1 even though it is not specifically 
mentioned in the list of examples in paragraph 2. Paragraph 3, however, makes it clear that a 
warehouse is not a permanent establishment if it is used by the enterprise which controls it merely 
for the purpose of storage, etc.” Frise-se que as convenções com as Filipinas, a Ucrânia e o Japão, 
por meio de suas respectivas listagem negativas, excluem expressamente do escopo do EP-M a mera 
armazenagem em benefício da própria empresa. 

539O tratado celebrado com o Japão apresenta uma realocação meramente topográfica dos itens.  
540Cf. subseção 1.3.1 do Capítulo 5 desse estudo.  
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utilização de instalações e à manutenção de estoques para fins de armazenagem, exposição 

e entrega apenas é aplicável caso não constituam uma venda. 

No que tange às alíneas subsequentes, vimos que a CM OCDE de 1963 faz 

referência à “(e) manutenção de um lugar fixo de negócios unicamente para fins de 

propaganda, para fornecer informação, para pesquisa científica ou para atividades 

similares que apresentem caráter preparatório ou auxiliar para a empresa”, ao passo que, 

a partir da CM OCDE de 1977, passou a constar referência à “(e) manutenção de um lugar 

fixo de negócios unicamente para fins de realizar qualquer outra atividade que tenham 

caráter preparatório ou auxiliar para a empresa;” e à “(f) manutenção de um lugar fixo 

de negócios unicamente para fins de realizar qualquer combinação das atividades 

mencionadas nos subparágrafos a) a e), desde que a atividade geral do lugar fixo de 

negócios resultante desta combinação apresente caráter preparatório auxiliar.” Seguem 

aquela primeira versão os seguintes acordos: Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, 

Dinamarca, Equador, Espanha, Filipinas, Franca, Hungria, Itália, Japão, Luxemburgo, 

Noruega, República Tcheca, República Eslovaca e Suécia. Seguem a segunda versão no 

tocante a alínea (e) os seguintes acordos: China, Coréia do Sul, Finlândia, Índia, Países 

Baixos, Peru, África do Sul, Israel, México, Portugal e Ucrânia. Nesse grupo, aqueles seis 

primeiros países não incluem em suas respectivas listagens negativas a alínea (f) constante 

da CM OCDE a partir da versão de 1977, ao passo que os acordos firmados com os cinco 

últimos países desse grupo reproduzem tal previsão.  

Não obstante os desvios pontuais de alguns tratados firmados pelo Brasil face à 

redação da CM OCDE e da CM ONU, interessa relembrar que o Artigo 5(2) e o Artigo 

5(4) têm o papel de simplesmente enumerar, de forma não exaustiva, possíveis lugares de 

negócios541 ou de excluir a configuração dos mesmos, sendo, em qualquer caso, 

indispensável a observância dos demais critérios constantes do Artigo 5(1) para fins de 

configuração de um EP-M. Nessa linha, entendemos que a menção (ou não) de 

determinados itens pelo Artigo 5(2) ou pelo Artigo 5(4) não interfere de forma 

significativa nos contornos do EP-M, já que, conforme consignado, a totalidade das 

                                                           
541Dada a bilateralidade dos tratados é recomendável avaliar a interpretação das contra-partes no tocante a 

cada um dos aspectos que se pretende aplicar. Nesse sentido, por exemplo, a Itália manifestou observação 
indicando que não concorda com o posicionamento de que o Artigo 5(2) estabelece uma mera enumeração 
exemplificativa, entendendo que os itens listados pelo dispositivo sempre constituirão 
estabelecimentos permanentes a priori. Não obstante a relevância dessa análise, considerando que 
nosso estudo pretende contribuir para a aplicação coerente do conceito do estabelecimento permanente 
sob a perspectiva brasileira, não nos debruçaremos sobre os posicionamentos específicos manifestados 
por países outros que não o Brasil. 
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convenções firmadas pelo Brasil seguem os critérios do Artigo 5(1) da CM OCDE e da 

CM ONU, sendo-lhes inteiramente aplicáveis as conceituações alinhavadas na seção 1, do 

Capítulo 5, desse estudo.  

 

3. O EP-CI NAS CONVENÇÕES BRASILEIRAS  

A alocação topográfica das previsões dirigidas ao EP-CI varia nas convenções 

firmadas pelo Brasil, seguindo ora a configuração da CM OCDE de 1963, ora a sistemática 

adotada pelos modelos posteriores. Fazem parte daquele primeiro grupo, que enumeram os 

canteiros de edificação e os projetos de construção e instalação na listagem positiva 

constante do Artigo 5(2), os acordos firmados com Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Equador, Espanha, Filipinas, França, Hungria, Índia, Itália, Japão, 

Luxemburgo, Noruega, República Tcheca, República Eslovaca e Suécia. O segundo grupo 

é composto pelas convenções celebradas com África do Sul, Chile, China, Coréia do Sul, 

Finlândia, Israel, México, Países Baixos, Peru, Portugal e Ucrânia, as quais reservam 

dispositivo específico ao tratamento do EP-CI, notadamente, o Artigo 5(3). Em linha com 

o posicionamento avançado no Capítulo 5, entendemos que essa diferenciação quanto à 

alocação das previsões dirigidas ao EP-CI sob o Artigo 5(2) ou sob o Artigo 5(3), não deve 

ensejar conceituações distintas. Com efeito, os critérios que conformam o EP-CI devem ser 

examinados de acordo com seus contornos particulares. 

Mais especificamente no tocante ao critério objetivo do EP-CI, é possível notar-se 

algumas notas distintivas entre os acordos brasileiros. Conforme apresentado na subseção 

2.1., do Capítulo 5, o critério objetivo do EP-CI é materializado através de canteiros ou de 

projetos. O meio físico representado por um canteiro remete à noção de um local 

delimitado, no qual são desenvolvidas atividades de edificação, construção ou instalação. 

A seu turno, a noção de projeto pode ser tomada de forma mais ampla, de modo a 

evidenciar uma certa flexibilização quanto à circunscrição territorial das atividades de 

edificação, construção ou instalação; conforme esclarecido anteriormente, essa mobilidade 

é compensada pela exigência de coerência comercial e geográfica542. Diversos acordos 

celebrados pelo Brasil, tais como aqueles firmados com Argentina, Áustria, Bélgica, 

Canadá, Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, Equador, Esoanha, Filipinas, Finlândia, França, 

Hungria, Índia, Israel, Luxemburgo, Noruega, Portugal, República Tcheca, República 

                                                           
542Cf. REIMER, Ekkehart. op. cit., p. 74. 
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Eslovaca e Suécia, fazem referência a canteiros, mas não mencionam projetos. Com base 

nessa configuração poderia argumentar-se que, em relação a tais acordos, o EP-CI deve ser 

tomado de forma mais restritiva, de modo que seu critério material só restaria atendido 

acaso verificada a existência de canteiro em local delimitado, excluindo-se, portanto, 

atividades materializadas com maior grau de mobilidade.  

Com base nos preceitos fixados na seção 2, do Capítulo 5, entendemos que essa 

linha de argumentação não deveria prevalecer. Isso porque, a desnecessidade de fixação 

territorial nos parece ser ínsita aos contornos do EP-CI; desse modo, a utilização da 

expressão “projeto” apenas teria o condão de melhor evidenciar essa flexibilidade espacial 

(de maneira consistente com a natureza das atividades abarcadas pelo EP-CI). Nesse 

sentido, inclusive, interessa mencionar que a versão francesa da CM OCDE543 refere-se 

apenas a “un chantier de consruction ou de montage.” 

Acerca do critério subjetivo que integra o EP-CI, observe-se a existência de 

significativo desvio nas convenções firmadas pelo Brasil quando comparadas ao arquétipo 

da CM OCDE. Esse desvio foi objeto de reserva específica apresentada pelo Brasil, no 

âmbito das posições manifestadas pelos países não-membros, por ocasião dos debates que 

resultaram na atualização da CM OCDE de 2008.  

Mais precisamente, no que tange ao duration test que compõe o EP-CI, a 

generalidade dos acordos brasileiros diverge do prazo constante da CM OCDE, de 12 

(doze) meses; adota-se, ao revés, o duration test estabelecido pela CM ONU de 6 (seis) 

meses. Excepcionam-se apenas os tratados com o (i) Equador e Ucrânia, (ii) Israel e 

Portugal, que indicam prazos de 12 (doze) e 9 (nove) meses, respectivamente.  

Outra peculiaridade concernente ao duration test, que pode ser verificada em alguns 

acordos brasileiros, consiste na inclusão de regras pontuais para fins de contagem do prazo. 

Nesse sentido, a convenção com o Chile esclarece que devem ser incorporadas ao EP-CI, 

para os fins específicos de cômputo do tempo, (i) as atividades de supervisão, e (ii) as 

atividades idênticas ou substancialmente similares exercidas por empresa associada. Ainda 

nesse contexto particular de determinação do prazo de duração, a convenção com o Peru 

também faz menção àquela primeira ordem de atividades.  

                                                           
543Conforme indicado anteriormente, juntamente com o inglês, o francês figura como idioma oficial da 

OCDE.  
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Note-se que aquele primeiro desvio, referente à modificação do prazo do duration 

test constante dos acordos brasileiros, implica efetiva alteração dos contornos do critério 

subjetivo do EP-CI, resultando na redução dos limites impostos para a configuração de um 

EP-CI - em linha com a postura da CM ONU de privilegiar o elemento de conexão da 

fonte. Em termos objetivos, o Estado de fonte tem justificada sua pretensão para tributar os 

lucros empresariais de um não residente caso seja evidenciado nexo relevante com o seu 

território; sob a CM OCDE, esse nexo apenas é verificado no bojo de um EP-CI, com o 

decurso de 12 (doze) meses; a seu turno, sob os tratados brasileiros, essa pretensão pode 

ser validamente exercida em um prazo reduzido – de forma geral, de 6 (seis) meses. Ao 

contrário, o segundo desvio acima pontuado, que envolve a estipulação de regras pontuais 

para fins de contagem desse prazo, não tem o condão de alargar o aspecto subjetivo do EP-

CI, apresentando função de cunho interpretativo. Com efeito, tais previsões cumprem a 

tarefa de esclarecer algumas situações específicas, relacionadas ao cálculo do duration test, 

com o objetivo de afastar potenciais abusos544.  

A par dessas especificidades concernentes ao critério subjetivo do duration test, os 

tratados brasileiros também apresentam algumas notas distintivas no tocante ao critério 

funcional que compõe o EP-CI.  

Em primeiro lugar, diferentemente da redação proposta pela CM OCDE545, a quase 

integralidade dos acordos brasileiros inclui referência às atividades de montagem 

(assembly) 546. Desse rol, exclui-se apenas a convenção celebrada com a Ucrânia. Em que 

pese essa divergência em relação à versão em inglês da CM OCDE, já manifestamos 

nosso entendimento de que a menção expressa à montagem não deve ser tomada 

propriamente como uma extensão do conceito de EP-CI, dada a interpretação ampla 

conferida às atividades compreendidas sob seu critério funcional (sobre o tema, cf. 

subseção 2.3. do Capitulo 5).  

Essas considerações também são aplicáveis a uma segunda nota distintiva, presente 

em alguns acordos brasileiros. Mais precisamente, fazemos referência aos acordos silentes 

quanto às atividades de edificação e de instalação; notadamente, os tratados firmados com 

                                                           
544Cf. parágrafos 17 e 18 dos Comentários ao Artigo 5 da CM OCDE.  
545Fazemos referência à versão em inglês, pois, como visto, a versão francesa indica expressamente a 

atividade de “montage”. 
546Embora, como já analisado, a menção às atividades de montagem seja uma das particularidades 

apresentadas pela CM ONU, quer nos parecer que a adoção de tal referência pelos acordos brasileiros 
decorreria mais diretamente da utilização da versão francesa da CM OCDE. 
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Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Filipinas, Finlândia, França, Itália, 

Luxemburgo, Noruega e Suécia, seguem a versão em francês da CM OCDE, fazendo 

menção apenas às atividades de construção e de montagem (“de construction ou de 

montage”). Considerando a citada amplitude conferida às atividades compreendidas sob o 

critério funcional do EP-CI, entendemos que o posicionamento explicitado no parágrafo 

anterior - de não interferência na extensão funcional do EP-CI - deve ser aplicado de forma 

análoga a tais tratados. 

Em terceiro lugar, interessa sublinhar a existência de alguns poucos acordos 

firmados pelo Brasil que fazem referência expressas às atividades de supervisão – 

denotando, nesse particular, influência da CM ONU.  

Sobre o tema, cumpre inicialmente relembrar que a abrangência do critério 

funcional do EP-CI, para incluir atividades de cunho intelectual, tal como a supervisão, não 

demanda menção expressa desse tipo de atuação no texto convencional. Assim, em linha 

com as colocações apresentadas na subseção 2.3. do Capítulo 5, as atividades de 

supervisão serão hábeis a se enquadrar no critério funcional do EP-CI, erigido a partir de 

qualquer das convenções firmadas pelo Brasil, desde que (i) tal atividade esteja 

substancialmente relacionada às edificações, construções, e instalações; (ii) seja realizada 

in loco; e (iii) seja conduzida pelo próprio empreiteiro.  

Muito embora, na generalidade dos acordos brasileiros, a aplicabilidade desse 

último requisito possa ser questionada, com base nos Comentários à CM CODE vigentes a 

partir de 2003, entendemos não ser possível afastar peremptoriamente tal condição de a 

supervisão ser realizada pelo próprio empreiteiro. Ao revés, no tocante àqueles 

poucos acordos que seguem a CM ONU, haveria sólidos argumentos para sustentar a 

dispensa desse requisito, vis à vis a indicação a atividade de supervisão de forma 

expressa e independente.  

Nessa linha, quer nos parecer que, em relação aos tratados firmados com China, 

México e Peru, devem ser atribuídos contornos ainda mais abrangentes ao EP-CI. Com 

rigor, nesses casos, haverá uma efetiva extensão do critério funcional, ao se admitir a 

potencial caracterização de um EP-CI em relação a empresas que não realizam 

propriamente edificações, construções, e instalações, mas cuja atividade consista em 

supervisionar tais atuações.  
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Por fim, interessa tecer alguns comentários específicos às previsões contidas no 

Artigo 5(2)(h) do tratado firmado com a Índia, que determinam estarem abrangidos pelo 

conceito de estabelecimento permanente os meios materiais representados por instalações, 

sondas de perfuração ou navios, cuja funcionalidade seja dirigida para a exploração ou 

utilização de recursos naturais, desde que observado período que exceda seis meses. Ao 

contrário do que ocorre em relação aos tratados com o Chile, as Filipinas, o Peru e a 

Ucrânia, quer nos parecer que a referência às atividades de exploração constante da 

convenção com a Índia situa-se sob os contornos do EP-CI. Isso porque, no presente 

contexto, a exploração é tomada de forma independente, como hipótese atípica de 

estabelecimento permanente, sendo hábil a caracterizar esse elemento de conexão ainda 

que tal atividade seja realizada, por exemplo, em benefício da própria empresa. A 

configuração de um EP-CI nesses termos não é nova, sendo comumente verificada nas 

práticas de negociação das convenções norte-americanas547.  

 

4. O EP-A NAS CONVENÇÕES BRASILEIRAS  

A totalidade das convenções firmadas pelo Brasil segue a CM OCDE no que diz 

respeito à conformação do critério objetivo, configurado a partir da relação de 

representação mantida com o agente, por meio de autorização para a conclusão de 

contratos que vinculam juridicamente a empresa estrangeira, nos termos deslindados na 

subseção 1.1, do Capítulo 6.  

Conquanto tais contornos sejam inteiramente aplicáveis a todos os acordos 

brasileiros, interessa pontuar que alguns deles apresentam aspectos adicionais, decorrentes 

dos influxos da CM ONU. Esses aspectos adicionais representam um efetivo alargamento 

do conceito de EP-A, na medida em que possibilitar que atuações outras, que não apenas a 

                                                           
547Nesse sentido, cf. Artigo 3 da United States Model Income Tax Convention, em UNITED States Model 

Income Tax Convention of November 15, 2006. Convention Between the Government of the United States 
of America and the Government of for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal 
Evasion with Respect to Taxes on Income. Disponível em: <http://www.treasury.gov/press-center/press-
releases/Documents/hp16801.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2013; e respectivas explicações técnicas em 
UNITED States Model Technical Explanation Accompanying the United States Model Income Tax 
Convention of November 15, 2006. Disponível em: <http://www.treasury.gov/press-center/press-
releases/Documents/hp16802>. Acesso em: 26 jul. 2013. Adicionalmente, cf. ARNOLD, Joan C. Is there a 
permanent establishment? United States Report. Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 
94a, p. 679-680, 2009. 
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autorização para a conclusão de contratos, possam ensejar a caracterização do critério 

objetivo.  

Primeiramente, insere-se no contexto de tal alargamento previsão constante do 

tratado celebrado com a Ucrânia, que estabelece a possibilidade de caracterização de um 

EP-A a partir da atuação de um agente dependente que mantenha um estoque de produtos e 

mercadorias de propriedade da empresa estrangeira, realizando venda regulares desses 

produtos ou mercadorias em nome da empresa. Em que pese referida disposição ter sido 

estipulada em termos semelhantes ao Artigo 5(5)(b) da CM ONU, ela apresenta uma 

pequena, mas significativa, diferença quando comparada a tal modelo: enquanto a 

convenção com a Ucrânia refere-se à realização de vendas, a CM ONU requer apenas a 

realização de entregas. Com base nisso, a primeira vista, seria possível sustentar que a 

previsão adicional, constante do acordo com a Ucrânia, não resultaria em ampliação do 

conceito da EP-A, uma vez que a realização de vendas estaria compreendida na noção de 

autorização para concluir contratos. Ocorre que, essa primeira interpretação pode gerar 

certa inquietação quando se coloca a seguinte questão: muito embora as demais 

convenções brasileiras determinem o critério objetivo do EP-A nos termos da redação 

proposta pela CM OCDE, nas negociações bilaterais com a Ucrânia, os agente 

plenipotenciários tiveram o trabalho de discutir desvio desse modelo, adicionando previsão 

semelhante àquela proposta pela CM ONU, apenas para que tal previsão não tenha 

qualquer efeito? Some-se a essa inquietação o fato de a previsão em questão utilizar-se da 

conjunção “ou”, expressando correlação alternativa, de modo que a caracterização de um 

EP-A ou bem se dá por meio da autoridade para concluir contrato, ou por meio 

manutenção de estoque com realização de venda; fazendo intuir que uma e outra 

configuração tratam de hipóteses diversas. Como visto no Capítulo 6 desse estudo, a 

noção de autoridade para concluir contrato é mais restritiva, exigindo a participação 

efetiva do agente na negociação e conclusão de contratos, de modo a vincular a 

empresa estrangeira; a seu turno, em linha com as considerações acima expostas no 

sentido conferir algum sentido ao desvio verificado na convenção com a Ucrânia, 

entendemos que seria possível interpretar que a realização de vendas pelo agente pode 

ser entendida de forma mais ampla, de modo que qualquer participação na alienação 

dos bens em nome da empresa (excluídas aquelas expressamente previstas pela 

listagem negativa), poderia caracterizar um EP-A sob tal tratado. 
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Nesse mesmo contexto insere-se a previsão contida no tratado com o Japão, cujo 

Artigo 5(4)(b) determina a caracterização de um EP-A no tocante a agentes que 

mantenham um estoque de bens e mercadorias com o objetivo de regularmente atender 

pedidos em nome da empresa estrangeira, desde que decorram de contratos por esta 

previamente concluídos em que não haja a especificação da quantidade, data e do lugar de 

entrega das mercadorias. Tal previsão apresenta contornos ainda mais amplos do que 

aqueles verificado no acordo com a Ucrânia, pois a mera entrega de produtos pelo agente 

poderá configurar a atuação do agente como um EP-A, desde que o contrato celebrado pela 

empresa estrangeira não estabeleça todas as condições comerciais da entrega (mais 

precisamente, quantidade, data e local).  

Em segundo lugar, os acordos firmados pelo Brasil com Argentina, Bélgica, 

Canadá, Equador, Espanha, Filipinas, Itália e Suécia, incluem as atividades de seguro na 

cláusula dirigida ao EP-A; já os tratados celebrados com Áustria, Dinamarca, França, 

Luxemburgo, México, Países Baixos e Peru, também fazem referência a tais atividades, 

mas as dedicam parágrafo específico. Em linhas gerais, os enunciados das convenções 

brasileiras dirigidos às atividades de seguro seguem a CM ONU, com os seguintes desvios: 

(i) apenas os tratados com Filipinas, México, Países Baixos e Peru, excluem expressamente 

as atividades de resseguro; e (ii) apenas os tratados com a Bélgica, Canadá, Equador, 

Espanha, Itália, Luxemburgo, México, Países Baixos, Peru e Suécia, ressalvam os agentes 

de status independente. Acerca desse segundo desvio, nos termos do já citado parágrafo 29 

dos Comentários ao Artigo 5 da CM ONU, há que se reconhecer a possibilidade de 

caracterização de um EP-A no tocante às atividades de seguro, ainda que desenvolvidas 

por agentes independentes, no caso dos acordos com Argentina, Áustria, Dinamarca, 

Filipinas e França.  

No que diz respeito ao aspecto subjetivo do EP-A, construído a partir da exclusão 

expressa dos agentes independentes do seu âmbito de abrangência, a totalidade das 

convenções firmadas pelo Brasil adotam a redação sugerida pela CM OCDE. Não obstante, 

alguns acordos elencam alguns elementos adicionais para a conformação do status de 

independência, em linha com as disposições da CM ONU. Assim, os tratados com o 

México e o Chile estabelecem que a circunstância de as condições impostas entre empresa 

estrangeira e o agente em suas relações comerciais e financeiras serem fixadas de modo 

distinto daquelas que seriam realizadas entre pessoas independentes, contribui para 

evidenciar a relação de dependência; o mesmo ocorre em relação aos tratados com a China 
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e a Índia no tocante à circunstância de as atividades dos agentes serem dedicadas em sua 

integralidade (ou quase na sua totalidade) em favor da empresa estrangeira548. Como 

analisado no Capítulo 6, tais elementos adicionais, têm natureza meramente complementar, 

não devendo ser tomadas como extensão do EP-A.  

Acerca do aspecto funcional que integra a definição do EP-A, a única nota 

distintiva observada na rede de tratados brasileiros consiste no fato de alguns acordos 

adotarem a redação proposta pela versão de 1963 da CM OCDE, que, conforme se 

depreende do histórico traçado no Capítulo 4, no lugar de excluir todas as atividades 

auxiliares e preparatórias constantes da listagem negativa, ressalva apenas ressalva as 

atividades de compra de bens e mercadorias para a própria empresa. Nesse sentido são as 

convenções com Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Equador, Espanha, 

Filipinas, França, Hungria, Itália, Japão, Luxemburgo, Noruega, República Tcheca, 

República Eslovaca e Suécia.  

 

5. O EP-S NAS CONVENÇÕES BRASILEIRAS  

As convenções para evitar a dupla tributação firmadas pelo Brasil não contêm 

cláusula de EP-S em moldes semelhantes àqueles propostos pela CM ONU, ou nos termos 

sugeridos pelos comentários à CM OCDE. Porém, alguns poucos tratados brasileiros 

apresentam uma particularidade quanto à configuração de um estabelecimento permanente 

no caso de atuações envolvendo a prestação de serviços.  

Mais precisamente, os tratados celebrados com Argentina, Japão e Luxemburgo 

estabelecem que o fornecimento de serviços de artistas e desportistas em um Estado é apto 

a caracterizar um Estabelecimento permanente nessa jurisdição.  

Note-se que tais disposições não requerem para a configuração do EP-S nenhum 

aspecto adicional, tal como período de permanência mínimo ou existência de relação de 

vinculação específica. Com efeito, o que é relevante para fins de tal configuração é que 

prestação seja efetivamente conduzida no território do Estado e que a atuação seja 

qualificável como serviço de artista ou desportista (nos termos do Artigo 17 dos tratados 

com a Argentina e Luxemburgo e do Artigo 15 do tratado com o Japão).  

                                                           
548Ou, no caso específico do tratado com a Índia, em favor de outras empresas que controlem, sejam 

controladas ou estejam sujeitas ao mesmo controle comum.  
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Anote-se que, de acordo com a sistemática adotada pela CM OCDE, os 

rendimentos decorrentes de tais atividades são regidos pelas disposições específicas 

constantes de seu Artigo 17. Essa cláusula autoriza a tributação pelo Estado de fonte na 

hipótese de as atividades de artistas e esportistas serem exercidas nessa jurisdição, seja 

pessoalmente (cf. Artigo 17(1)), ou por meio de entidades legais, comumente denominadas 

de “artiste companies” ou “rent-a-star companies”549 (cf. Artigo 17(2)).  

Muito embora as convenções com Argentina, Japão e Luxemburgo apresentem 

cláusula específica dirigida aos artistas e desportistas (cf. o já citado nos termos do Artigo 

17 dos tratados com a Argentina e Luxemburgo e do Artigo 15 do tratado com o Japão), 

elas seguem a redação da versão de 1963 da CM OCDE, fazendo referência apenas às 

atividades conduzidas diretamente pelos artistas e desportistas.  

Diante desse quadro, cumpre tecer duas ordens de considerações: (i) por um lado, 

no contexto dos tratados em exame, a previsão do EP-S representa uma extensão da 

potestade fiscal do Estado de fonte, uma vez que sob a cláusula especifica dos artistas e 

esportistas não seria possível atingir aquelas atividades conduzidas por meio de outras 

pessoas (e.g., artiste companies); (ii) por outro lado, se comparado às versões posteriores 

da CM OCDE550, a caracterização de um EP-S a partir dos serviços de artistas e esportistas 

apresenta-se como uma restrição ao Estado de fonte; isso porque, o Artigo 17 da CM OCDE não 

impõe restrições a forma como se dará o exercício da imposição fiscal pelo Estado de fonte, ao 

passo que a qualificação dessas atuações como um EP-S requer que sejam observados os 

comandos constantes do Artigo 7, quanto a alocação dos lucros a este imputáveis551.  

                                                           
549Sobre o tema cf. MOLENAAR, Dick. Taxation of international performing artistes. Amsterdam: IBFD, 

2007. p. 36 et seq. 
550De acordo com o parágrafo 4 dos Comentários à CM OCDE de 1977: “the purpose of paragraph 2 is to 

counteract tax avoidance devices in cases where remuneration for the performance of an entertainer or 
athletes is not paid to the entertainer or athlete himself but to another person, e.g. a so-called artiste-
company, in such a way that the income is taxed in the State where the activity is performed neither as 
personal service income to the entertainer or athlete nor as profits of the enterprise in the absence of a 
permanent establishment.” Mencione-se que esse propósito antielisivo foi posteriormente ampliado a partir 
da CM OCDE de 1992; sobre do tema cf. MOLENAAR, Dick; GRAMS, Harald. Rent-a-star – the purpose 
of Article 17(2) of the OECD Model. Bulletin for International Taxation, IBFD, v. 56, p. 500 et seq., 2002. 

551A respeito dessa questão, explica Daniel Vitor Bellan que “nos Tratados do Brasil com Argentina e 
Luxemburgo (artigos 5º(7)), bem como como com aquele firmado com o Japão (artigo 4º(7)). Seguindo-se 
redações anteriores da Convenção Modelo da OCDE, não se adotou o parágrafo 2º do atual Modelo, de 
forma que o artigo 17 ficou restrito somente ao comando geral previsto em seu parágrafo 1º (tributação 
das atividades pessoais de artistas e esportistas no estado em que sejam elas realizadas). No entanto, a 
tributação nesse estado, das atividades artísticas e esportivas realizadas por empresas, ficou permitida por 
via adversa, através da criação dessa figura de estabelecimento permanente ficto, relativamente às 
empresas estrangeiras que exerçam estas atividades. Desta forma, mesmo que o artigo 17 de tais Tratados 
não contenha dispositivo equivalente ao parágrafo 2º do atual Modelo, serão tributáveis no estado da fonte 
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6. A CLÁUSULA DAS SUBSIDIÁRIAS NAS CONVENÇÕES BRASILEIRAS  

A cláusula das subsidiárias é adotada de forma consistente em todos os acordos 

brasileiros, não apresentado variações em sua redação, que segue rigorosamente a redação 

proposta pela CM OCDE. 

                                                                                                                                                                                
também as atividades artísticas e esportivas exercidas por pessoas jurídicas. A diferença, todavia, será a 
necessidade de reconhecimento das despesas necessárias à realização das atividades na apuração do lucro 
deste estabelecimento permanente, o que não ocorre nos tratados em que a tributação da pessoa jurídica 
se dá com fundamento no artigo 17(2).” (BELLAN, Daniel Vitor. Direito tributário internacional: 
rendimento de pessoas físicas nos tratados internacionais contra a dupla tributação. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 266). 
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CAPÍTULO  8. O ESTABELECIMENTO  PERMANENTE  E O 

DIREITO  TRIBUTÁRIO  BRASILEIRO 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL 

BRASILEIRO  

O Capítulo precedente centrou-se no exame dos enunciados envolvendo o conceito 

de estabelecimento permanente no âmbito das convenções para evitar a dupla tributação do 

capital e da renda firmadas pelo Brasil. O exame então proposto permitiu cotejar o 

substrato semântico de tais enunciados face às noções erigidas a partir das redações 

propostas pela CM OCDE e pela CM ONU. Em que pesem as variações pormenorizadas 

naquela oportunidade, é possível afirmar com toda a segurança que o papel de destaque 

conferido ao tema dos estabelecimentos permanentes por aqueles modelos é igualmente 

ofertado pelas convenções brasileiras. Com efeito, tal qual ocorre na CM OCDE e na  

CM ONU, a totalidade dos tratados celebrados pelo o Brasil toma o estabelecimento 

permanente como elemento de conexão objetivo por excelência, no bojo da noção de fonte 

dos rendimentos empresariais em geral. 

A par dessa incontestável importância no contexto das convenções internacionais 

em matéria de dupla tributação, interessa ao presente Capítulo perquirir a relevância do 

tema dos estabelecimentos permanentes no âmbito dos ordenamentos internos estatais. Tal 

relevância pode ser manifestada em dois diferentes planos: (i) primeiramente, na 

conformação original da legislação tributária doméstica; e/ou (ii) em segundo lugar, na 

repercussão dos enunciados internacionais sobre os enunciados fiscais internos no sentido 

de limitar seu campo original de incidência. Em alusão àquele primeiro plano faremos 

referência às normas puramente domésticas de Direito Tributário Internacional brasileiro e, 

no tocante a esse segundo plano, reportaremos às normas de Direito Tributário 

Internacional brasileiro integradas aos enunciados convencionais.  

Debruçando-nos mais precisamente sobre aquela primeira projeção, verificamos 

que a noção de estabelecimento permanente torna-se relevante na medida em que o 

ordenamento jurídico de diversos países adota tal elemento de conexão em suas respectivas 

legislações domésticas. Cite-se, por exemplo, (i) em relação à legislação austríaca, o artigo 
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29 do Bundesabgabenordnung552; (ii) em relação à legislação australiana, a seção 6(1) do 

Income Tax Assessment Act de 1936553; (iii) em relação à legislação belga, a seção 229 do 

Code des Impôts sur les Revenus554; (iv) em relação à legislação dinamarquesa, a seção 

2(1)(a) do Selskabsskatteloven555; (v) em relação à legislação alemã, a seção 13 do 

Abgabenordnung556; (vi) em relação à legislação italiana, o artigo 162 do Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi557; (vii) em relação à legislação britânica, a seção 148 do Financial Act 

de 2003558; e (viii) em relação à legislação holandesa, o artigo 7.2 do Wet 

inkomstenbelasting de 2001 e o artigo 17 do Wet op de vennootschapsbelasting de 1969559. 

Anote-se que, sob as legislações internas de diversos países, a atuação dos 

estabelecimentos permanentes por vezes transborda o campo das relações transnacionais, 

casos em que o uso desse elemento de conexão não fica restrito à conformação de normas 

com fatores de estrainedade. Nesse giro, é possível localizar normas internas que adotam a 

noção de estabelecimento permanente na regulação de relações puramente domésticas; à 

guisa de exemplo, mencione-se a legislação alemã, que emprega tal noção para determinar 

em qual municipalidade será devido o Gewerbesteuer (cf. seção 2 do 

                                                           
552Cf. GREINECKER, Hebert; KARATAS, Gülay. Austrian Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, 

Nathalie; SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, 
bilateral Tax Treaty and OECD perspective, cit., p. Austria | 7. 

553Cf. COLLINS, Peter; ROBINSON, Garrick. Australian Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, 
Nathalie; SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, 
bilateral Tax Treaty and OECD perspective, cit., p. Autralia | 20. 

554Cf. JANSSENS, Pascal. Belgian Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, Nathalie; SCHMID, Urban; 
SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral Tax Treaty and OECD 
perspective, cit., p. Belgium | 11. 

555Cf. HANSEN, Søren Jesper; BRANDT, Elizabeth; RASMUSSEN, Lene Munk. Danish Report. In: 
REIMER, Ekkehart; URBAN, Nathalie; SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent 
establishments: a domestic taxation, bilateral Tax Treaty and OECD perspective, cit., p. Denmark | 4-13. 

556 Cf. MATTERN, Oliver; ZIMNY, Marcin. German Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, Nathalie; 
SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral Tax 
Treaty and OECD perspective, cit., p. Germany | 10. 

557Cf. ACERBIS, Fabrizio; INNAMORATO, Caterina. Italian Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, 
Nathalie; SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, 
bilateral Tax Treaty and OECD perspective, cit., p. Italy | 9 

558Cf. ATTARD, Edward; CUSSONS, Peter. United Kingdom Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, 
Nathalie; SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, 
bilateral Tax Treaty and OECD perspective, cit., p. United Kingdom | 13. 

559Cf. PETERS, Cees; BOERS, Suzanne. Dutch Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, Nathalie; 
SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral Tax 
Treaty and OECD perspective, cit., p. Netherlands | 4. 
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Gewerbesteuergesetz)560; também a legislação suíça, utiliza referida noção para alocar as 

competências tributárias entre diferentes cantões561-562. 

Em linha com o escopo traçado neste estudo, a análise ora proposta da legislação 

brasileira focará exclusivamente naquelas normas que, em conjunto, conformam o que 

convencionamos chamar de Direito Tributário Internacional. Dessa forma, analisaremos 

normas brasileiras que, embora cunhadas internamente, destinam-se à tributação de fatos 

que apresentem elementos que guardam relação com outro(s) ordenamento(s). 

 

2. O DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL BRASILEIRO E AS CHAMADAS NORMAS 

PURAMENTE DOMÉSTICAS  

Iniciaremos nossa análise das chamadas normas puramente domésticas de Direito 

Tributário Internacional brasileiro a partir do exame de um subconjunto de preceitos que 

apresentam como nota distintiva o conteúdo dirigido a residentes no Brasil que auferem 

renda produzida no exterior.  

Conforme adiantado no Capítulo 3, as projeções ultraterritoriais do imposto de 

renda das pessoas jurídicas foram introduzidas com o advento da Lei nº 9.249/95563. Esse 

diploma legal, juntamente com outros posteriormente editados (como a Lei nº 9.532, de 

10.12.1997, a Lei nº 9.959, de 27.01.2000, a Medida Provisória nº 2.158-35, de 

24.08.2001, e a regulamentação apresentada pela Instrução Normativa da Secretaria da 

Receita Federal nº 213, de 07.10.2002), conformam o arcabouço jurídico que rege a 

tributação dos rendimentos produzidos no exterior por pessoas jurídicas residentes no 

                                                           
560Cf. MATTERN, Oliver; ZIMNY, Marcin. German Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, Nathalie; 

SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral Tax 
Treaty and OECD perspective, cit., p. Germany | 3-4. ECKL, Petra. Is there a permanent establishment? 
German Report, cit., p. 335. 

561Cf. EGGSTEIN, Nathalie Urban; ORELL, Marianne; GIALLOURAKI, Anna-Maria Widrig. Swiss 
Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, Nathalie; SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent 
establishments: a domestic taxation, bilateral Tax Treaty and OECD perspective, cit., p. Switzerland | 4. 
WIDMER, Stefan. Is there a permanent establishment? Swiss Report. Cahier de Droit Fiscal International, 
IFA, Netherlands, v, 94a, p. 633, 2009. 

562Sob a perspectiva brasileira, mencione-se interessante paralelo traçado entre o conceito de estabelecimento 
permanente e a noção de estabelecimento prestador constante da legislação que rege o imposto municipal 
sobre serviços (cf. CARVALHO, André de Souza. Is there a permanent establishment? Brazilian Report. 
Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 94a, p. 163-167, 2009). 

563Este alargamento do âmbito de incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas foi encampado pela 
contribuição social sobre o lucro líquido a partir da Medida Provisória nº 1.838-7, de 29.07.1999.  
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Brasil. Destaque-se que, nessa seara, inexiste qualquer dispositivo que estabeleça ou faça 

referência expressa ao conceito de estabelecimento permanente.  

No tocante às pessoas físicas, a tributalidade em bases universais está presente 

desde a promulgação do Decreto-Lei nº 1.168, de 22.03.1939, e foi mantida pela reforma 

que aboliu a tributação cedular, conforme se aduz do artigo 3º, §4º da Lei nº 7.713, de 

22.12.1988. Atualmente, a disciplina da matéria é tratada por diversos diplomas, como a já 

citada Lei nº 7.713/88, a Lei nº 4.862, de 20.11.1965, a Lei nº 9.250, de 26.12.1995, e é 

regulamentada, sobretudo, pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 

208, de 27.09.2002. Também nesse contexto, não é possível localizar definição ou preceito 

especificamente orientado a reger os estabelecimentos permanentes.  

Contudo, a ausência de um conjunto sistemático de previsões voltado ao tratamento 

do tema não significa que a legislação brasileira não comporta os rendimentos produzidos 

por meio de estabelecimentos permanentes. Em outras palavras, não obstante a inexistência 

de regime específico para a tributação de tais itens de rendimentos, os lucros empresariais 

passíveis de serem auferidos por residentes no Brasil, através de um estabelecimento 

permanente no exterior, são abarcados pelas normas internas brasileiras.  

Em formulação concisa, as pessoas físicas ou jurídicas residentes no país que 

auferirem rendimentos por meio de estabelecimentos permanentes situados em outras 

jurisdições estarão sujeitas ao imposto de renda no Brasil de acordo com as normas gerais 

de tributação aplicáveis aos rendimentos oriundos do exterior. A título ilustrativo, 

tomemos o artigo 25, §2º, da Lei nº 9.249/95, que estabelece que os lucros auferidos por 

meio de filiais no exterior sejam adicionados ao lucro líquido da matriz brasileira, para fins 

de determinação do lucro real correspondente ao balanço de 31 de dezembro de cada ano. 

Conforme analisado nos capítulos precedentes, uma filial pode configurar um EP-M (uma 

vez atendidos aos seus critérios objetivo, subjetivo e funcional). Nesse caso, portanto, os 

lucros empresariais auferidos por pessoa jurídica residente no Brasil através de 

estabelecimento permanente no exterior, decorrentes das atividades desenvolvidas por 

meio de filial estrangeira, serão submetidos à tributação no Brasil, nos termos do citado 

artigo 25, §2º, da Lei nº 9.249/95564.  

                                                           
564XAVIER, Manoela Floret Silva. The attribution of profits to permanent establishments. Brazilian Report. 

Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 91b, 2006. p. 201-202. 
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Uma vez apresentado esse quadro geral acerca do tratamento fiscal ao qual estão 

submetidos os fluxos de rendimentos provenientes de estabelecimentos permanentes 

situados no exterior, passaremos ao exame de um segundo subconjunto de normas 

puramente domésticas de Direito Tributário Internacional brasileiro, cujo conteúdo dirige-

se aos residentes no exterior que auferem rendimentos produzidos no Brasil.  

De modo semelhante ao primeiro subgrupo de normas, também nesse segundo 

subgrupo inexiste um conjunto sistemático de dispositivos legais que regulam o regime de 

tributação aplicável aos rendimentos auferidos através de estabelecimentos permanentes. 

Entretanto, em linha com o que se concluiu anteriormente, essa ausência de sistemática 

específica não implica que os rendimentos produzidos por residentes no exterior através de 

estabelecimentos permanentes situados no Brasil não sejam abarcados pela legislação brasileira.  

Primeiramente, importa relembrar que o Brasil adota o regime de tributação em 

bases puramente territoriais em relação aos não-residentes. No tocante a esses contribuintes, 

ante a inexistência de nexo de natureza subjetiva, a tributação estará restrita à conexão de cunho 

objetivo, justificando apenas a sujeição dos não-residentes relativamente aos itens de rendimento 

que mantêm vínculo espacial com o ordenamento brasileiro.  

Conforme deslindado no Capítulo 4 desse trabalho, o regime geral de tributação dos 

não-residentes estabelecida pela legislação brasileira consiste na aplicação de apuração 

analítica, com base na qual os itens de rendimento são tomados de forma individualizada e 

submetidos ao mecanismo da retenção na fonte. Dada a amplitude desse regime, é possível 

antever que rendimentos auferidos no Brasil por residentes no exterior, ainda que através 

de estabelecimentos permanentes aqui situados, poderão sujeitar-se à sistemática analítica 

de tributação na fonte.  

Isso porque, como oportunamente analisado, o elemento de conexão objetivo 

prioritariamente eleito pelo ordenamento pátrio para deflagrar o vínculo entre rendimentos 

auferidos por não-residentes e o território brasileiro é o da fonte de produção cumulada 

com a fonte de pagamento. A adoção do critério da fonte nessas bases resulta em nexo com 

conteúdo mais abrangente do que aquele que seria verificado caso fosse utilizado o critério 

dos estabelecimentos permanentes, cuja configuração demanda a concorrência de um 

maior número de requisitos para que possa ser atestado o vínculo entre o rendimento e a 

pretensão fiscal do Estado em que se desenvolve a atividade produtiva.  
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Exemplificando o exposto, imaginemos uma empresa estrangeira que realiza a 

supervisão de edificações conduzidas no território brasileiro durante período de tempo 

significativo (e.g., 12 meses). Sob a perspectiva internacional, essa atuação poderá 

caracterizar-se como um EP-CI; a seu turno, sob a perspectiva da legislação interna 

brasileira isoladamente considerada, tal caracterização não geraria impactos em relação à 

tributação dos rendimentos derivados das atividades de supervisão. De acordo com o 

regime geral de tributação dos rendimentos dos não-residentes, o valor bruto das remessas 

realizadas pelo contratante brasileiro à empresa estrangeira, em razão do desenvolvimento 

das atividades de supervisão, estará sujeito ao imposto de renda na fonte incidente à 

alíquota de 15% ou 25%565.  

Em linha com a remissão contida na subseção 1.1., do Capítulo 4, ressalvamos que 

essa sistemática geral de tributação na fonte dos não residentes comporta exceções. Nessa 

seara, é possível encontrar algumas normas esparsas na legislação interna brasileira que 

buscam certas similitudes com os contornos que conformam os estabelecimentos 

permanentes.  

Tratam-se de normas que estipulam a conexão do não-residente com o território 

brasileiro em função de determinadas formas de atuação, que acarretam na sua equiparação 

às pessoas residentes no Brasil para fins fiscais. Esse regime específico é balizado por 

Alberto Xavier566 nos seguintes termos: 

(...) a lei, em certos casos, abandona o regime de retenção na fonte para 
submeter certos residentes no exterior ao regime de equiparação a 
residentes no país, e isto em função de ocorrer no território do Brasil o 
exercício de uma atividade através de uma organização de pessoas e bens 
à qual são imputáveis os rendimentos e que leva ao reconhecimento de 
que o residente no exterior está ‘realizando negócios’ (doing business) no 
Brasil.  

 

A princípio, duas diferentes formas de atuação dos não-residentes sujeitam-se ao 

citado regime de equiparação, com base no qual os rendimentos do não-residente deixam 

                                                           
565A alíquota de 15% aplica-se aos rendimentos decorrentes de serviços técnicos, de assistência técnica, de 

assistência administrativa, e semelhantes e a alíquota de 25% aplica-se em relação a serviços gerais e 
remessas para paraísos fiscais (cf. Artigos 7º e 8º da Lei nº 9.979, de 19.01.1999 e Artigo 3º da Medida 
Provisória nº 2.159-70, de 24.08.2001). 

566XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil, cit., p. 520. 
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de ser considerados de forma individualizada (sob a sistemática geral de tributação 

analítica), e passam a ser considerados de modo sintético.  

Primeiramente, temos o caso de funcionamento no país de filiais, sucursais, 

agências ou representações de empresas estrangeiras, nos termos ditados pelo Artigo 147, 

II, do RIR (que reproduz o comando constante do Artigo 42, Lei nº 4.131, de 03.09.1962).  

A atribuição do regime de equiparação às filiais, sucursais, agências ou 

representações de empresas estrangeiras tem, como pano de fundo, a distinção estipulada 

pelo Direito Privado entre a atuação dessas empresas realizada de forma isolada ou 

permanente no território nacional. Nesse contexto, importa averiguar a partir de que 

momento a mera prática de atos ocasionais e isolados, transforma-se em exercício habitual, 

continuado e organizado, definindo a atuação da empresa estrangeira como “em 

funcionamento no Brasil”. Essa diferenciação é relevante, pois ao contrário do que ocorre 

em outros ordenamentos, a legislação pátria não consagra o princípio da liberdade de 

estabelecimento, sujeitando à autorização administrativa o exercício de suas atividades567. 

Com efeito, o funcionamento regular de sociedade estrangeira no Brasil depende de 

autorização prévia pelo Poder Executivo, nos termos do Artigo 1.134 do Código Civil568.  

Convém ressalvar, entretanto, que, na hipótese de restarem verificados todos os 

elementos que permitem caracterizar o funcionamento de sociedade estrangeira no país – 

conforme será descrito no parágrafo subseqüente -, restará configurada “a existência de 

uma ‘filial de facto’, ainda que sem a obtenção de autorização e sem revestir a forma por 

esta exigida, plenamente tributável como se de ‘filial de jure’ se tratasse.”569 Mencione-se 

que a possibilidade de caracterização de uma filial de fato já foi objeto de análise pelos 

Acórdãos nos 401-00.967 e 401-00.968, de 28.11.1989, da Primeira Turma da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais – CSRF. 

                                                           
567XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil, cit., p. 521. 
568“Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder 

Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados 
os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira.[...]” Anote-se que a competência 
para outorgar tal autorização foi delegada ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa da Presidência da República pelo Decreto nº 5.664, de 10.01.2006, com redação dada pelo 
Decreto nº 8.060, de 29.07.2013 (em sua redação original, tal atribuição era conferida ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). 

569XAVIER, Alberto. op. cit., p. 524. No mesmo sentido, já se manifestava ULHÔA CANTO, Gilberto de. 
Temas de direito tributário. Rio de Janeiro: Alba, 1964. v. 2, p. 193-194. 
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De harmonia com doutrina de escol, funcionar significa desenvolver de forma plena 

e sistematizada atos voltados à consecução do objeto social, pressupondo um esforço de 

organização permanente, exteriorizado por uma série de fatos vinculados à exploração de 

atividade econômica e pelo emprego de meios materiais e humanos para tanto, estruturados 

a partir de um estabelecimento570. Com base nessa noção verifica-se que a configuração do 

funcionamento de filiais, sucursais, agências ou representações de empresas estrangeiras 

sob o regime de equiparação requer a observância de uma série de requisitos, de caráter 

objetivo, subjetivo ou funcional. Assim, exige-se que o funcionamento da sociedade 

estrangeira no país ocorra de modo permanente, por meio do emprego de recursos 

destinados às atividades, que devem ser conduzidas por meio determinado lugar571, e cuja 

condução ocorra em bases empresariais (cf. Artigos 1.134 a 1.138 do Código Civil).  

Precisamente pelo fato de a forma de atuação ora descrita evidenciar significativo 

vínculo com a economia brasileira, a legislação pátria a ela atribui tratamento fiscal 

equiparado àquele aplicável às pessoas jurídicas residentes no país. Em outras palavras, 

dado o intenso grau de penetração do não residente no ordenamento brasileiro, o sistema 

tributário estabelece que todos os rendimentos por ele auferidos “não devem ser tratados 

isoladamente, caso a caso (isolierende Betrachtungsweise), mas globalmente, como um 

lucro de empresa, considerando-se os componentes positivos e negativos, como sucede 

com as pessoas jurídicas domiciliadas no país.”572 

Ainda sobre o tema, reproduzimos abaixo o magistério sempre profícuo de Gilberto 

de Ulhôa Canto573, comentando o Acórdão 34.583, de 25.01.1952, do 1º Conselho de 

Contribuintes:  

[O caso versava sobre a pretensão de] que certa emprêsa sediada no 
estrangeiro, sem filial, agência, sucursal ou qualquer outra forma de 
estabelecimento no Brasil, e que apenas mantinha contrato com emprêsas 
estabelecidas neste país, as quais lhe pagavam como ‘royalty’, 
retribuições pelo uso de marcas e processos, além do impôsto previsto no 
artigo 97 do regulamento (impôsto de fonte, sôbre rendimentos 
percebidos por não residentes)574, pagasse, ainda, o tributo devido pelas 
pessoas jurídicas, sustentando-se que havia funcionamento no Brasil, pelo 

                                                           
570Cf. TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das sociedades anônimas no 

direito brasileiro. São Paulo: J. Bushatsky, 1979. v. 1, p. 80. ULHÔA CANTO, Gilberto de. Temas de 
direito tributário, cit., v. 2, p. 180 et seq. TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as 
rendas de empresas, cit., p. 188. 

571Ao qual o Artigo 397 do RIR faz alusão genérica, utilizando a expressão “dependências”.  
572XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil, cit., p. 523. 
573ULHÔA CANTO, Gilberto de. Temas de direito tributário, cit., v. 2, p. 195. 
574Cf. Decreto 24.239, de 22.12.1947.  
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fato da percepção, em caráter permanente, dos ‘royalties’ fruto do uso de 
marcas, processos, e mesmo de assistência técnica prestada neste país. 
Parecer do Prof. Ruy Barbosa Nogueira, citado na decisão acima referida, 
examinou bem a hipótese, distinguindo atividade jurídica e atividade 
funcional, e mostrando que a simples contratação não basta para 
configurar funcionamento, apenas caracterizando exercício de direitos. 
Desenvolveu, ainda, considerações sôbre o domicílio fiscal, tendentes a 
evidenciar que a sociedade estrangeira não mantinha qualquer 
estabelecimento no Brasil, não sendo, portanto, contribuinte aqui. 
Prevaleceu a tese de que só poderia incidir o impôsto do artigo 97, e não 
também o que corresponde aos contribuintes pessoas jurídicas.  

 

Como corolário do regime de equiparação, as filiais, sucursais, agências ou 

representações devem manter contabilidade autônoma e independente de suas matrizes 

estrangeiras, de maneira a refletir exclusivamente as operações por elas conduzidas e 

permitir a individualização dos custos e despesas que lhes possam ser diretamente 

imputados (cf. Artigos 253 e 397 do RIR). Desse modo, o sistema brasileiro rechaça a 

força de atração575, alocando às filiais, sucursais, agências ou representações 

exclusivamente os resultados a elas efetivamente atribuíveis.  

A segunda modalidade de atuação do não residente passível de submeter-se ao 

regime de equiparação fiscal às pessoas jurídicas residentes no Brasil consiste na condução 

de operações por meio de intermediários no país. De acordo com o caput do Artigo 76, da 

Lei nº 3.470, de 28.11.1998 (refletido pelo Artigo 147, III do RIR), “as disposições legais 

que regulam a tributação dos lucros apurados no território nacional pelas filiais, sucursais, 

agências ou representações das sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar no país, 

alcançam, igualmente, os rendimentos auferidos por comitentes domiciliados no exterior, nas 

operações realizadas por seus mandatários ou comissários no Brasil.”  

Há época da sua edição, o comando em questão suscitou uma série de dúvidas 

quanto a sua aplicação. Visando a dirimir tais questionamentos, foi editada a Portaria nº 

228 do Ministro da Fazenda, de 08.05.1974, responsável por introduzir distinção entre 

vendas faturadas diretamente ao comprador no Brasil, daquelas conduzidas indiretamente. 

No tocante àquelas primeiras, teceu-se ainda uma segunda diferenciação conforme as 

vendas diretamente faturadas sejam realizadas por intermediários que apresentassem ou 

não poderes para obrigar o vendedor situado no exterior.  

                                                           
575Cf. seção 2 do Capítulo 4.  
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Com base nesses contornos, é possível extrair os critérios que informam a aplicação 

do regime de equiparação no caso de atuação de empresa estrangeira por meio de 

intermediários, que, dado tal caráter pessoal, terá evidenciada a sua presença objetiva no 

país por meio (i) da relação de representação indireta que mantém com comissário no 

Brasil, ou (ii) da relação de representação direta com representante com poderes para 

obrigá-lo contratualmente576.  

Nesse quadro, em um primeiro plano, o regime de equiparação aplica-se com 

relação aos rendimentos auferidos por comitentes residentes no exterior, em virtude de 

remessa para o Brasil de mercadorias consignadas a comissários para que estes as vendam 

no país por ordem e conta dos comitentes (faturamento indireto). Em um segundo plano, a 

aplicação do regime de equiparação aos não residentes que atuam por meio de 

representantes tem como pedra de toque a existência de poderes para o intermediário 

obrigar contratualmente o vendedor para com o adquirente (art. 539, par. único RIR/99). 

Nesse contexto, a equiparação se aplica em relação às vendas efetuadas, no país, por 

intermédio de representantes de pessoas estabelecidas no exterior, faturadas diretamente ao 

comprador. Reforce-se que essa representação direta deve ser realizada por intermediário 

que apresente capacidade para obrigar contratualmente o representado estrangeiro, o que 

demanda poderes para efetivamente vincular a empresa estrangeira577, não bastando a 

assinatura eventual de contratos ou a simples participação na obtenção ou encaminhamento 

de pedidos ou propostas, ou outros atos necessários à mera mediação comercial (cf. Artigo 

539, parágrafo único, II e IV, do RIR).  

Tal qual ocorre em relação às hipóteses de equiparação por meio de atuação 

impessoal, também no presente contexto de atuação pessoal, o regime sob análise tem por 

corolário a manutenção pelos os intermediários de contabilidade autônoma e independente, 

como forma de possibilitar a individualização dos resultados atribuíveis ao não-residente 

(restando, portanto, afastada a força de atração). Anote-se que a legislação brasileira 

estabelece mecanismos diferenciados para apurar os resultados atribuíveis a cada classe de 

intermediário.  

                                                           
576Mencione-se casos particulares de operações de navios estrangeiros em território nacional, em relação aos 

quais a Instrução Normativa nº 137, de 24.11.1998, com suposto supedâneo no Artigo 124, III, do 
RIR/1994 (atual Artigo 147, III do RIR), estabeleceu regime de tributação sintética aos lucros atribuíveis ao 
armador estrangeiro. 

577Em razão de tal requisito são excluídos do regime de equiparação os casos de interposição de 
intermediários qualificados como nuntius ou mediador (cf. XAVIER, Alberto. op. cit., p. 541-543). 
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De acordo com o que dispõe o parágrafo único do Artigo 398 do RIR, no caso de 

comissão, o resultado do comissário será representado pela diferença entre a remuneração 

recebida pelos seus serviços e os gastos e despesas que incorrer, ao passo que o lucro do 

comitente será conformado pela diferença entre o preço de venda no Brasil e o valor pelo 

qual a mercadoria tiver sido importada, acrescido das despesas da operação que correrem 

por sua conta (inclusive a remuneração do intermediário). A seu turno, no caso de 

representação, o Artigo 399 combinado com o Artigo 539, ambos do RIR, determina que o 

lucro do representado residente no exterior deve ser fixado em 20% do preço total da 

venda. Acerca do tema, reproduzimos abaixo decisão administrativa em Processo de 

Consulta:  

Processo de Consulta nº 4/13 

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ. 

Ementa: Direito Tributário Internacional. Elementos de estraneidade. 

Tributação sintética do chamado "doing business", no Brasil, por empresa 
domiciliada no exterior. Princípio da força de atração restrita do 
estabelecimento permanente de caráter pessoal. 

Formas contratuais de atuação da pessoa jurídica não residente que 
prescindem de instalação material própria. Equiparação de pessoa jurídica 
forânea a pessoa jurídica residente. Princípio da absorção. 

No caso de serem efetuadas vendas, no Brasil, por intermédio de 
representante (residente ou domiciliado no País) de pessoa jurídica 
domiciliada no exterior, o qual detenha mandato com poderes para 
obrigar contratualmente o vendedor para com o adquirente no território 
nacional, quando faturadas diretamente a este, o arbitramento do lucro da 
empresa estrangeira no Brasil será determinado mediante a aplicação do 
percentual de presunção legalmente previsto sobre a receita bruta, 
acrescido de vinte por cento. 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 3.470, de 1958, art. 76, § 3º; Portaria 
MF nº 228, de 1974; Decreto nº 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 398, 
399, 519, 532 e 539. 

ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GONZAGA Chefe 

 

Uma vez elucidado o regime de equiparação estabelecido pela legislação brasileira 

relativamente às empresas estrangeiras, cuja atuação no país é desenvolvida sob qualquer 

das modalidades acima descritas, importa tecer duas considerações adicionais.  



254 
 

Primeiramente, no intuito de evidenciar as semelhanças existentes entre as atuações 

abarcadas pelo referido regime e a noção de estabelecimento permanente, mencione-se que 

a própria legislação brasileira parece reconhecer tal aproximação. Nesse sentido, o Artigo 

7º, §4º, da Lei nº 12.350, de 20.12.2010, que trata de medidas tributárias concernentes à 

realização no Brasil da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 

2014, assim dispõe: 

§4º Para os fins dessa Lei, a base temporária de negócios no País, 
instalada pelas pessoas jurídicas referidas no § 2º, com a finalidade 
específica de servir à organização e realização dos Eventos, não configura 
estabelecimento permanente para efeitos de aplicação da legislação 
brasileira e não se sujeita ao disposto nos incisos II e III do art. 147 do 
Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, bem como no art. 126 da Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Grifamos.) 

 

Nessa esteira, concordamos com o posicionamento manifestado por João Francisco 

Bianco578 para quem a legislação brasileira comporta “hipóteses especiais que se 

enquadram dentro do conceito de estabelecimento permanente extraído da legislação 

internacional.” Pontua argutamente o autor que as filiais, sucursais, agências ou 

representações podem ser compreendidas pelo conceito de EP-M; a seu turno, os 

comissários, mandatários, agentes ou representantes podem ser compreendidos pelo 

conceito de EP-A.  

Ao exposto convém adicionar relevante ponderação: muito embora as noções 

apresentadas se aproximem, não há uma total convergência no tocante aos seus critérios 

conformadores. Cotejando a explanação ora apresentada com os aspectos desenvolvidos ao 

longo dos Capítulos 5 e 6, verifica-se que no âmbito do Direito Internacional Tributário - e, 

mais propriamente, nos termos do Capítulo 7, no âmbito do Direito Internacional 

Tributário brasileiro -, o conceito de estabelecimento permanente é desenhado com base 

em critérios mais complexos e com um maior número de possíveis configurações.  

Nesse sentido, por exemplo, em que pese estarem submetidos ao regime de 

equiparação todos os comitentes estrangeiros que remetam mercadorias consignadas a 

comissários para que estes as vendam no país, nem todos intermediários são passíveis de 

                                                           
578BIANCO, João Francisco. O estabelecimento permanente na legislação do imposto de renda. In: ROCHA, 

Valdir de Oliveira (Coord.). Grande questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2005. v. 9, 
p. 307 et seq. 
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conformar um EP-A, devendo ser para tanto observados seus requisitos específicos579. Por 

outro lado, conforme ilustrado linhas volvidas, não obstante o desenvolvimento de 

atividades de supervisão de edificações no país ser apto a configurar um EP-CI, ante a 

inexistência de filial (ou outro modelo de dependência em funcionamento), tal atuação 

estará sujeita à sistemática geral de tributação analítica na fonte, não lhe sendo aplicável o 

regime de equiparação. 

 

3. O DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL BRASILEIRO E A INTEGRAÇÃO AOS 

ENUNCIADOS CONVENCIONAIS  

Conquanto o conceito de estabelecimento permanente no âmbito da legislação 

brasileira isoladamente considerada tenha seu interesse confinado ao modesto campo do que 

restou fixado na seção anterior, sua aplicação deve ainda ser examinada sob outras luzes. 

Conforme adiantado nas linhas iniciais deste Capítulo, a importância dos 

estabelecimentos permanentes apresenta projeções relativamente a um segundo campo de 

análise referente à formulação de normas erigidas a partir da conjugação dos enunciados 

constantes das convenções internacionais aos enunciados fiscais internos. Como já 

destacado no Capítulo 1, entendemos que os enunciados convencionais aspiram integrar-se 

à legislação doméstica, com o objetivo de delimitar seu campo original de incidência; 

também nessa seara, o tema dos estabelecimentos permanentes logra relevo em função de 

uma dupla perspectiva. 

Em primeiro lugar, tomemos a perspectiva dos investidores brasileiros que 

pretendem aplicar recursos no exterior. O processo de decisão quanto à forma pela qual 

tais recursos serão empregados deve passar pela devida compreensão dos efeitos fiscais 

que serão gerados pelo modelo de negócio vislumbrado. Nesse quadro, na hipótese de o 

investimento ser realizado em jurisdição com a qual o Brasil detém acordo para evitar a 

dupla tributação, a noção de estabelecimento permanente servirá de baliza para apuração 

das consequências tributárias que serão verificadas em cada jurisdição. 

                                                           
579Como exemplo, verifique-se que o critério objetivo do EP-A exige a existência de poder do agente para 

agir em nome da empresa estrangeira, de modo a vinculá-la juridicamente. Ocorre que, na representação 
indireta, os efeitos jurídicos do contrato inscrevem-se na esfera jurídica do comissário (cf. art. 694 do 
Código Civil).  
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Dada a uniformidade do Artigo 7 constante de todos os tratados firmados pelo 

Brasil, os enunciados convencionais asseguram ao investidor nacional que o lucro 

empresarial por ele apurado no outro Estado não será ali tributado – frise-se: 

independentemente do que disponha a legislação interna dessa jurisdição, uma vez que o 

preceito convencional atuará limitando sua eventual incidência. Como exceção, ressalva-se 

a hipótese de a presença do investidor brasileiro ser de tal forma significativa na economia 

daquele Estado, que sua atuação seja qualificada por critérios específicos de vinculação. 

Nesse contexto, deve ser conduzida análise criteriosa dos contornos que informam o 

conceito de estabelecimento permanente, no bojo do Artigo 5 do tratado em questão; isso 

porque, caso reste configurado tal elemento de conexão, o Estado de fonte terá justificada o 

exercício da sua jurisdição fiscal nos termos do tratado, que, por consequência, não atuará 

no sentido de obstar seu exercício. Ademais, em tal cenário de caracterização de um 

estabelecimento permanente do investidor brasileiro no exterior, a forma como os 

rendimentos serão a ele imputáveis e submetidos à tributação no Estado de fonte será 

determinada de acordo com as previsões aplicáveis da convenção580.  

Por outro lado, sob a perspectiva brasileira, o investidor nacional terá assegurada a 

concessão de alívio fiscal, a fim de que seja evitada a dupla tributação. Observe-se que os 

tratados firmados pelo Brasil adotam, relativamente aos lucros empresariais, o método da 

imputação ordinária, com base no qual os enunciados convencionais atuam para restringir 

a pretensão fiscal do Estado de residência no sentido de exigir a concessão de crédito 

equivalente ao imposto que tiver sido pago no Estado onde foi realizado o investimento, 

até o limite relativo à fração do imposto devido naquele primeiro Estado correspondente 

aos rendimentos do exterior581. Frise-se que, para que seja cabível a aplicação desse 

                                                           
580Conforme demarcado na Introdução deste ensaio, nosso escopo restringiu-se ao estudo do conceito de 

estabelecimento permanente, de modo que foram excluídas do objeto de análise outras questões conexas a 
este tema, a despeito de sua relevância na ordem internacional tributária. Nesse sentido, não foi abordada a 
relevante questão atinente aos critérios existentes para a alocação de lucros aos estabelecimentos 
permanentes, motivo pelo remetemos o leitor à doutrina de escol de REIMER, Ekkehart; URBAN, 
Nathalie; SCHMID, Urban; SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, 
bilateral Tax Treaty and OECD perspective, cit.; RUSSO, Raffaele (Ed.). The attribution of profits to 
permanent establishments. Amsterdam: IBFD, 2005; CALIENDO, Paulo. Estabelecimentos permanentes 
em direito tributário internacional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005. 

581Uma vez que o objeto deste estudo não compreende propriamente as problemáticas atinentes à aplicação 
dos métodos orientados a afastar a dupla tributação, nos furtaremos de comentários mais detalhados sobre o 
tema (acerca de tais problemáticas, cf. SANTIAGO, Igor Mauler. Direito tributário internacional: métodos 
de solução dos conflitos, cit.). Não obstante, interessa pontuar que, a princípio, a aplicação desses 
mecanismos estabelecidos pelas convenções internacionais firmadas pelo Brasil tende a não gerar 
repercussões significativas na legislação interna, considerando que o ordenamento pátrio já adota como 
modelo geral o método de creditamento em bases unilaterais e, por vezes, mais amplas (cf. Artigos 103 e 
395 do RIR). Com efeito, esse comentário decorre do entendimento de que, conquanto os tratados estejam 
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mecanismo orientado a afastar a dupla tributação, requer-se que a tributação pelo Estado de 

fonte seja realizada nos termos estipulados pela convenção em questão.  

Além de qualificar-se como um dos mais relevantes elementos de conexão em 

matéria de fluxos de investimentos outbounds, o conceito de estabelecimento permanente 

também apresenta grande destaque ao considerarmos a mão inversa, referente aos fluxos 

inbounds de investimentos estrangeiros no país.  

Assim, em segundo lugar, tomemos a perspectiva, deveras mais problemática, 

relativa aos investidores estrangeiros que pretendem aplicar recursos no Brasil. Nesse 

contexto, entendemos que o conceito de estabelecimento permanente deverá funcionar 

como baliza - e esta é a tese aqui pugnada – quando da construção da norma impositiva 

tributária brasileira.  

Ante o já afirmado preceito da eficácia negativa dos tratados para evitar a dupla 

tributação, tais acordos não possuem o condão de criar ou majorar obrigações fiscais para 

os contribuintes; toda e qualquer exigência de cunho tributário decorre inexoravelmente de 

norma cuja fonte remonta a processo exclusivamente doméstico. Entretanto, dessa 

afirmativa não decorre que a ausência de definição sistemática do estabelecimento 

permanente no âmbito da legislação interna estatal implica o afastamento da aplicação 

deste conceito a casos que se encontrem sob a tutela de acordo de bitributação582 - reforce-

se, os preceitos constantes de seus respectivos Artigos 5 e 7 não geram incidências 

tributárias, ao revés tais dispositivos têm vocação para limitá-las.  

Em linha com as lições de Avery Jones583, a tributação com base na fonte 

estabelecida por um Estado, no contexto de sua legislação doméstica, pode apresentar uma 

extensão distinta daquela ostentada por normas convencionais; nesse cenário, caso a noção 

                                                                                                                                                                                
voltados a restringir a aplicação de lei interna que seja mais desvantajosa ao contribuinte, não há óbice para 
aplicação de regras mais favoráveis contidas na legislação doméstica que vão além daquilo previsto nos 
tratados contra a dupla tributação (VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 
1225). 

582“È possibile che a livello domestico (...) uno Stato non abbia una propria definizione interna di stabile 
organizzazione e, pertanto, faccia referimento alle norme convenzionali.” (DRAGONETTI, Alessandro; 
PIACENTINI, Valerio; SFONDRINI, Anna. Manuale di fiscalità internazionale, cit., p. 783). 

583“When the taxing state decides in its internal law to tax an item of income in the hands of non-residents it 
may well not be on the same source basis as that permitted by the Model because there are no universally 
accepted definitions of source. If internal law of the source state is wider, the treaty will cut down; to the 
extent that it is narrower the source state may not tax.” (JONES, John F. Avery et al. Tax treaty problems 
relating to source. European Taxation, p. 79, Mar. 1998). 
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de fonte adotada pela norma interna seja mais ampla, a norma internacional irá operar no 

sentido de restringi-la.  

Em síntese, sustentamos que os enunciados tratadísticos constantes dos Artigos 5 e 

7 devem ser integrados aos enunciados domésticos conformadores da norma-padrão de 

incidência, com a finalidade (i) de excluir da tributação na fonte o não-residente, nos casos 

em que não seja verificada a configuração de um estabelecimento permanente; ou (ii) de 

limitar a tributação do não residente aos lucros atribuíveis ao estabelecimento permanente, 

nos casos em que se tenha em presença esse elemento de conexão. Desta sorte, não fossem 

tais enunciados internacionais, a pretensão fiscal do Estado brasileiro, nos casos em que 

figura como país de fonte, seria exercida sem qualquer limitação, o que implicaria a 

tributação de todos os rendimentos auferidos pelos não residentes que se submetessem ao 

regime geral ou ao regime de equiparação, nos termos elucidados pela seção anterior.  

Pleiteia-se, pois, que em todas as situações nas quais a noção de fonte constante da 

legislação interna brasileira seja mais ampla do que a constante dos acordos de bitributação 

- o que sói ocorrer -, deverá ela ser restringida. Tal restrição, esclareça-se, deve ser operada 

independentemente de o elemento de conexão previsto pelo texto convencional convergir 

ou não com aquele adotado pela norma interna.  

Acerca da posição proposta, convém mencionar o cenário por muito tempo 

verificado no ordenamento fiscal italiano que, mesmo na ausência de uma definição 

doméstica de estabelecimento permanente, contava com a aplicação deste conceito a partir 

das prescrições tratadísticas. Vejamos relato de Alessandro Dragonetti, Valério Piacentini e 

Anna Sfondrini584 sobre o tema:  

A Itália, até 31 de dezembro de 2003, não apresentava no próprio âmbito 
legislativo uma definição de estabelecimento permanente (...). A prática e 
a jurisprudência desenvolveram ao longo do tempo uma posição precisa 
de modo a identificar o instituto segundo as definições apresentadas nos 
tratados assinados pela Itália fazendo referência aos princípios 
internacionais ditados no âmbito da OCDE.  

 

                                                           
584“L'Italia, fino al 31 dicembre 2003, non presentava nel proprio ambito legislativo una definizione di 

stabile organizzazione (...). La prassi e la giurisprudenza hanno nel tempo elaborato una posizione precisa 
volta a indentificare l'instituto secondo le definizioni presenti nei trattati stipulati dall'Italia facendo 
referimento ai principi internazionali dettati in ambito OCSE.” (DRAGONETTI, Alessandro; 
PIACENTINI, Valerio; SFONDRINI, Anna. op. cit., p. 784). 
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Exemplo semelhante pode ser colhido do ordenamento francês585: 

A palavra estabelecimento permanente (‘établissement stable’) não existe 
no âmbito do imposto de renda das pessoas jurídicas. [...] Não há 
definição de estabelecimento permanente na própria legislação fiscal. [...] 
No entanto, um tratado para evitar a dupla tributação pode fazer com que 
seja negado à França o direito de tributar o lucro de uma empresa 
estrangeira se ela não possuir estabelecimento permanente na França, 
mesmo quando a legislação doméstica francesa garantiria tal direito de 
tributar.  

 

Interessa frisar que essa aproximação do tema dos estabelecimentos permanentes, 

enquanto critério de conexão decorrente de tratados internacionais, cuja ausência afasta o 

exercício da jurisdição fiscal do Estado de fonte para tributar itens de rendimentos 

empresariais, já foi acolhido pelas cortes brasileiras, ainda que em escassas oportunidades. 

Nesse sentido, veja-se trecho de voto da Relatora Luciene Amaral Corrêa Münch nos 

Embargos Infringentes n. 2002.71.00.006530-5/RS586:  

Ao isentar os lucros – em inglês ‘business profits’ – das empresas que 
não sejam permanentemente estabelecidas no território de um 
determinado país do recolhimento de imposto sobre a renda naquele 
território, as convenções Brasil-Canadá e Brasil-Alemanha apenas fazem 
cumprir o princípio internacionalmente reconhecido de que, como regra 
geral, até que uma empresa se estabeleça de forma permanente em um 
determinado Estado, ela não deve ser tida como participante da vida 
econômica em um determinado Estado a ponto de conceder a ele o direito 
de tributar seus ganhos. 

 

Diante dessas noções, face à presença de enunciado integrativo convencional, nos 

termos dos respectivos Artigos 5 e 7, a pretensão tributária brasileira deverá ser excluída se 

inexistente o elemento de conexão requerido pelo tratado aplicável, i.e., na hipótese de o 

contribuinte não atuar no Brasil por meio de um estabelecimento permanente. Ocorre que, 

                                                           
585“The word permanent establishment (‘établissement stable’) does not exist with regard to corporate 

income tax. […] There is no definition of permanent establishment in the tax law itself. […] However, a 
DTC may lead to deny France the right to tax the profit of a foreign company if it has no PE in France, 
even where French domestic law would grant such a right to tax.” (JOUFFROY, Renaud; BLÉTIÈRE, 
Emmanuel Raingeard de la. French Report. In: REIMER, Ekkehart; URBAN, Nathalie; SCHMID, Urban; 
SCHMID, Stefan (Eds.). Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral Tax Treaty and OECD 
perspective, cit., p. 2 e 21. 

586Tribunal Regional Federal da 4ª Região, EINF n. 2002.71.00.006530-5/RS, Relator: Luciene Amaral 
Corrêa Münch, 29.06.2009. 
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não raro, essa orientação é ignorada pelas autoridades brasileiras, situação especialmente 

deflagrada no tocante às atividades de prestação de serviços.  

A despeito da clareza do racional acima exposto, levou-se à apreciação da então 

Secretaria da Receita Federal, por meio de processos de consulta, a questão quanto à 

incidência de imposto de renda na fonte sobre a remuneração por serviços prestados por 

não-residentes, ante as previsões contidas nos tratados para evitar a dupla tributação. Em 

tais oportunidades as autoridades fazendárias brasileiras chegaram a adotar interpretação 

consonante à prática internacional, rechaçando a possibilidade de tributação no Brasil dos 

rendimentos decorrentes de serviços prestados a beneficiários brasileiros, nos casos em que 

não se verifica a existência de um estabelecimento permanente no país. Nesse sentido, a 

título exemplificativo, cite-se: Processo de Consulta nº 369/98, da Superintendência 

Regional da Receita Federal – SRRF/ 7ª Região Fiscal; Processo de Consulta nº 11/99, da 

Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/ 9ª Região Fiscal; Processo de Consulta 

nº 74/99, da Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/ 9ª Região Fiscal.  

Ocorre que, em 01.10.1999, a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação 

(COSIT) emitiu o Parecer nº 58, adotando interpretação radicalmente diversa. Esse 

posicionamento discrepante foi, em seguida, reafirmado pelo Ato Declaratório Normativo 

COSIT nº 1, de 05.01.2000, que assim dispõe:  

O COORDENADOR-GERAL SUBSTITUTO DO SISTEMA DE 
TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 199, inciso 
IV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 227, de 3 de 
setembro de 1998, e tendo em vista o disposto nas Convenções 
celebradas pelo Brasil para Eliminar a Dupla Tributação da Renda e 
respectivas portarias regulando sua aplicação, no art. 98 da Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 685, inciso II, alínea "a", e 997 do 
Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, declara, em caráter normativo, 
às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da 
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que: 

I- As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência 
técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se 
à tributação de acordo com o art. 685, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 
3.000, de 1999.  

II - Nas Convenções para Eliminar a Dupla Tributação da Renda das 
quais o Brasil é signatário, esses rendimentos classificam-se no artigo 
Rendimentos não Expressamente Mencionados, e, conseqüentemente, são 
tributados na forma do item I, o que se dará também na hipótese de a 
convenção não contemplar esse artigo.  
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III - Para fins do disposto no item I deste ato, consideram-se contratos de 
prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência 
de tecnologia aqueles não sujeitos à averbação ou registro no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Banco Central do Brasil. 

 

Com a edição do ato acima, as autoridades fazendárias brasileiras pretenderam 

justificar a aplicação do regime de tributação analítico da fonte sobre os rendimentos de 

não residentes decorrentes da prestação direta de serviços sem transferência de tecnologia, 

sob o argumento de que tais valores deveriam ser qualificados no âmbito dos enunciados 

internacionais que tratam de “rendimentos não expressamente mencionados”587. Interessa 

esclarecer que, de acordo com a lógica das convenções em matéria tributária, tais 

enunciados, normalmente alocados sob o Artigo 21, têm aplicação francamente restrita588; 

com rigor, tal dispositivo é dirigido a situações muitíssimo pontuais, que não podem ser 

enquadraras em nenhuma das outras previsões contidas na convenção.  

Como pontua Alberto Xavier589, o Artigo 21 destina-se a rendimentos atípicos, 

inusuais e de pequena expressão, que não justificam um tratamento convencional em 

separado. Como exemplos, podemos citar (i) ganhos de jogo, (ii) rendimentos de loteria, 

(iii) pagamentos para manutenção de parentes, (iv) prêmios artísticos e acadêmicos590. 

Ainda sobre o tema, é oportuno relembrar a abrangência do Artigo 7 que, dada a 

sua generalidade, aplica-se a todos os itens de rendimentos empresariais591, ressalvados 

                                                           
587Ao contrário do que ocorre em relação à CM OCDE, sob a qual o exercício da jurisdição para tributar os 

rendimentos não expressamente mencionados é outorgado exclusivamente ao Estado da residência, a 
generalidade dos acordos celebrados pelo Brasil autorizam o exercício cumulativo de pretensões.  

588Anote-se, contudo, que o Artigo 21 tem cardeal importância no tocante a casos envolvendo dupla 
residência e rendimentos provenientes de terceiros Estados (cf. parágrafo 1 dos Comentários ao Artigo 21 
da CM OCDE).  

589XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil, cit., p. 569. 
590Cf. BAKER, Philip. Double taxation agreements and international tax law, cit., p. 21-2; VOGEL, Klaus. 

Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 1072-1073. 
591“71. Although it has not been found necessary in the Convention to define the term “profits”, it should 

nevertheless be understood that the term when used in this Article and elsewhere in the Convention has a 
broad meaning including all income derived in carrying on an enterprise.” (Comentários ao Artigo 7 da 
CM OCDE). Anote-se que esse esclarecimento é extremamente relevante para afastar linha interpretativa 
que busca sustentar a inaplicabilidade do Artigo 7, sob o argumento de que sua única função seria o de 
regular casos em que existe um estabelecimento permanente. Com efeito, essa interpretação isolada e 
equivocada, assenta-se na premissa errônea de que os “lucros empresariais”, aos quais o Artigo 7 se 
destina, não abrangem itens de rendimentos, mas apenas o resultado total decorrente do confronto de 
receitas e despesas (cf. LEONARDOS, Gabriel Francisco. O imposto de renda na fonte sobre os 
pagamentos ao exterior por serviços técnicos: análise de um caso de renúncia final do Brasil: reforma 
fiscal. Revista Dialetica de Direito Tributario, Sao Paulo, n. 40, p. 32-41, jan. 1999). Na severa e acertada 
crítica de Alberto Xavier, “a aplicação do conceito de lucro da lei brasileira à empresa estrangeira, que 
não dispõe no país da fonte de um estabelecimento permanente, conduz a uma alternativa logicamente 
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aqueles particularmente tratados por outros dispositivos (e.g., dividendos, juros etc.)592. 

Com base nessa inteligência, as remunerações decorrentes do exercício de atividade 

econômica exercida de forma organizada e orientada a percepção de lucro, tais como 

aquelas derivadas da prestação de serviços, nunca poderiam ser enquadradas como 

“rendimentos não expressamente mencionados”; nessa conformidade, esclarece Vogel593:  

[...] o Art. 21 não se aplica a itens de rendimentos classificáveis como 
lucros empresariais no sentido do Art. 7, tais como as remunerações por 
serviços técnicos, em relação aos quais pode haver de fato, em alguma 
medida, regras especiais [em referência a possibilidade de inclusão dessas 
atividades no âmbito do Artigo 12, sobre royalties, conforme será 
analisado posteriormente], mas que, na ausência de tais regras especiais, 
são abrangidos pelo Art. 7.  

 

Contrariando toda essa lógica, o Ato Declaratório Normativo COSIT nº 1/00 

esvaziou quase que por completo os enunciados mais relevantes dos tratados concernentes 

a categoria dos lucros empresariais (Artigo 7), outorgando tal função de destaque a 

enunciados de caráter originalmente residual e secundário (Artigo 21) (pasmem, mesmo 

em relação a acordos que sequer os contêm). 

Essa aproximação discrepante adotada pelo Fisco brasileiro pode colocar o país em 

franca desvantagem competitiva no cenário internacional, uma vez que os investidores 

estrangeiros que pretendem atuar no mercado brasileiro podem acabar sujeitando-se a uma 

carga fiscal extremamente agravada. Isso porque, conforme mencionado linhas volvidas, a 

aplicação do método para evitar a dupla tributação pelo Estado de residência requer que o 

exercício da jurisdição fiscal do Estado de fonte tenha ocorrido nos termos da convenção 

                                                                                                                                                                                
absurda, que põe a nu o sofisma em que se baseia. Com efeito, o art. 7º nunca seria aplicável, pois a partir 
do Brasil nunca poderiam ser pagas remunerações globais e sintéticas, ou seja, nunca poderiam ser pagos 
‘lucros’, tornando o art. 7º uma excrescência inútil no tratado [...].” (XAVIER, Alberto. op. cit., p. 568). 

592“74. […]it has therefore been decided to include a rule of interpretation that ensures that Articles 
applicable to specific categories of income will have priority over Article 7. It follows from this rule that 
Article 7 will be applicable to business profits which do not belong to categories of income covered by 
these other Articles, and, in addition, to income which under paragraph 4 of Articles 10 and 11, paragraph 
3 of Article 12 and paragraph 2 of Article 21, fall within Article 7. This rule does not, however, govern the 
manner in which the income will be classified for the purposes of domestic law; thus, if a Contracting State 
may tax an item of income pursuant to other Articles of this Convention, that State may, for its own 
domestic tax purposes, characterise such income as it wishes (i.e., as business profits or as a specific 
category of income) provided that the tax treatment of that item of income is in accordance with the 
provisions of the Convention.” (Comentários ao Artigo 7 da CM OCDE). 

593“ In contrast, Art. 21 does not apply to items of income classifiable as business profits within the meaning 
of Art. 7, such as remuneration for technological services, for which there are in fact to some extent special 
rules (see supra Art. 12, at m.no.68), but which in the absence of such special rules come under Art. 7.”  
(VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 1073). 
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relevante. Não sendo este o caso, quando investidores estrangeiros recebem rendimentos 

empresariais decorrentes da prestação de serviços a beneficiários brasileiros, seus 

respectivos Estados de residência podem negar a concessão de isenção ou crédito pelo 

imposto pago no Brasil, resultado em múltipla oneração de tais rendimentos.  

Some-se a esse pernicioso efeito sobre potenciais investidores no mercado 

brasileiro o fato de que tal postura das autoridades fazendárias brasileiras pode colocar o 

país em uma posição diplomática de isolamento em matéria fiscal, dada sua patente 

violação aos preceitos convencionais. Nesse sentido, inclusive, especula-se que um dos 

fatores que levaram à denúncia da convenção que existia entre o Brasil e a Alemanha 

correspondeu precisamente ao posicionamento Brasileiro quanto à tributação dos 

serviços594. Posição semelhante foi recentemente apresentada pela Finlândia por meio 

ofício do Ministério das Finanças de 27.02.2013, no qual manifesta a intenção de 

apresentar denúncia do acordo para evitar a dupla tributação celebrado com o Brasil, caso 

se confirme o entendimento firmado pelas autoridades fiscais brasileiras no tocante a 

tributação de serviços595. Ainda sobre o tema, mencione-se a indicação constante do 

relatório geral do Congresso IFA, realizado em Boston, no ano de 2012, sobre Enterprise 

Services, no sentindo de ressaltar a singularidade do posicionamento brasileiro, que não 

encontra eco em nenhuma das trinta e sete jurisdições participantes596.  

Isto posto, destaque-se que a doutrina brasileira597 critica amplamente o 

posicionamento avançado pelo Ato Declaratório Normativo COSIT nº 1/00, alinhando-se 

com a interpretação internacionalmente adotada. Mencione-se, ainda, a existência de 

diversos precedentes judiciais favoráveis à alocação dos rendimentos decorrentes da 

prestação de serviços sob os Artigos 5 e 7 das convenções firmadas pelo Brasil. Além do já 

                                                           
594Cf. OPEN, Wolfgang. A Alemanha denuncia seu tratado de dupla tributação com o Brasil: razões e 

conseqüências da denúncia do tratado sob um ponto de vista alemão. Revista de Direito Tributário 
Internacional, ano 1, n. 1, p. 217-218, 2005; SCHOUERI, Luís Eduardo. Questões atuais da tributação e da 
cooperação internacionais. Revista de Direito Tributário Internacional, São Paulo, n. 2, p. 77, 2005. 

595Cf. Parecer PGFN/CAT/ º 2.000, de 29.10.2013. 
596PICKERING, Ariane. Enterprise Service. General Report, cit., p. 52. 
597Cf. XAVIER, Alberto. O imposto de renda na fonte e os serviços internacionais: análise de um caso de 

equivocada interpretação dos arts. 7º e 21 dos tratados. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, 
n. 49, p. 7 et seq.,out. 1999; NEVES, Márcio Calvet. O imposto de renda na fonte nos pagamentos por 
prestação de serviços técnicos por residentes no exterior, o Ato Declaratório CST n. 1/00 e as convenções 
celebradas pelo Brasil para evitar a dupla tributação. Revista Dialética de Direito Tributário, Sao Paulo, n. 
58, p. 69-74, jul. 2000; TÔRRES, Heleno Taveira. Princípio da territorialidade e tributação de não-
residentes no Brasil. Prestações de Serviços no Exterior. Fonte de Produção e Fonte de Pagamento, cit., p. 
71-108; SCHOUERI, Luis Eduardo; RIBEIRO, Ricardo Pereira. New withholding taxes on imported 
services. International Transfer Pricing Journal, v. 11, n. 4, p. 196-206, 2004; ROCHA, Sergio André. 
Interpretação dos tratados para evitar a bitributação. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 245-257. 
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mencionado EINF n. 2002.71.00.006530-5/RS, Relatora: Luciene Amaral Corrêa Münch, 

29.06.2009, cite-se, (i) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: AC nº 

2002.61.00.001530-0/SP, Relatora: Consuelo Yoshida, 18.11.2010; ED em APELREEX nº 

2005.61.00.024461-1/SP, Relator: Carlos Muta, 12.04.2012; AC nº 2004.61.00.000361-

5/SP, Relatora: Cecilia Marcondes, 09.11.2012; APELREEX nº 2011.61.30.006803-6/SP, 

Relator: Roberto Jeuken, 16.05.2013; e (ii) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

AMS nº 2002.02.01.033605-2/RJ, Relatora: Tania Heine, 14.07.2009; e AMS nº 

2004.50.01.001354-5/RJ, Relator: Alberto Nogueira, 16.03.2010.  

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça analisou o tema ao julgar caso 

envolvendo a tributação no Brasil sobre remessas realizadas pela Companhia Petroquímica 

do Sul (Copesul), em decorrência de serviços de reparo, revestimento e beneficiamento de 

fornos, prestados por empresas estrangeiras, situadas na Alemanha e Canadá598; neste 

leading case, a corte decidiu pelo que sustentamos ser a correta aplicação do Artigo 7 dos 

Tratados em questão, afastando a pretensão fiscal do Fisco brasileiro.  

Posteriormente, o tema voltou a ser apreciado pelas autoridades fazendárias 

brasileiras, por ocasião da Nota COSIT nº 23, de 30.08.2013, na qual foi analisado o 

Memorando nº 64/2013/Suari/Corin/Datin, de 19.04.2013, responsável por encaminhar o 

citado ofício do Ministério das Finanças da Finlândia, de 27.02.2013. Nessa oportunidade, 

a Cosit chegou a reconhecer que “a posição adotada pelo Ato Declaratório (Normativo) 

COSIT nº 1, de 2000, traduz interpretação equivocada das disposições dos acordos para 

evitar a dupla tributação e está em desacordo com o entendimento da doutrina 

internacional, o que gera violação dos tratados e motivos para sua denúncia.”  

Ocorre que o assunto foi, em seguida, submetido à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) que, por meio do Parecer PGFN/CAT/ º 2.000, de 29.10.2013, reafirmou 

a existência de orientação já materializada em parecer anterior (Parecer PGFN/CAT nº 

776/2011599), que valida o entendimento exarado sob o Ato Declaratório Normativo 

COSIT nº 1/00. 

Se, por um lado, a interpretação constante do Ato Declaratório Normativo COSIT 

nº 1/00 traduz-se em frontal violação aos preceitos convencionais e evidencia 

                                                           
598Superior Tribunal de Justiça, REsp. n. 1.161.467/RS, Relator: Castro Meira, 17.05.2012. 
599O Parecer PGFN/CAT nº 776/2011 foi exarado em resposta à solicitação da Coordenação-Geral da 

Representação judicial (CRJ), para fins de elaboração de memorial a ser entregue aos Ministros do STJ, 
como subsídio para o julgamento do já citado, REsp. n. 1.161.467/RS. 
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posicionamento isolado adotado pelo Brasil, por outro lado, uma segunda postura 

comumente adotada pela prática brasileira concernente à tributação de serviços encontra 

eco em alguns países importadores de capital como a Argentina, a Colômbia, a Índia, o 

Peru e o Uruguai600. Trata-se de postura que visa a admitir o exercício da jurisdição fiscal 

do Estado de fonte sobre determinadas classes de serviços - comumente aqueles de caráter 

técnico - por meio de alterações quanto à sistemática e à abrangência do dispositivo 

convencional destinado aos royalties (notadamente, o Artigo 12 da CM OCDE). Tais 

alterações apresentam um forte desvio do modelo proposto pela CM OCDE, segundo o 

qual, além de atribuir o exercício da pretensão fiscal sobre os royalties exclusivamente ao 

Estado de residência, reforça expressamente em seus respectivos comentários que o Artigo 

12 não se dirige à prestação de serviços (atividade esta submetida ao Artigo 7)601.  

Sob a CM OCDE, o Artigo 12 destina-se aos pagamentos de qualquer natureza 

recebidos como remuneração pelo uso, ou pela concessão de uso, de qualquer direito de 

autor sobre obras literárias, artísticas, ou científicas, incluindo filmes cinematográficos, de 

patentes, marcas de indústria ou de comércio, desenhos ou modelos, fórmulas ou processos 

secretos, ou informações concernentes à experiência industrial, comercial ou científica 

(comumente designado de know how).  

A seu turno, no campo do Direito Internacional Tributário brasileiro, cumpre 

registrar algumas peculiaridades quanto ao escopo do Artigo 12 das convenções firmadas 

pelo país. Primeiramente, observe-se que as convenções brasileiras seguem, em geral, a 

redação proposta pela versão de 1977 da CM OCDE, que incluía, além dos itens acima 

indicados, as remunerações pagas pelo uso, ou concessão do uso de equipamentos 

industriais, comerciais ou científicos602. Uma segunda nota distintiva, de especial interesse 

para o tema em questão, diz respeito à previsão, frequentemente contida em protocolos que 

integram as convenções brasileiras, no sentido de que a definição de royalties abrangeria 

remunerações decorrentes da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica. A 

respeito dessa extensão, há que se ter em mente o racional que suporta tal equiparação dos 

serviços técnicos e de assistência técnica aos royalties e que, no nosso sentir, exige a 

existência de uma complementaridade entre tais atividades e a transferência de know-how.  

                                                           
600PICKERING, Ariane. op. cit., p. 47. 
601Nesse sentido, cite-se o parágrafo 10.2 dos Comentários ao Artigo 12 da CM OCDE. 
602Desde a versão de 1992, tais itens passaram a ser abrangidos pelas previsões do Artigo 5 e 7, conforme 

esclarece o parágrafo 9 dos Comentários ao Artigo 12 da CM OCDE.  
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Consoante o escólio de Alberto Xavier603, não raro, a transferência de know-how, 

pode realizar-se instantaneamente pela mera cessão de direitos de uso, materializados em 

plantas, manuais, desenhos e fórmulas. Ocorre, porém, que há casos em que a transmissão 

da experiência não se esgota na simples cessão de direitos, demandando atividades 

complementares por meio das quais a informação tecnológica é plenamente colocada à 

disposição do cessionário. De acordo com o ilustre autor, é precisamente em relação a 

esses casos que seria cabível a extensão pretendida pelos protocolos ao equiparar os 

serviços técnicos e de assistência técnica aos royalties. Com efeito, essa qualificação das 

remunerações decorrentes de assistência ou serviços técnicos como royalties, por 

complementariedade ou acessoriedade, implicaria concluir que “somente podem ser 

qualificados como de ‘assistência e serviços técnicos’ para efeitos das convenções, 

aqueles contratos que – seja qual for a denominação – tenham caráter complementar ou 

instrumental de contratos de transferência de capital tecnológico”; desse modo, tal noção 

não poderia abranger “os contratos em que o objeto principal seja a prestação de serviços, 

ainda que de conteúdo técnico, pois a remuneração destes não é, por natureza, ‘royalty’, 

mas rendimentos de trabalho autônomo (tratando-se de serviços pessoais) ou preço 

constitutivo de lucro de empresa (tratando-se de serviços não pessoais).”604 

Contrariamente ao exposto, as autoridades fazendárias, por vezes, pretendem 

atribuir maior amplitude semântica à expressão “serviços técnicos”, fazendo referência ao 

“trabalho, obra ou empreendimento cuja execução dependa de conhecimentos técnicos 

especializados”605, postura essa que, em termos práticos, resulta na qualificação de 

praticamente toda e qualquer atuação sob tal conceito. Em linha com a argumentação 

avançada por Fábio Lima da Cunha606, tal posicionamento não deve ser acolhido, pois 

estabelece interpretação incorrigivelmente vaga, por esvaziar o sentido dos serviços em 

                                                           
603XAVIER, Alberto. O imposto de renda na fonte e os serviços internacionais: análise de um caso de 

equivocada interpretação dos arts. 7º e 21 dos tratados, cit., p. 14-15. 
604Interpretação análoga pode ser extraída da experiência observada na Índia, que também tem a prática de 

incluir os serviços técnicos no âmbito do Artigo 12 de diversos de seus acordos, mas esclarece que tal 
expressão deve ser entendida como aquelas atividades que “make available technical knowledge, 
experience, skill, knowhow or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or 
technical design.” (cf. BHATTACHARYA, Saurav; SANGHAVI, Dhaval. Enterprise service. Indian 
Report. Cahier de Droit Fiscal International, IFA, Netherlands, v. 97a, p. 368, 2012). 

605Cf. Artigo 17 da Instrução Normativa SRF nº 252, de 04.01.2002. 
606CUNHA, Fábio Lima da. Os serviços sem transferência de tecnologia no contexto dos tratados para evitar 

a dupla tributação da renda. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 190, p. 21-23, jul. 2011. 
No mesmo sentido, ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a bitributação da 
renda. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. p. 198-199. 
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geral, e pelo fato de a legislação de regência sempre ter relacionado os conceitos em causa 

às operações acessórias à transferência de tecnologia. 

Em que pese o modelo de tributação dos serviços por meio da extensão do conceito 

de royalties seja apto a apresentar algumas vantagens administrativas - como a redução de 

obrigações acessórias e maior facilidade nas atividades arrecadatórias -, ele não parece 

privilegiar o alinhamento do exercício das jurisdições fiscais com imperativos de pertença 

econômica607. Primeiramente, mencione-se que as limitações impostas pelos tratados ao 

exercício das jurisdições fiscais dos Estados contratantes segue uma lógica específica, 

estruturada em função da natureza dos rendimentos608, de modo que outorgar aos serviços 

– atividade indubitavelmente de cunho ativo - o mesmo tratamento dispensado a 

rendimentos de caráter passivo é subverter tal inteligência. Com efeito, observe-se que, 

comumente, a inclusão dos serviços técnicos no âmbito do Artigo 12 das convenções é 

realizada sem que sejam estabelecidos critérios conectivos mínimos para a caracterização 

da fonte - e.g., o local onde os serviços são efetivamente conduzidos é irrelevante.  

Oportuno anotar que diversas críticas a esse modelo foram levantadas pelo já 

mencionado relatório geral do Congresso da IFA sobre Enterprise Services609, tendo sido 

concluído em tal oportunidade que a melhor forma de atender a pretensão do Estado de 

fonte em tributar rendimentos decorrentes de serviços seria por meio da adoção de cláusula 

de EP-S. A utilização dessa alternativa pelo Brasil em suas negociações bilaterais – no lugar de 

forçosamente sustentar a aplicação do Artigo 21 ou estender demasiadamente o conceito de 

royalties sob o Artigo 12 - pode mostrar-se como uma opção extremamente interessante para o 

país manter sua potestade em relação aos rendimentos de serviços, mas em moldes mais 

condizentes e harmônicos os com preceitos internacionalmente reconhecidos.  

Por fim, convém adicionar alguns breves comentários sobre a possibilidade de a 

atuação do não-residente no Brasil ser passível de caracterizar um estabelecimento 

permanente no país, nos termos do Artigo 5 dos tratados para evitar a dupla tributação. 

Nessa hipótese, seria válido o exercício da jurisdição fiscal brasileira para tributar na fonte o 

investidor estrangeiro; ocorre que, mesmo nesse cenário, a legislação doméstica brasileira 

deverá observar as limitações decorrentes da integração dos enunciados convencionais.  

                                                           
607Cf. seção 3.2. do Capítulo 2. 
608Cf. VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions, cit., p. 30-31. 
609PICKERING, Ariane. op. cit., p. 20 e 59-60. 
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Como visto, o regime geral aplicável ao não residente, consistente na tributação 

analítica do rendimento bruto, pode mostrar-se mais oneroso do que a imposição incidente 

em base líquida - tal diferença de carga fiscal pode ser verificada mesmo na hipótese 

daquele primeiro regime estar submetido a alíquotas inferiores do que às aplicáveis no caso de 

tributação sintética610. Nesse cenário, caso as autoridades fazendárias brasileiras não apliquem 

os enunciados envolvendo os estabelecimentos permanentes constantes da convenção aplicável 

ao caso, poderão invalidamente submeter o investidor estrutura fiscal mais onerosa se 

comparada àquela que seria verificada se tal conceito fosse devidamente aplicado611. 

Conforme adiantado, a despeito de sua relevância, não se prestando o objeto deste estudo a 

tratar do tema da alocação dos lucros aos estabelecimentos permanentes, não aprofundaremos 

nossos comentários sobre as questões atinentes a apuração de tais resultados612.  

Com efeito, o intuito de tais considerações, assim como as demais desenvolvidas no 

presente capítulo, é demonstrar a relevância do tema dos estabelecimentos permanentes 

sob o Direito Tributário Internacional do Brasil - seja em seus influxos sobre a legislação 

brasileira isoladamente considerada, seja em suas repercussões nos casos em que sobre ela 

se integram os enunciados convencionais. 

 

                                                           
610“The inability of non-resident taxpayers without a PE in the source State 2 to deduct expenses may give 

rise to a charge that exceeds a reasonable taxation on a profit margin, if not the margin itself. Such 
assessment of tax on a gross basis (hereinafter referred to simply as ‘gross taxation’) may be alleviated for 
certain categories of income, subject to reduced tax rates under the domestic law of source countries. 
Nonetheless, gross taxation with reduced rates often entails a significantly higher tax liability than that 
arising from net taxation with standard rates.” (PALMA, Rui Camacho. Gross taxation at source: 
limitations of the international tax framework. London: University of London, 2010. p. 6). 

611“(…) taxation where a permanent establishment does not exist might be far more burdensome than if one 
did.” (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. The 
taxation of income derived from the leasing of industrial, commercial or scientific equipment. Paris, Sept., 
1983). 

612Em linha com a nota580, acima.  



269 
 

CONCLUSÕES 

 

A partir da tese sustentada pelo presente estudo, fundada dos pressupostos teóricos 

desenvolvidos no decorrer dos Capítulos precedentes, apresentamos a seguir as principais 

conclusões alcançadas:  

1. Em que pese a pluralidade de teorias econômicas acerca da relação existente entre 

tributação e investimentos, converge-se na ideia de que, em maior ou menor grau, a carga 

fiscal contribui para o processo decisório de realização dos investimentos. Desse modo, a 

sobrecarga oriunda da pluritributação tem o condão de perturbar significativamente o 

comportamento do mercado, contribuindo negativamente para as trocas transfronteiriças.  

2. Muito embora o fenômeno da dupla tributação seja considerado indesejável sob 

diversas perspectivas, predomina na doutrina o entendimento de que inexistiria um 

principio jurídico geral de vedação à cumulação de pretensões impositivas. 

3. Não obstante, diante da incontestável influência da fiscalidade sobre o comércio 

interestatal, as convenções internacionais em matéria de dupla tributação apresentam-se 

como um dos mais importantes instrumentos para que os países ajustem seus interesses a 

fim de remover obstáculos ao desenvolvimento econômico no plano internacional.  

4. O fenômeno da dupla tributação é tomado pelo presente estudo a partir de uma 

aproximação afirmativa incondicionada intermediária, sob a qual sua caracterização exige 

a concorrência de quatro critérios; são eles: aplicação de tributos semelhantes por Estados 

soberanos, sobre um mesmo contribuinte, em relação à mesma materialidade fática, em um 

mesmo período temporal. Diante desses pressupostos, cunhou-se a chamada teoria das 

quatro identidades, que se referem, respectivamente, à (i) identidade do tributo, (ii) 

identidade subjetiva, (iii) identidade material, e (iv) identidade temporal. 

5. Sustentamos que o fenômeno em questão é tratado por normas integrantes de dois 

conjuntos distintos. O primeiro deles é composto por enunciados cunhados no âmbito do 

ordenamento doméstico estatal, mas cuja materialidade volta-se para fatos com elementos 

de estraneidade; a esse grupo fazemos referência pela designação de Direito Tributário 

Internacional. Tal expressão é adotada com intuito analítico, objetivando diferençar aquele 
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primeiro plexo normativo do segundo conjunto, cuja composição é integrada por 

enunciados que abarcam matéria fiscal, mas cuja enunciação remonta à ordem externa; a 

esse grupo fazemos referência pela designação de Direito Internacional Tributário.  

6. Especificamente no tocante a esta última seara – a do Direito Internacional 

Tributário – a prática generalizada dos países consiste em adotar os padrões fixados pela 

CM OCDE e pela CM ONU. Por esse motivo, tais modelos foram utilizados como 

paradigmas no exame ora conduzido.  

7. Visando a garantir aos Estados uniformidade e coerência nas tratativas com seus 

pares, a CM OCDE e a CM ONU propõem a adoção de arquétipo formal específico, de 

modo a estruturar os enunciados a serem negociados de acordo com as funções às quais se 

propõem. Dentre as diversas funcionalidades apresentadas pelos tratados internacionais, 

destaca-se a categoria normativa que propomos designar como enunciados integrativos 

convencionais, conformados por comandos prescritivos que buscam conjugar-se com 

enunciados impositivos domésticos (i.e., integrantes do Direito Tributário Internacional) no 

sentido de excluir, total ou parcialmente, certos conteúdos semânticos dos critérios que 

conformam originalmente seu antecedente ou o consequente. É precisamente por meio 

desse mecanismo de integração dos enunciados internacionais que os tratados para evitar 

dupla tributação buscam realizar seu escopo precípuo de afastar o exercício cumulado de 

potestades fiscais. Nesse giro, frise-se, os tratados em matéria de dupla tributação não têm 

a função positiva de atribuir aos Estados pretensões tributárias que nele tenham o seu 

fundamento direto; disso decorre que os enunciados convencionais não criam nem 

majoram tributos, de modo que toda e qualquer exigência de cunho fiscal decorre de norma 

cuja fonte remonta a processo exclusivamente doméstico. 

8. Considerando a função peculiar dos enunciados integrativos convencionais, tem-se 

que tal categoria normativa ostenta compostura formal própria, articulada em torno de dois 

elementos conformadores; são eles o conceito-quadro e o elemento de conexão. O 

conceito-quadro exprime a classe de fatos que são objeto da definição do âmbito de 

incidência da norma interna. Nesse passo, tal aspecto do enunciado convencional tem a 

finalidade de estabelecer o núcleo dos fatos com elementos de estraneidade conotados nos 

antecedentes de normas impositivas domésticas a serem conjugadas ao enunciado 

integrativo veiculado pelo tratado. A seu turno, o elemento de conexão compreende o 

critério por meio do qual se verifica a existência de relação entre o fato conotado pelo 
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conceito-quadro e o ordenamento jurídico relevante. Dito de outro modo, o elemento de 

conexão oferece os meios necessários para que o intérprete afira qual dos ordenamentos 

será afetado pela integração de um dado enunciado veiculado por tratado internacional, ao 

passo que conceito-quadro permite que se determine qual, dentre as normas existentes no 

ordenamento eleito, deverá ser limitada de maneira a acomodar as prescrições constantes 

do indigitado acordo.  

9. Diante dessas noções, evidenciou-se o papel de destaque conferido aos elementos 

de conexão, por desempenharem função primordial no delineamento das jurisdições dos 

Estados para tributar. Sobre o tema, convém relembrar que tomamos a jurisdição fiscal 

como atributo da soberania, consistente no poder de um Estado para definir e executar 

direitos e deveres em matéria tributária de forma independente e autônoma. Dessa forma, o 

exercício da jurisdição fiscal pelos Estados ocorre por meio da autodeterminação de regras 

e através da imposição coercitiva de consequências, às quais nos referimos, 

respectivamente, como jurisdiction to prescribe e jurisdiction to enforce.  

10. Enquanto a jurisdiction to enforce tende a sujeitar-se a lindes estritos, na medida 

em que o Direito Internacional veda a pratica de atos de aplicação de normas de um Estado 

fora do seu território, a jurisdiction to prescribe submete-se a critérios deveras mais 

sensíveis. Precisamente por entendermos que a jurisdição decorre da soberania estatal, 

sustentamos que a demarcação desta última informa os contornos que devem ser 

observados por aquela primeira.  

11. Assim como o Estado apresenta como elementos a população, o território e o 

Governo, também a soberania divisa-se em componentes de caráter pessoal, territorial e 

funcional. É em função desses componentes que a jurisdição prescritiva deve ser delineada, 

de maneira que seu exercício estenda-se exclusivamente até onde alcançar qualquer dos 

elementos que integram a soberania da qual decorre. De outro modo, o exercício 

desarrazoado da jurisdiction to prescribe resulta na extrapolação da soberania estatal, 

podendo tal fenômeno ser verificado quando a pretensão fiscal de um Estado é vertida em 

norma que busca atingir fatos que com ele não apresentam nexo efetivo e suficiente. É 

imperativo, portanto, que as situações colhidas pelas normas impositivas fiscais guardem 

algum vínculo com o Estado tributante.  



272 
 

12. Nesse contexto, fixamos a noção de que os elementos de conexão figuram como 

critério essencial, apto a garantir legitimidade aos Estados no exercício de suas respectivas 

jurisdições prescritivas. Diante disso, verificou-se que, além de desempenharem função 

basilar no bojo do Direito Internacional Tributário (na medida em que integram a relevante 

categoria dos enunciados integrativos convencionais), os elementos de conexão também 

ocupam lugar de destaque no âmbito do Direito Tributário Internacional. Isso porque os 

elementos de conexão apresentam-se como critérios fáticos dispostos nas normas 

impositivas internas com o objetivo de eleger as relações aptas a desencadear o liame 

obrigacional tributário.  

13. Mencione-se que em qualquer das referidas searas – a do Direito Internacional 

Tributário e a do Direito Tributário Internacional –, os elementos de conexão reportam-se 

inexoravelmente à emblemática figura da regra-matriz de incidência tributária. Desta feita, 

foi proposta, como instrumento epistemológico, a classificação dos elementos de conexão 

com base nesse dado.  

14. Fundados em classificação que categoriza os elementos de conexão conforme se 

refiram aos aspectos que conformam a regra-matriz de incidência tributária, foi possível 

divisar: (i) os elementos de conexão subjetivos, caracterizados por identificarem na pessoa 

do contribuinte o vínculo com o ordenamento necessário ao exercício da pretensão fiscal; e 

(ii) os elementos de conexão objetivos, caracterizados por oferecerem as coordenadas 

espaciais que informam as condições de lugar onde poderá se reputar ocorrido o evento 

passível de constituir o fato jurídico tributário.  

15. Essa classificação é relevante, pois, ante a existência de um elemento de conexão 

subjetivo, prevalece o entendimento de que estaria justificada a tributação do sujeito 

passivo em função desse vínculo, sendo irrelevante outras coordenadas ligadas ao fato 

tributável. Ao revés, nos casos em que se tenha em presença um elemento de conexão 

objetivo, seria indispensável analisar aspectos geográficos do fato tributável, que devem 

manter nexo espacial com o ordenamento em questão.  

16. Com base em tais noções foi possível antever como o tema dos elementos de 

conexão se relaciona com os regimes fiscais aplicáveis; em linhas gerais: (i) ante a 

existência de nexo subjetivo, justifica-se a tributação do sujeito passivo em bases 

universais, com a sujeição da totalidade de seus rendimentos à pretensão fiscal do Estado 
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com o qual mantém o vínculo, independentemente das coordenadas espaciais de tais 

rendimentos; e (ii) ante a inexistência de nexo subjetivo, a tributação estará restrita à 

conexão de cunho objetivo, justificando apenas a sujeição em bases puramente territoriais, 

i.e., em relação aos itens de rendimento que mantêm vínculo espacial com o ordenamento 

relevante. 

17. Os atributos jurídicos relativos aos sujeitos passivos comumente eleitos para figurar 

como elemento de conexão da norma impositiva tributária (no campo do Direito Tributário 

Internacional) ou dos enunciados tratadísticos (no campo do Direito Internacional 

Tributário) correspondem (i) ao domicílio, (ii) à residência, e (iii) à nacionalidade. A seu 

turno, a conexão de cunho objetivo compreende, por excelência, o controvertido conceito 

de fonte. 

18. Os Estados não estão obrigados a utilizar um mesmo genuine link; tampouco, um 

determinado ordenamento está vinculado à eleição de um único critério de conexão para 

todo o seu sistema impositivo. A eleição dos critérios que informarão o poder de tributar é 

matéria de livre escolha pelos Estados (desde que, repita-se, respeitados os limites 

informados pela soberania). Atualmente, a grande maioria dos países do globo estrutura o 

exercício da jurisdição fiscal em bases universais com fulcro no elemento de conexão da 

residência. A esse propósito, anote-se que a utilização do critério da fonte como elemento 

de conexão exclusivo sempre foi restrita a alguns poucos Estados. Conquanto diminuto o 

número de países que exercem suas jurisdições fiscais em bases puramente territoriais, 

inexistem países que, em tributando a renda, renunciam a tributação na fonte. Em outras 

palavras, a totalidade dos Estados que tributam a renda fazem incidir seus respectivos 

impostos sobre os rendimentos provenientes de seu território, de modo que sustentamos 

que o critério da fonte é o que guarda maior acolhida na prática estatal – muito embora seus 

contornos estejam sujeitos a fortes variações conforme a legislação de cada Estado.  

19. Com base nas noções apresentadas, verificamos que, em uma primeira instância, 

devem ser traçados os limites conformadores da própria jurisdição tributária, que são 

informados pela extensão da soberania estatal, na medida em que esta aparece como 

inexorável condicionante daquela. Sob tal perspectiva, um Estado apenas pode vincular 

fiscalmente aqueles fatos submetidos à sua soberania (seja pessoal, territorial, ou 

funcionalmente); de acordo com a tese aqui defendida, estas notas são ofertadas pelo 

ordenamento jurídico internacional. Instância outra é aquela que estabelece a forma pela 
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qual se dará o exercício da tributação. Neste campo, os Estados têm a opção de eleger os 

elementos que entendam mais adequados e convenientes para ensejar sua pretensão fiscal, 

de acordo com o poder de tributar delineado pelos seus respectivos sistemas 

constitucionais. 

20. Nessa esteira, a escolha dos critérios conectivos por cada ordenamento estatal 

encontra-se umbilicalmente relacionada com a teoria utilizada para conferir legitimação à 

jurisdição fiscal; esse racional é delineado a partir da política fiscal abraçada pelo Estado 

em questão. 

21. Com efeito, diversas teorias informam a eleição dos elementos de conexão; dentre 

elas destaca-se, em particular, a da pertença econômica. Embora apresentasse contornos 

distintos em sua formulação original, a economic allegiance doctrine foi desvirtuada em 

certa medida a fim de garantir primazia ao elemento de conexão da residência. 

22. De acordo com seu precursor, Georg von Schanz, uma pessoa teria vínculo 

econômico com um Estado quando os rendimentos auferidos por essa pessoa decorrerem 

de benefícios prestados por este Estado. Nessa linha, para o aludido economista, a pertença 

econômica de um Estado poderia basear-se no consumo ou na realização de atividades 

negociais, incluindo investimentos. Quando a pertença econômica fosse fundada nesse 

primeiro aspecto, entendia Schanz que a residência é um critério de conexão aceitável; ao 

revés, na hipótese em que a pertença econômica restasse assentada na realização de uma 

atividade negocial, o vínculo hábil a determinar a jurisdição fiscal deve ser imputado não 

apenas ao Estado de residência, mas também (e, segundo o autor, principalmente) ao 

Estado no qual a renda é produzida. 

23. Ao encampar a teoria da pertença econômica nos estudos que culminaram no 

embrião dos atuais modelos de convenções em matéria de dupla tributação, a Liga das 

Nações acabou subvertendo sua formulação original; no lugar de uma efetiva acomodação 

das pretensões tributárias, a recomendação dos economistas da Liga das Nações consistiu 

na adoção de isenções recíprocas entre os Estados relativamente aos rendimentos auferidos 

por não residentes, de modo que, em última análise, o exercício da jurisdição fiscal pelo 

Estado de residência preponderasse.  

24. O entendimento exarado pela Liga das Nações influenciou decisivamente as 

políticas fiscais estatais, que passaram a privilegiar a residência como critério de conexão 
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norteador de suas imposições fiscais. Posteriormente, contudo, o tema da fundamentação 

da jurisdição para tributar voltou a ser debatido sob os motes da eficiência econômica e da 

isonomia.  

25. Com base nas teorias e discussões que alimentaram (e continuam alimentando) a 

sempre presente tensão entre residência e fonte, evidenciamos a imprescindibilidade de 

uma releitura das noções comumente utilizadas para fundamentar a jurisdição fiscal dos 

Estados e informar a eleição dos elementos de conexão. Com efeito, sustentamos que o 

racional erigido ao longo deste ensaio requer que seja abandonada a ideia de consagração 

inconteste do elemento de conexão da residência; mais precisamente, buscamos edificar 

fundamentação que suporta a eleição do elemento de conexão da fonte. 

26. Em que pesem suas múltiplas manifestações, reconduzimos a noção de fonte para 

um mesmo núcleo semântico, compreendido pela noção do local de produção dos 

rendimentos. A fixação de tais contornos possibilitou-nos situar os estabelecimentos 

permanentes precisamente no âmbito do elemento de conexão objetivo da fonte.  

27. Conforme oportunamente elucidado, a configuração do critério da fonte, por vezes, 

requer a concorrência de diversos requisitos a fim de assegurar um nexo efetivo entre o 

rendimento e a pretensão fiscal do Estado em que se desenvolve a atividade produtiva. 

Voltando-nos, em especial, para a análise da noção de fonte no tocante à categoria geral 

dos rendimentos empresariais sob a CM OCDE e a CM ONU, observa-se a eleição de uma 

série de atributos que buscam evidenciar a presença relevante do estrangeiro em uma dada 

jurisdição a partir do conceito de estabelecimento permanente. Nessa esteira, o tema dos 

estabelecimentos permanentes é um dos mais relevantes na análise de situações 

plurilocalizadas, por congregar critérios fundamentais para o exercício das jurisdições 

fiscais em relação a rendimentos empresariais em geral que apresentam fatores de 

estraneidade.  

28. Diante desse quadro foi possível vislumbrar que o desenvolvimento da noção de 

estabelecimento permanente no bojo do Direito Internacional Tributário e, em especial, no 

bojo do Direito Internacional Tributário brasileiro, é de cardeal relevância, pois tal 

conceito tem o condão de atuar como baliza – e esta é a tese aqui pugnada – quando da 

construção do elemento de conexão apto a integrar norma impositiva tributária doméstica 

brasileira, limitando, por derradeiro, sua incidência. 
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29. Da análise dos enunciados da CM OCDE e CM ONU foi possível extrair a 

conclusão de que o conceito de estabelecimento permanente é multifacetado, de modo que 

suas projeções devem ser definidas a partir dos grupos e subespécies que se tenha em 

presença.  

30. Com o objetivo de aproximar-nos adequadamente do objeto de estudo deste ensaio, 

foi proposta a adoção de classificação quanto às possíveis configurações do 

estabelecimento permanente. Considerando a funcionalidade ínsita ao estabelecimento 

permanente em servir como elemento que evidencia vínculo econômico dos itens de 

rendimento dos lucros empresariais, os critérios eleitos na classificação proposta dizem 

respeito às diversas conexões que podem ser vislumbradas; são eles: (i) critério objetivo, 

representado pela conexão entre a presença objetiva do não-residente e o Estado da fonte; 

(ii) critério subjetivo, representado pela conexão entre aquela presença objetiva no Estado 

de fonte e o contribuinte situado no Estado de residência; e (iii) critério funcional, 

representado pela conexão entre a presença objetiva e a atividade empresarial do 

contribuinte.  

31. Primeiramente, começamos por segregar as configurações dos estabelecimentos 

permanentes em dois grandes grupos, com fulcro no critério objetivo. Nessa linha, 

teríamos (i) os Estabelecimentos Permanentes Impessoais, em relação aos quais a presença 

objetiva é evidenciada por instâncias físicas; e (ii) os Estabelecimentos Permanentes 

Pessoais, em relação aos quais a presença objetiva não é representada por uma instalação, 

mas sim por pessoas.  

32. Em seguida, procedemos à subdivisão desses dois grandes grupos em suas 

subclasses em função de características específicas relativas aos demais critérios que 

perfazem oestabelecimento permanente.  

33. Integrando o grupo dos Estabelecimentos Permanentes Impessoais, identificamos a 

espécie dos Estabelecimentos Permanentes Materiais (EP-M), cujos contornos gerais 

compreendem critério objetivo evidenciado por um lugar de negócios, caracterizado pela 

compleição física tomada como meio material adequado para servir como base para uma 

dada atividade negocial, de modo a configurar uma unidade comercial e geograficamente 

coerente. Em sua projeção subjetiva, o EP-M é conformado pela utilização efetiva do lugar 

de negócios pela empresa residente no outro Estado, que deve ter tal unidade física à sua 
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disposição em bases permanentes. Por fim, atividades relevantes que integram os negócios 

da empresa estrangeira devem ser desenvolvidas por meio do dito lugar de negócios, a fim 

de que reste configurado o critério funcional do EP-M.  

34. Ainda no grupo dos Estabelecimentos Permanentes Impessoais, identificamos a 

espécie dos Estabelecimentos Permanentes Construção e Instalação (EP-CI), cujos 

contornos gerais compreendem critério objetivo conformado por canteiros ou projetos, nos 

quais se realizam, em sua projeção funcional, atividades de edificação, construção ou 

instalação (sendo consideradas nesse contexto atividades cunho intelectual a elas conexas), 

e que, sob a perspectiva subjetiva, têm sua condução modulada por prazo de duração 

específico.  

35. Já no grupo dos Estabelecimentos Permanentes Pessoais, identificamos a espécie 

dos Estabelecimentos Permanentes Agência (EP-A), cujos contornos gerais compreendem 

critério objetivo verificado a partir de relação de representação mantida com pessoa cuja 

atuação no território do Estado de fonte é qualificada pelo exercício habitual de poderes 

para vincular a empresa residente no outro Estado. No âmbito do critério subjetivo do EP-

A, tal relação de representação deve se dar em bases dependentes, e seu exercício deve 

ocorrer, sob uma perspectiva funcional, no bojo de atividades essenciais aos negócios da 

empresa estrangeira.  

36. Igualmente, inserem-se no grupo dos Estabelecimentos Permanentes Pessoais a 

espécie dos Estabelecimentos Permanentes Serviço (EP-S), cujos contornos gerais 

compreendem critério objetivo deflagrado a partir da atuação de indivíduos presentes no 

território do Estado de fonte para atuar, em sua projeção funcional, no curso de atividades 

específicas consistentes na prestação de serviços por determinado período de tempo. A seu 

turno, o critério subjetivo do EP-S é verificado em referencia aos poderes de instrução e 

direção dos serviços prestados pelas pessoas que caracterizam seu critério objetivo.  

37. Em que pesem variações pormenorizadas ao longo desse estudo, foi possível atestar 

que o papel de destaque conferido ao tema dos estabelecimentos permanentes no âmbito da 

CM OCDE e da CM ONU é igualmente ofertado pelas convenções brasileiras. Com efeito, 

a totalidade dos tratados para evitar a dupla tributação celebrados pelo Brasil toma o 

estabelecimento permanente como elemento de conexão objetivo por excelência, no bojo 

da noção de fonte dos rendimentos empresariais em geral.  
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38. Por sua vez, no âmbito do Direito Tributário Internacional brasileiro, a relevância 

do tema dos estabelecimentos permanente é decerto restrita, se tomarmos isoladamente as 

normas domésticas; isso porque não há um conjunto sistemático de preceitos regulando 

especificamente a tributação com base nessa forma de atuação, seja sob sua perspectiva 

outbound ou inbound.  

39. A ausência de um conjunto sistemático de previsões voltado ao tratamento do tema 

não significa que a legislação brasileira não comporta os rendimentos produzidos por meio 

de estabelecimentos permanentes. Em outras palavras, não obstante a inexistência de 

regime específico para a tributação de tais itens de rendimentos, os lucros empresariais 

passíveis de serem auferidos por residentes no Brasil, através de um estabelecimento 

permanente no exterior, são abarcados pelas normas internas brasileiras. Em formulação 

concisa, as pessoas físicas ou jurídicas residentes no país que auferirem rendimentos por 

meio de estabelecimentos permanentes situados em outras jurisdições estarão sujeitas ao 

imposto de renda no Brasil de acordo com as normas gerais de tributação aplicáveis aos 

rendimentos oriundos do exterior. 

40. Da mesma forma, a ausência de sistemática específica não implica que os 

rendimentos produzidos por residentes no exterior através de estabelecimentos 

permanentes situados no Brasil estejam fora do alcance da legislação brasileira. Nesse 

caso, os rendimentos provenientes do Brasil estarão sujeitos à sistemática geral de 

tributação analítica na fonte; em algumas situações, contudo, a legislação brasileira impõe 

sistemática de tributação sintética por meio da aplicação do regime de equiparação aos 

residentes no país. Sob esse regime, embora seja possível aproximar o funcionamento no 

país de filiais, sucursais, agências ou representações de empresas estrangeiras aos 

contornos do EP-M, e a condução de operações por meio de intermediários aos contornos 

do EP-A, entendemos não haver uma total convergência. 

41. Muito embora o conceito de estabelecimento permanente no âmbito da legislação 

brasileira isoladamente considerada tenha seu interesse restrito ao que foi apresentado, o 

tema deve ainda ser analisado com base nas formulações erigidas a partir da conjugação 

dos enunciados constantes das convenções internacionais às normas fiscais internas.  

42. Nesse contexto, sob a perspectiva outbound, o estabelecimento permanente atuará 

como baliza para apuração das consequências tributárias que serão verificadas pelo 
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investidor brasileiro que aplicam seus recursos em países com os quais o Brasil firmou 

convenção para evitar a dupla tributação. Por um lado, na hipótese de o investidor 

brasileiro que aufere rendimentos empresariais provenientes do outro Estado não ter 

caracterizado um estabelecimento permanente, o enunciado convencional atuará 

integrando-se à legislação interna do outro Estado no sentido de excluir de tributação os 

referidos itens de rendimentos, cabendo ao Brasil exercer livremente sua jurisdição para 

tributar. Por outro lado, ante a configuração de um estabelecimento permanente do 

investidor brasileiro, o Estado de fonte terá justificado o exercício da sua jurisdição fiscal 

nos termos do tratado, de tal sorte que o enunciado convencional não atuará no sentido de 

obstar seu exercício. Ademais, em tal cenário de caracterização de um estabelecimento 

permanente do investidor brasileiro no exterior, a forma como os rendimentos serão a ele 

imputáveis e submetidos à tributação no Estado de fonte será determinada de acordo com 

as previsões aplicáveis da convenção, que informarão, também, como o Brasil conferirá 

alívio fiscal, a fim de que seja evitada a dupla tributação. 

43. Da mesma maneira, sob a perspectiva inboud, os estabelecimentos permanentes 

também devem atuar como baliza quando da construção da norma impositiva tributária 

brasileira. Com rigor, a ausência de definição sistemática do estabelecimento permanente 

no âmbito da legislação interna brasileira não deve acarretar o afastamento da aplicação 

deste conceito a casos que se encontrem sob a tutela de acordo de bitributação. Nessa 

esteira, defendemos que os enunciados convencionais constantes dos Artigos 5 e 7 devem 

ser integrados aos enunciados domésticos conformadores da norma-padrão de incidência, 

com a finalidade (i) de excluir da tributação na fonte o não-residente, nos casos em que não 

seja verificada a configuração de um estabelecimento permanente; ou (ii) de limitar a 

tributação do não residente aos lucros atribuíveis ao estabelecimento permanente, nos 

casos em que se tenha em presença esse elemento de conexão. Desta sorte, não fossem tais 

enunciados internacionais, a pretensão fiscal do Estado brasileiro, nos casos em que figura 

como país de fonte, seria exercida sem qualquer limitação, o que implicaria a tributação de 

todos os rendimentos auferidos pelos não residentes que se submetessem ao regime geral 

de tributação analítica ou ao regime de equiparação de tributação sintética.  

44. Contrariando a inteligência ora exposta, constatou-se que as autoridades fiscais 

brasileiras adotam posicionamento dissonante, em particular, no que concerne à prestação 

de serviços por não-residentes. Em diversas oportunidades foi argumentada a aplicação do 

regime de tributação analítico da fonte sobre os rendimentos de não-residentes decorrentes 
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da prestação direta de serviços sem transferência de tecnologia com base na percepção de 

que tais valores deveriam ser qualificados no âmbito dos enunciados internacionais que 

tratam de “rendimentos não expressamente mencionados”. Concluímos que essa 

aproximação discrepante adotada pelas autoridades brasileiras gera efeitos perniciosos, 

colocando o país em franca desvantagem competitiva na atração de recursos por 

investidores estrangeiros, além de implicar uma postura diplomática de isolamento em 

matéria fiscal, dada sua patente violação aos preceitos convencionais.  

45. Apresentamos, ainda, outra tendência adotada pelas autoridades Brasileiras no 

intuito de justificar sua pretensão impositiva com base no elemento da fonte, consistente no 

alargamento das cláusulas convencionais destinadas aos royalties para abranger determinadas 

classes de serviços – comumente aqueles de caráter técnico. Asseveramos que, muito 

embora o modelo de tributação dos serviços por meio da extensão do conceito de royalties seja 

apto a apresentar algumas vantagens administrativas, ele provoca o desalinhamento do 

exercício das jurisdições fiscais em face dos imperativos de pertença econômica.  

46. Com base nas noções apresentadas neste ensaio, pretendemos evidenciar a 

essencialidade do estabelecimento permanente não apenas no contexto do Direito 

Internacional Tributário em geral, mas também no bojo do ordenamento jurídico brasileiro. 

Com efeito, buscamos fixar que esse critério de conexão não deve ser alijado do nosso 

sistema, sendo imperiosa sua integração quando se tenha em presença convenções em matéria 

de dupla tributação. Nesses casos, quer nos parecer obrigatória a utilização do conceito de 

estabelecimento permanente, enquanto critério de conexão eleito para delimitar a jurisdição 

fiscal brasileira sobre os lucros auferidos pelas pessoas estrangeiras (e vice-versa).  

47. Procuramos, com essa proposta, afastar a perplexidade muitas vezes sentida pelo 

aplicador do direito, ante a inexistência de norma jurídica interna que reflita fielmente este 

critério. Em linha com todo o exposto pretendemos desmistificar o estabelecimento 

permanente como uma negação ao principio da fonte, reforçando que tal figura atua 

precisamente como uma de suas possíveis configurações, funcionando, por derradeiro, 

como instrumento necessário para a aplicação consistente desse regime de tributação face 

aos preceitos que informam a jurisdição para tributar.  

48. Da análise dos históricos traçados e do desenvolvimento dos estudos atuais sobre o 

tema, foi possível atestar que, em suas formulações iniciais, os contornos do 
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estabelecimento permanente eram deveras limitados, o que se traduzia em uma maior 

restrição para o Estado da fonte, na medida em que requisitos mais estreitos deveriam ser 

observados para o legítimo exercício de sua jurisdição fiscal. Ocorre que os contornos do 

estabelecimento permanente vêm apresentando uma notável evolução, ocasionando uma 

reformulação, certamente lenta, mas contínua, para absorver novas formas de negócios. 

Fundados em parâmetros de neutralidade e equidade, somos favoráveis à ampliação desse 

conceito para abranger casos em que há conexão econômica genuína e relevante com o 

ordenamento do Estado de fonte. Assim entendemos ser salutar o alargamento nesses 

termos, ressalvando que o conceito de estabelecimento permanente não deve ser de todo 

abandonado, porquanto esse relevante elemento de conexão atua como balizador para 

limitar a arbitrariedade de se tributar itens destituídos de vínculo suficiente com os 

aspectos que informam a soberania estatal. 

49. Esperamos que o esforço aqui empreendido, através do estudo meticuloso de todos 

os elementos que compõem o estabelecimento permanente, municie o intérprete dos 

instrumentos conceituais necessários para que este critério seja aplicado de forma efetiva e 

coerente com as práticas internacionais. Cremos que estas orientações militam em favor da 

adoção de uma perspectiva mais condizente com os compromissos assumidos 

internacionalmente pelo Brasil e oferecem respostas mais satisfatórias aos anseios de 

nossos parceiros tratadísticos, contribuindo, assim, para a evolução das relações 

econômicas transfronteiriças brasileiras. 
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