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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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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.  
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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 



277 
 

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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