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RESUMO 

 

APELBAUM, Ronaldo. A tributação dos serviços importados nas convenções 
para evitar a dupla tributação. 2018. 184 p. Dissertação (Mestrado em Direito 
Econômico, Financeiro e Tributário) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

 

A tributação sobre os serviços importados e a aplicação das convenções para evitar 

a dupla tributação, tanto no Brasil quanto em outros países, são os temas centrais 

deste trabalho. Não é possível compreender plenamente a tributação sobre os 

serviços importados de forma isolada no Brasil ou qualquer outro país, 

especialmente em face das características universais da tributação sobre a renda. 

Por isso, parcela relevante deste trabalho se dedica a demonstrar a evolução dos 

conceitos de “serviços”, do conflito entre fonte e residência, da justa tributação, 

utilizando como ponto de partida as disposições existentes em modelos 

desenvolvidos por organismos como Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização das Nações Unidas (ONU) e 

sua aplicação por autoridades fiscais de diversos países. A partir da análise desses 

fatores globais que determinaram o posicionamento majoritário em relação ao tema, 

é possível compreender as posições adotadas pelo Brasil, suas leis, suas decisões, 

seus ataques e seus recuos. Finalmente, a evolução dos serviços digitais, da 

conectividade entre pessoas e países e o papel econômico relevante hoje atribuído 

aos países em desenvolvimento, que acabaram por afetar de forma relevante as 

premissas hoje adotadas, serão elementos transformadores desse contexto. As 

novas discussões encampadas pelos países dentro dos comitês tributários de 

organismos internacionais, como o Projeto BEPS/OCDE G20, certamente afetarão 

de forma relevante a interpretação das regras hoje consolidadas e são também parte 

relevante do presente trabalho, trazendo elementos contemporâneos e reflexões 

sobre o futuro da tributação e da economia global.   

 

Palavras-chave: Imposto de renda na fonte. Convenções para evitar a dupla 

tributação. Importação. Prestação de serviços. 

 

 

 

 



 
 

  

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

APELBAUM, Ronaldo. The taxation of imported services in the conventions to 
avoid double taxation. 2018. 184 p. Dissertation (Masters in Economic, Financial 
and Tax Law) – Faculty of Law, University of São Paulo, 2018. 

 

 

 

 

Taxation on importation of services and the adoption of conventions to avoid double 

taxation, both in Brazil and in other countries, are the central issues of this work. It is 

impossible to fully understand the taxation of imported services in Brazil or any other 

country, on its own, only by taking in consideration the universal characteristics of the 

worldwide income taxation. Therefore, relevant part of this work is devoted to 

demonstrate the evolution of services definition, the conflict between source and 

residence, and fair taxation, using as a starting point the actual provisions in models 

developed by organizations such as Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) and United Nations (UN), and their application by authorities of 

different countries. From the analysis of these global factors that determined the 

majority position in relation to the issue, it is possible to understand the positions 

adopted by Brazil, its laws, decisions, attacks and retreats. Finally, the evolution of 

digital services, the connectivity between people and countries, and the relevant 

economic role nowadays attributed to developing countries, which have significantly 

affected the assumptions adopted today, will be transforming elements of this 

context. The new discussions held by the countries within the tax committees of 

international organizations, such as the BEPS / OECD G20 Project, will certainly 

have a relevant impact on the interpretation of the rules currently consolidated. 

These discussions are also relevant part of this work, bringing contemporary 

elements and reflections on the future of taxation and the global economy. 

 

Key words: Withholding income tax. Conventions to avoid double taxation. 

Importation. Provision of services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe a organizar e esclarecer as regras aplicáveis 

ao imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) pago por fontes situadas no Brasil 

nas importações de serviços, especialmente nos casos em que há convenção para 

evitar a dupla tributação internacional. Trata-se de um tema que, embora dedicado 

às regras vigentes para fontes de pagamento aqui localizadas, somente pode ser 

bem esclarecido se olharmos para as questões globais a esse respeito. Por isso, 

trechos importantes deste trabalho se dedicam aos comportamentos de outros 

países e de entidades que os congregam, tais como a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações 

Unidas (ONU).  

Além disso, poder-se-ia pensar, em um primeiro momento, que se trata de 

tema já consolidado e que não comportaria novidades ou questões em aberto em 

seu estudo. De fato, trazer à tona a melhor e a mais justa possível tributação entre 

países foi uma das principais pautas tributárias do século XX e podemos afirmar que 

existem regras legais consolidadas e farta jurisprudência a esse respeito. Contudo, o 

contexto atual apresenta novidades interessantes nesse campo: (i) mudança 

conceitual dos serviços, (ii) alteração relevante do fluxo global de recursos a partir 

do surgimento de novos players na economia global e (iii) discussões sobre a melhor 

alocação de recursos derivados da tributação sobre a renda. 

Portanto, embora essas discussões sejam praticamente centenárias, suas 

conclusões não estão imunes às mudanças mencionadas. No caso específico do 

Brasil, mudanças relevantes em legislação e interpretação de autoridades fiscais 

certamente serão observadas e debatidas nos próximos anos, especialmente em um 

contexto global em que nos tornamos protagonistas, embora nossas autoridades 

fiscais ainda ignorem tal fato em suas propostas de reforma tributária. Embora a 

tributação no Brasil ainda apresente causos como os descritos por Becker1 em seu 

                                                
1  Alfredo Augusto Becker lançou no final dos anos 1990 um livro em que conta passagens de sua 

vida como advogado tributarista em forma de casos. De forma leve e ácida, o autor tece duras 
críticas ao comportamento de nossas autoridades a respeito do tema. Vide BECKER, Alfredo 
Augusto. Carnaval tributário. São Paulo: Lejus, 1999 
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Carnaval Tributário, é fato que nosso país vem se esforçando para acompanhar as 

grandes questões tributárias globais2.  

As questões do presente trabalho, embora analisadas sob um prisma 

essencialmente jurídico, possuem grande influência dos agentes econômicos e do 

mercado. Por isso mesmo, para entendermos o estágio atual das regras em estudo 

no Brasil, faz-se necessário trazer à tona as discussões enfrentadas por economias 

em diversos níveis de desenvolvimento. O Brasil enfrenta agora, no século XXI, 

questões já superadas por outras economias mais desenvolvidas, especialmente na 

compreensão de que nem toda tributação devida por pessoas em empresas deva 

necessariamente ocorrer em território nacional.  

Por essa razão, como vemos adiante na descrição de cada um dos capítulos, 

um deles é integralmente dedicado à compreensão de regras aplicadas por 

economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Muitos estudos sobre tributação 

transnacional costumam ter como referência países superdesenvolvidos, como 

Alemanha ou Estados Unidos. Qualquer estudo contemporâneo que pense o futuro 

da tributação global não pode deixar de fora realidades enfrentadas por nações 

como Índia, China e até mesmo o Brasil3. 

Os dados mostram que a economia globalizada e o fluxo de recursos, dados 

e pessoas entre os diversos países são fenômenos consolidados na atual realidade 

do nosso planeta, mas que serão ampliados. Embora tenhamos alguns países da 

superfície terrestre mais fechados às ideias liberais, especialmente do ponto de vista 

político-ideológico, é fato que em termos econômicos nenhuma nação desenvolvida 

será capaz de se manter relevante sem uma intensa troca serviços ou dados com 

                                                
2  Especialmente a partir de 2017, o Brasil procura se colocar ao lado de organismos internacionais 

de referência para revisar e adequar suas regras tributárias.  
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/oecd-and-brazil-launch-project-to-examine-differences-in-
cross-border-tax-rules.htm. Notícia acessada em 19 de março de 2018.  

3  Brauner alerta para a perda de relevância dos países desenvolvidos em face do crescimento dos 
países em desenvolvimento, especialmente os Brics: “This picture of global dominance over the 
international tax rules by the OECD and its rich members has altered in recent years. Globalization 
and the now well-known changes in the power map around the world dictated this change. The 
strongest OECD economies, including Germany, the U.K., France, Japan, and, most of all, the 
former superpower—the United States—have lost significant clout. Former struggling economies, 
such as the BRICS countries, have emerged and learned that they are able to leverage their new 
power. At the same time, MNEs have gained power at the expense of nation-states—primarily at 
the expense of their own rich countries of residence”. BRAUNER, Yariv. What the BEPS? Florida 
Tax Review, Gainesville, v. 16, n. 2, p. 55-115, 2014. 
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outros países. De acordo com a consultoria McKinsey&Company4, o fluxo de dados 

intercontinental cresceu 45 vezes entre 2005 e 2014, conforme demonstra a figura a 

seguir. E o estudo comprova, ainda, que as sociedades mais evoluídas são aquelas 

que possuem o maior índice de conectividade5, impactando o fluxo financeiro global. 

 
Figura 1 – Fluxo Global de Informações e Dados. 

 

Fonte: MANYIKA, James; BUGHIN, Jacques; WOETZEL, Jonathan. Op. cit. 

 

O fluxo de dados, todavia, é apenas um indicativo que pode ser utilizado para 

compreensão da relevância da alocação de recursos financeiros entre os países. 

Embora o fluxo global de serviços dos últimos anos não tenha a mesma curva 
                                                
4  MANYIKA, James; BUGHIN, Jacques; WOETZEL, Jonathan. Digital Globalization: The New Era 

of Global Flows. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-
mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

5  “Although there is substantial value at stake, not all countries are making the most of this potential. 
The latest MGI Connectedness Index—which ranks 139 countries on inflows and outflows of 
goods, services, finance, people, and data—finds large gaps between a handful of leading 
countries and the rest of the world. Singapore tops the latest rankings, followed by the Netherlands, 
the United States, and Germany. China has grown more connected, reaching number seven, but 
advanced economies in general remain more connected than developing countries. In fact, each 
type of flow is concentrated among a small set of highly connected countries. […].” Ibidem, p. 55. 
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evolutiva do fluxo de dados, seus números também são relevantes e reforçam a 

importância da matéria tratada no presente trabalho6.  

O gráfico a seguir, por exemplo, demonstra não somente a relevância da 

importação e da exportação de serviços entre as principais economias do mundo 

(em milhões de dólares americanos), mas também o potencial de crescimento das 

trocas de serviços envolvendo tais países. Demonstra ao mesmo tempo a relevância 

dos números hoje existentes e seu potencial de crescimento: 

 

Gráfico 1 – OCDE – Fluxo Global de Serviços entre Países – Quadro Comparativo 2017. 

 

Fonte: ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD Statistics 
on International Trade in Services: Detailed Tables by Partner Country. v. 2017, n. 2. Paris: OECD 
Publishing. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/sits-v2017-2-en>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

 

Considerando os países que hoje compõem a OCDE, portanto, as trocas de 

serviços representam aproximadamente 7 bilhões de dólares anuais. Levando em 

consideração somente a retenção na fonte de imposto de renda em tais remessas, 

estaríamos lidando com um orçamento de aproximadamente 1 bilhão de dólares. 

                                                
6  Estudo publicado pela OECD em 2018. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT. OECD Statistics on International Trade in Services: Detailed Tables by 
Partner Country. v. 2017, n. 2. Paris: OECD Publishing. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/sits-v2017-2-en>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
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Esse fluxo global de serviços, de fato, é a origem econômica das razões do presente 

trabalho. Isso porque, embora os dados transmitidos não se convertam 

necessariamente em trânsito de recursos financeiros entre os países, os serviços 

necessariamente possuem tal característica.  

Cada importação e/ou exportação de serviços traz, portanto, fluxo de 

recursos, alocação de renda e, consequentemente, tributação dessa renda. E a 

utilização da fonte ou residência como critério de alocação dessa tributação tem o 

poder de deslocar montantes bilionários de recursos entre esses países.  

É importante ressaltar que um estudo completo de tributação sobre a renda 

em escala global deveria na verdade tratar de duas realidades distintas: (i) tributação 

da remessa das receitas formadoras da renda global e (ii) tributação da renda per si 

em cada um dos países. Para estudar essa segunda hipótese, seria necessário 

adentrar no estudo da ciência das finanças7, o que não é ponto a ser explorado no 

presente trabalho.  

Trataremos aqui da tributação sobre as remessas derivadas da importação de 

serviços, especialmente do ponto de vista das convenções a partir de seus modelos 

desenvolvidos pela OCDE e pela ONU, entre outras, e utilizadas em escala global e 

pelo Brasil no desenvolvimento de seus modelos próprios. Os serviços a serem 

estudados são aqueles comumente prestados e importados por pessoas jurídicas, e 

são analisadas também as hipóteses em que tais serviços se enquadram em outras 

denominações utilizadas nas convenções, como “lucros de empresas” ou “royalties”. 

Logo após este capítulo introdutório, o segundo capítulo aborda o tratamento 

global comumente dispensado às importações de bens e serviços, a partir dos 

modelos adotados por organizações como OCDE e ONU. Como afirmado 

anteriormente, embora este trabalho apresente uma visão atualizada da tributação e 

das novas tendências na atividade de prestação de serviços, é ainda necessário 

compreender os resultados das discussões passadas para explicitar a visão atual da 

matéria. Por esse motivo, esse capítulo apresenta também casos históricos 

relevantes e a evolução do pensamento doutrinário e jurisprudencial do tema, 

                                                
7  É ciência relevantíssima à tributação, uma vez que, em sendo os recursos finitos, não se podendo 

cogitar de seu usufruto pelos indivíduos de uma sociedade sem qualquer limite, é imperioso que 
se investigue a distribuição de tais recursos de modo a reproduzir um sistema cujos benefícios 
atinjam certo grau “ótimo” de distribuição, propiciando nível máximo de satisfação ao maior 
número possível de indivíduos. Sobre o tema, ver SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito tributário. 7. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 41-44. 
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especialmente dos tribunais da Comunidade Europeia e dos Estados Unidos, 

tradicionais centros de alta e diversa atividade econômica. Não são deixadas de lado 

também situações enfrentadas pelos países em desenvolvimento, pelas razões já 

expostas. 

Esse segundo capítulo, todavia, não seria suficiente para explicar a legislação 

e o posicionamento das autoridades fiscais brasileiras, embora o país adote o 

modelo da OCDE em suas convenções. Isso porque, a par das regras e das 

convenções assinadas entre os países, cada jurisdição dispõe de regras e 

interpretações próprias do que deve ser considerado ou não como serviços, 

impactando a incidência do imposto de renda na fonte nas remessas. Regras como 

prevalência da fonte versus residência, métodos de interpretação da norma, 

resolução de conflitos e mesmo a política financeira são exclusivas de cada Estado 

envolvido8 e não são afastadas pelas convenções, como vemos ao longo deste 

trabalho. 

E por essas razões, o terceiro capítulo deste trabalho aborda a incidência do 

imposto de renda na fonte da importação de serviços no Brasil. São detalhadas as 

leis e as regras aplicáveis, além de uma análise histórica e atual da interpretação de 

autoridades fiscais e do Poder Judiciário a respeito do tema. O Brasil, como é de 

conhecimento daqueles que lidam com a prática tributária diária, é fonte inesgotável 

de interpretações controversas a respeito de dispositivos legais e de seu papel como 

ente tributante. 

Nosso país tem buscado alternativas para entrar no seleto grupo de membros 

da OCDE e procurou mostrar avanços relevantes nos anos de 2017 e 20189. 

Contudo, para corretamente se compreender as dificuldades enfrentadas nesse 

processo, é necessário revisitar o comportamento das autoridades fiscais nas 

últimas décadas — e com amparo do Poder Judiciário —, que por muitos anos 

negaram reconhecimento de práticas tributárias internacionais consolidadas, em 

nome de sua arrecadação e negligenciando suas consequências mais óbvias: 

                                                
8  Afinal de contas, conforme Kelsen, “cada Estado fundamentalmente apenas pode aparecer 

revestido da sua qualidade de aparelho de coerção dentro do seu próprio domínio territorial, isto é, 
dentro do território que lhe é atribuído pelo Direito internacional […]”KELSEN, Hans. Teoria pura 
do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 376. 

9  OTTA, Lu Aiko; TOMAZELLI, Idiana. Entre candidatos a ingressar na OCDE, Brasil é o mais 
bem posicionado. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,entre-
candidatos-a-ingressar-na-ocde-brasil-e-o-mais-bem-posicionado,70002208185>. Acesso em: 16 
abr. 2018. 
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isolacionismo, indignação e rompimento de acordos, como a que resultou na 

denúncia da Convenção Brasil–Alemanha em 200510.  

Ao final do capítulo, apesar da nítida evolução dos últimos anos, ainda se 

percebe que existem muitos pontos controvertidos a serem devidamente 

esclarecidos, especialmente em novas ofertas de serviços relacionadas à tecnologia 

da informação (TI) e ao uso de bens e direitos como serviços. 

A seu turno, na penúltima parte do trabalho — capítulo 4 — são abordadas 

questões latentes da tributação internacional dos serviços e da alocação da renda11. 

O foco desse capítulo não é enfrentar questões de justiça e distribuição de 

rendimentos, mas sim novas formas de contratação de serviços e outras 

contratações contemporâneas, em que se oferecem não somente serviços em sua 

acepção tradicional, mas também diversas modalidades de disponibilização de bens 

                                                
10  Os detalhes das razões e as consequências da denúncia da convenção podem ser 

compreendidas em ROTHMANN, Gerd Willi. A denúncia de acordo de bitributação Brasil-
Alemanha e suas consequências. São Paulo: Dialética, 2005. (Grandes questões atuais do 
direito tributário, v. 9). 

11  Pistone explicita, de forma sintética, as razões pelas quais uma reforma nos conceitos adotados 
nas convenções se faz necessária, especialmente a necessidade de se afastar a ideia de que o 
fluxo de capitais e renda provenientes de entidades multinacionais privilegia países desenvolvidos, 
destacando que os países em desenvolvimento também se beneficiam da mesma forma e que os 
planejamentos tributários agressivos praticados por empresas multinacionais findaram por criar 
uma miríade de paraísos fiscais: “Income tax treaties following the current international standards 
generally allocate taxing rights by giving shared or exclusive taxing powers to the state of 
residence. Especially when such a country relieves double taxation by the credit method, it may 
interfere with tax policy decisions of the other contracting state, turning lower taxes of the other 
state into a lower entitlement to credit and thus preventing investors from cashing in possible 
advantages arising from preferential tax treatment granted by the latter state. Economists argue 
that such an allocation in fact protects the fiscal capacity of developing countries, based on the 
assumption that capital export neutrality pursed by the state of residence would prevent MNEs from 
negotiating tax holidays in the state of source, making the system efficient and giving each 
contracting state a fair share of tax.The real world looks, however, different from this assumption 
MNEs are no longer just from developed countries and they invest large economic resources in 
international tax planning schemes, in order to obtain tax advantages that allow them to survive on 
the global market. They generally succeed in repatriating lower-taxed income by planning their 
activities in such a way that return from investment is routed through chains of companies involving 
exemption countries and/or tax havens. There is no need to give specific evidence of this well-
known situation to those who are aware the volumes of foreign direct investment in and out some 
countries traditionally defined as tax havens”. PISTONE, Pasquale. Tax Treaties with Developing 
Countries: a Plea for New Allocation Rules and a Combined Legal and Economic Approach. In: 
TORRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. v. 3. p. 99-125. p. 72. Rocha, no mesmo sentido, ressalta que “La globalización también tuvo 
un impacto enorme sobre la imposición a la renta. La renta, em cuanto fator económico, se torno 
altamente imóvil. Cuando empresas operan em todo el mundo, la asignación de la renta para cada 
país donde uma multinacional opera se vuelve en grande desafio. La movilidad de la renta fuerza 
a los países a assignar a la imposición sobre bases impositivas menos móviles, como el trabajo e 
el consumo, distribuyendo de forma injusta la carga impositiva en la sociedad”. ROCHA, Sérgio 
André. El Proyecto BEPS de la OCDE y el Derecho Fiscal Internacional em Brasil, Revista Direito 
Tributário Atual, São Paulo, n. 35, p. 384, 2016. p. 387. 
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e direitos como serviços na modalidade denominada “as a service” (XaaS)12. Não 

somente jovens companhias globais como Netflix, Apple, Facebook, Google, Uber e 

Spotify se utilizam de tais ferramentas, mas também gigantes históricos como IBM e 

Microsoft migraram para tais soluções, daí sua relevância. 

Juntamente com essas tendências, o capítulo 4 aborda o trabalho realizado 

pela OCDE nos últimos anos na reforma de conceitos e na redistribuição dos ativos 

tributários sob a batuta do Projeto BEPS13 (do inglês Base Erosion and Profit Shifting 

— Erosão da Base e Transferência de Lucros), que impactará sobremaneira o fluxo 

global da renda e sua tributação nas próximas décadas, além da cooperação entre 

os países na prestação de informações. Como veremos, as novas questões do 

Projeto BEPS que impactam a tributação de imposto de renda sobre serviços não 

estão voltadas para a dualidade fonte versus residência, mas sim para a correta 

caracterização dos serviços digitais, das regras de estabelecimentos permanentes e 

outras medidas para coibir o abuso na utilização das convenções. 

Colocando todos esses elementos na forma sequencial estabelecida, é 

possível compreender a evolução do pensamento global a respeito da tributação na 

fonte sobre a importação de serviços e suas consequências na legislação e na 

jurisprudência brasileira, além de no pensamento doutrinário nacional. Ao final, no 

derradeiro capítulo deste trabalho, restarão compreendidas também as discussões 

atuais a respeito do tema e uma reflexão sobre o improvável futuro dessa narrativa. 

 

                                                
12 “Everything-as-a-Service originated as software-as-a-service (SaaS) and has since expanded to 

include services such as infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service, storage-as-a-service, 
desktop-as-a-service, disaster recovery-as-a-service, and even nascent operations like marketing-
as-a-service and healthcare-as-a-service.” STROUD, Forrest. Everything-as-a-Service (XaaS). 
Disponível em: <https://www.webopedia.com/TERM/E/everything-as-a-service_xaas.html>. Acesso 
em: 26 mar. 2018. 

13 O Projeto Beps foi desenvolvido a partir de 2013 pela OCDE, com apoio do G20 (incluindo o 
Brasil), para o combate às estratégias internacionais de erosão de bases tributáveis por meio de 
planejamentos tributários agressivos, denominados Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) e 
seus detalhes podem ser acessados na página http://www.oecd.org/tax/beps/. Acessado em 26 de 
março de 2018. 



23 

 

 
 

2  A TRIBUTAÇÃO UNIVERSAL DA IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS E AS 

CONVENÇÕES 

 

A globalização e a maior interação entre os países exigem que eles firmem 

acordos para evitar a dupla tributação da renda. Por causa do maior volume nos 

negócios internacionais e da soberania que cada Estado independente possui para 

tributar os fatos jurídicos tributários que ocorrem em seus territórios, foi e continua 

sendo fundamental que os Estados atuem para evitar a dupla tributação — ou a 

pluritributação14 — da renda e os efeitos perversos para os negócios decorrentes 

dessa situação. Isso porque a carga tributária de um país é um fator importante para 

que um investidor decida se vai investir ou não em determinado local.  

Países que demandam alto custo para investimentos e com problemas 

estruturais raramente possuem atrativos para investidores estrangeiros. É certo que, 

com a atuação mais firme dos atores internacionais no combate aos países que 

pouco tributam os negócios e as pessoas localizadas em seus territórios (o Projeto 

BEPS é um sólido exemplo nesse sentido), os Estados devem oferecer outros 

atrativos para obter a atenção dos investidores internacionais. Mas é certo, também, 

que para o investidor a carga fiscal ainda será determinante na escolha do local 

onde ele queira alocar os seus investimentos. Por isso é que os Estados continuarão 

atuando para aliviar a carga tributária15.  

Não existe nenhuma limitação para que os países soberanos exercitem sua 

jurisdição estrangeira. Somente o consenso16 pode obrigar que um país, sob pena 

de sofrer as sanções de direito internacional público, limite a aplicação de suas leis 

                                                
14  Heleno Torres aponta que o cientista diligente deve ser rigoroso com a linguagem e mencionar o 

termo “pluritributação” na hipótese da existência de “fatos tributáveis sobre os quais há uma 
múltipla incidência de normas originárias e vigentes em ordenamentos diversos, como é o caso de 
um contribuinte tributado pelo Estado da fonte de produção do rendimento, pelo Estado de 
residência e pelo Estado de nacionalidade”. TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional 
sobre a renda das empresas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 377-378. Neste 
estudo, porém, utilizamos a expressão “bitributação” para nos referirmos à incidência da obrigação 
tributária em duas jurisdições distintas, pela popularidade do termo e pela necessidade de facilitar 
o entendimento do leitor. 

15  Para Caliendo, “a coordenação de ações internacionais para evitar a dupla tributação da renda e 
combater a evasão fiscal é positiva para os Estados nacionais na medida em que estabelece um 
dos elementos mais relevantes para a criação de marco regulatório dos investimentos 
estrangeiros”. CALIENDO, Paulo. Da tributação do software nos acordos internacionais contra a 
dupla tributação da renda. In: TÔRRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional 
aplicado. São Paulo: Quartier Latin. 2004. v. 2. p. 387-421. p. 394. 

16  TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 376. 



24 

 

  

ao seu território. Em se tratando de direito tributário internacional, o consenso entre 

duas jurisdições distintas é materializado, em geral, pelas convenções para evitar a 

dupla tributação. 

Apesar da popularidade das convenções, outros métodos para eliminar o 

fenômeno da dupla tributação podem ser utilizados. Ressalta Vogel17 que a dupla 

tributação pode ser evitada unilateralmente se um dos Estados declina o seu direito 

de reivindicar o imposto, concedendo um crédito pelo imposto pago no outro Estado 

contratante, ou renunciando o seu direito de tributar. Porém, o mesmo autor aponta 

que medidas unilaterais são insuficientes para evitar a dupla tributação 

satisfatoriamente, porque usualmente essas medidas não são compreensíveis nem 

reciprocamente consistentes18.  

Daí que os Estados identificaram nas convenções contra a bitributação o 

meio mais eficiente para aliviar a carga fiscal sobre a renda dos contribuintes que 

possuíam um elemento de conexão19 no seu território. Rothmann20 afirma que “o 

principal instrumento para eliminar ou atenuar o fenômeno da bitributação 

internacional em matéria de impostos sobre a renda e o patrimônio são os acordos 

internacionais”. Atualmente, mais de 3 mil convenções tributárias em vigor ao redor 

do mundo utilizam o modelo da OCDE21. E a tendência é que, até aparecer uma 

                                                
17  “Double taxation can be avoided unilaterally if one of the States involved withdraws its tax claim.” 

VOGEL, Klaus. On Double Taxation Conventions: A Commentary to OCDE, UN and US Model 
Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. Boston: Kluwer, 1991. p. 
7. 

18  “As a rule, however, unilateral measures are insufficient to avoid double taxation satisfactorily 
because they usually are neither comprehensive nor mutually consistent.” VOGEL, Klaus. On 
Double Taxation Conventions: A Commentary to OCDE, UN and US Model Conventions for the 
Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. Boston: Kluwer, 1991. p. 8. 

19  Para Xavier, “os elementos de conexão consistem nas relações ou ligações existentes entre as 
pessoas, os objetos e os fatos com os ordenamentos tributários, distinguindo-se em subjetivos, se 
se reportam às pessoas (como a nacionalidade ou a residência), ou objetivos, se se reportam às 
coisas e aos fatos (como a fonte de produção ou pagamento da renda, o lugar do exercício da 
atividade, o lugar da situação dos bens, o lugar do estabelecimento permanente, o lugar de 
celebração de um contrato)”. XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 213-214. 

20  ROTHMANN, Gerd. Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a 
bitributação. 1978. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1978. 

21  À época em que a OCDE adotou suas primeiras recomendações relativas à dupla tributação, em 
25 de janeiro de 1955, 70 convenções bilaterais haviam sido assinadas entre os países que 
atualmente são membros da OCDE. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version. 
Paris: OECD Publishing, 2014, P. I-1. 
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alternativa viável às convenções bilaterais, como assinalou Baker22, o modelo da 

OCDE mantenha sua posição preeminente como o principal ponto de partida para a 

negociação da maioria das convenções bilaterais. Outra possibilidade é a utilização 

da convenção modelo das Nações Unidas, cuja história, imprescindível para 

entender as cláusulas do modelo, também é mais bem detalhada a seguir. 

 

2.1 MODELOS DE CONVENÇÕES ADOTADAS PELOS ORGANIZAMOS INTERNACIONAIS 

 

A história da convenção-modelo da OCDE remonta ao tempo em que os 

países europeus, por meio dessa organização, antes chamada de Organization for 

European Economic Cooperation (OEEC)23, resolveram elaborar uma forma a qual, 

à luz das normas do direito internacional público24, pudesse evitar — ou pelo menos 

amenizar — que um mesmo fato jurídico fosse tributado mais de uma vez em 

diferentes territórios. O objetivo da convenção tributária internacional era que os 

países signatários renunciassem sua sujeição ativa para a criação do tributo, em 

certas ocasiões, e garantissem sua competência cumulativa ou exclusiva em outras 

situações, aliviando a carga fiscal dos contribuintes que desejavam exercitar seus 

negócios internacionais sem que a carga fiscal funcionasse como uma barreira para 

a concretização desses negócios.  

Diante disso, a OCDE publicou, em 1963, aquilo que Flávio Neto25 disse ser 

seu primeiro esboço de um modelo para a celebração de acordos contra a dupla 

tributação. De acordo com o autor, a organização incentivou que os países 

entrassem em negociação e formalmente celebrassem essas convenções. Também 

foram elaborados comentários oficiais à convenção-modelo, com o objetivo de 

interpretar o documento.  

                                                
22  BAKER, Philip. Double Taxation Conventions and International Tax Law. 2. ed. London: Sweet 

& Maxwell, 1994. Commentary A.11. 
23  BAKER, Philip. Double Taxation Conventions and International Tax Law. 2. ed. London: Sweet 

& Maxwell, 1994. p. 1. 
24  Para Vogel, “Double tax treaties are international agreements. Their creation and their 

consequences are determined according to the rules contained in the Vienna Convention on the 
Law of Tax Treaties of 23 May 1969”. On Double Taxation Conventions: A Commentary to the 
OECD, UN and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and 
Capital. With Particular Reference to German Treaty Practice. 3. ed. London: Kluwer, 1997. p. 13. 

25  FLÁVIO NETO, Luís. Os "contextos" na interpretação e aplicação de acordos de 
bitributação. 2015. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-11122015-075830/pt-br.php>. Acesso em: 
12 abr. 2018. doi:10.11606/T.2.2015.tde-11122015-075830. p. 52. 
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Após terem sido efetuadas alterações em 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 

2005, 2008 e 2010, a versão hoje utilizada do modelo data de junho de 201526. 

Atualmente, o modelo da OCDE tem sido adotado pela maioria dos países 

desenvolvidos, com adaptações relativamente menores, e pelos países que não são 

membros da organização, mas nessas hipóteses algumas modificações mais 

significativas podem ser constatadas27.  

Tratando agora da convenção-modelo das Nações Unidas, de início é 

importante destacar que a sua publicação ocorreu bem depois, em 198028. Vogel29 

apontou que esse modelo foi o resultado de mais de 10 anos de preparação, 

realizado por um grupo de especialistas daquela organização, que utilizou a 

convenção-modelo da OCDE de 1963 como rascunho30, o que explica a ampla 

semelhança entre os dois modelos.  

Na verdade, há muito mais semelhanças do que diferenças entre os dois 

textos. Lennard31, em estudo publicado em 2009, comparou as principais diferenças 

entre os dois textos, que vão desde a maior abrangência na configuração de um 

estabelecimento permanente até a possibilidade de o Estado da fonte tributar os 

royalties provenientes do seu território. Outra situação importante é a cláusula de 

“service PE”, encontrada na convenção-modelo das Nações Unidas32 e inexistente 

na da OCDE. De acordo com o artigo 5º (3) (b) da convenção-modelo das Nações 

Unidas33, a prestação de serviços, incluindo serviços de consultoria, pode criar um 

                                                
26  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

p. 78. 
27  MCINTYRE, Michael J. Developing Countries and International Cooperation on Income Tax 

Matters: An Historical Review. 2003. unpublished manuscript. p. 6. 
28  VOGEL, Klaus. On Double Taxation Conventions: A Commentary to OCDE, UN and US Model 

Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. Boston: Kluwer, 1991. p. 
10. 

29  VOGEL, Klaus. On Double Taxation Conventions: A Commentary to OCDE, UN and US Model 
Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. Boston: Kluwer, 1991. p. 
10. 

30  BAKER, Philip. Double Taxation Conventions and International Tax Law. 2. ed. London: Sweet 
& Maxwell, 1994. p. 4-5. 

31  LENNARD, Michael. The UN Model Tax Convention as Compared with the OECD Model Tax 
Convention: Current Points of Difference and Recent Developments. Asia-Pacific Tax Bulletin, v. 
49, n. 8, p. 4-11, Jan./Feb. 2009.  

32  Dos tratados tributários firmados pelo Brasil, apenas aquele com a China contém essa cláusula. 
33  “The term ‘permanent establishment’ also encompasses: […] (b) the furnishing of services, 

including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by 
the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a 
connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 
days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.” Disponível em: 
<http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf>, p. 10 
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estabelecimento permanente (EP — ou PE, em inglês, em referência a permanent 

establishment) no outro Estado contratante.  

É essa maior outorga ao Estado da fonte, aliás, que caracteriza a convenção-

modelo das Nações Unidas. Como a própria introdução a esse modelo revela34, “a 

Convenção-modelo das Nações Unidas representa um compromisso entre o 

princípio da fonte e o princípio da residência, embora dê mais peso ao princípio da 

fonte do que o Modelo de Convenção da OCDE”. Flávio Neto35 não destoa dessa 

concepção quando afirma que “a CM-ONU (1980-2011) assume atualmente especial 

importância, sendo geralmente considerada na negociação com países em 

desenvolvimento”.  

Com efeito, há outros modelos de convenções que visam evitar a 

concorrência dos países na tributação na renda. Como exemplo, pode-se destacar a 

convenção-modelo dos Estados Unidos da América, que tem muita similaridade com 

os outros dois modelos supracitados. Neste estudo, porém, suficiente se faz a 

análise das convenções-modelo da OCDE e das Nações Unidas, não só porque 

esses são os dois principais textos utilizados pelos países ao assinar uma 

convenção contra a bitributação, mas também pelo fato de que o leitor, ao 

compreender a disposição desses principais modelos, estará apto a entender 

disposição semelhante em qualquer outra convenção.  

 

2.1.1 Conceito de “serviços” nos modelos da OCDE e da ONU 

 

Muitas das convenções contra a bitributação firmadas até então por países 

membros ou não membros da OCDE têm como base a convenção-modelo da 

OCDE. Outros países, porém, assinaram suas convenções de acordo com os 

mandamentos da convenção-modelo das Nações Unidas, e outros utilizaram uma 

mistura de ambos os modelos36.  

                                                
34  UNITED NATIONS. United Nations Model Convention. Disponível em: <http://www.un.org/ 

esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2018. p. 9. 
35  FLÁVIO NETO, Luis. Op. cit., p. 55. 
36  Basicamente, os tratados contra a dupla tributação assinados pelo Brasil seguem a convenção-

modelo da OCDE. No entanto, uma mudança significativa é que, em 28 deles, o limite mínimo 
para um local de construção ou projeto de construção ou instalação ser considerado um 
estabelecimento estável é de 6 meses, ao contrário dos 12 meses propostos pela OCDE. Além 
disso, em dois deles (Portugal e Israel) esse período é de 9 meses. No tratado assinado com a 
China, há um reconhecimento de um “service PE” no mesmo padrão fornecido pela convenção-
modelo da ONU. Finalmente, nos tratados assinados com o Chile, a China, a Índia, o México, os 
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De acordo com Vogel37, os modelos da OCDE e das Nações Unidas são 

organizados em 7 capítulos38. Seguindo a didática do autor, os capítulos I e II 

indicam os requerimentos para a aplicação da convenção e estabelecem definições 

de termos nela identificados — os conceitos de “company”, “person” e “enterprise”, 

por exemplo. O capítulo III, que Vogel diz ser o mais importante, contém regras 

distributivas na tributação sobre a renda (arts. 6 a 21). O capítulo IV determina as 

regras distributivas para os tributos sobre o capital (art. 22). O capítulo V dispõe que 

os métodos de isenção ou de crédito são as duas soluções viáveis para a eliminação 

da dupla tributação (arts. 23A e 23B). O capítulo VI traz dispositivos contra a não 

discriminação (art. 24) e dispõe, também, sobre os seguintes pontos: (i) 

procedimento amigável na hipótese de haver divergências na interpretação das 

convenções (art. 25); (ii) troca de informações entre os países (art. 26); (iii) 

privilégios fiscais dos cônsules e dos diplomatas (art. 27); e, finalmente, (iv) extensão 

da convenção para territórios dependentes (art. 28). Por último, o capítulo VII regula 

os procedimentos de entrada em vigor e de denúncia das convenções tributárias. 

Para a finalidade deste trabalho, interessa o capítulo III, que trata da 

tributação da renda; daí que, para verificar qual Estado detém a competência para 

tributar a renda em um determinado caso concreto, deve o intérprete verificar a 

natureza jurídica dessa renda e alocar o fato tributável em uma das hipóteses 

previstas na convenção (do art. 6º até o art. 21).  

                                                                                                                                                   
Países Baixos, Trinidad e Tobago e Venezuela, a definição de um agente de um estatuto 
independente é minimizada para incluir a figura de um agente economicamente dependente da 
empresa. 

37  “The OECD and UN treaty models, as well as many of the treaties in force, are organized in seven 
chapters.” VOGEL, Klaus. On Double Taxation Conventions: A Commentary to OCDE, UN and 
US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. Boston: 
Kluwer, 1991. p. 9. 

38  Seguindo a didática de Vogel, “Chapters I and II regulate the requirements for application of the 
treaty (the ‘scope of the Convention’) and determine essential definitions of treaty terms. Chapter 
III, the most important chapter, contains the distributive rules regarding income taxes (Articles 6 
to 21), Chapter IV the distributive rules for capital taxes (Article 22). Chapter V provides additional 
legal consequences supplementing the rules of Chapter III and IV, as far as such rules do not imply 
a definitive legal consequence in and of themselves, and both the OECD and UN MCs here 
provide for a choice between the exemption method and the credit method as two equally valid 
solutions (Art. 23 A and 23 B). Chapter VI contains additional provisions regarding non-
discrimination (Art. 24), a mutual agreement procedure for resolving uncertainties, differences of 
opinion and any remaining cases of double taxation (Art. 25), and exchange of information (Art. 
26), a reservation for the tax privileges of diplomats and consular officials (Art. 27), and a rule for 
extending the treaty to dependent territories (Art. 28). Final provisions in Chapter VII regulate the 
entry into force and the termination of the treaty”. VOGEL, Klaus. On Double Taxation 
Conventions: A Commentary to OCDE, UN and US Model Conventions for the Avoidance of 
Double Taxation of Income and Capital. Boston: Kluwer, 1991. p. 21-22. 
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Assim, por exemplo, se um investidor residente no Estado A possui ações de 

uma empresa localizada no Estado B, os rendimentos que ele receber devem 

naturalmente ser qualificados como dividendos, de modo que o artigo 10 da 

convenção (tanto das Nações Unidas quanto da OCDE) deve ser aplicado. Destarte, 

se a letra da convenção for fiel ao artigo 10 de ambos os modelos39, o Estado da 

fonte tem o direito de tributar esse rendimento — porém, com limitações —, e o 

Estado de residência deve conceder o crédito nessa hipótese, como determina o 

artigo 23A (2)40.  

É bom destacar, porém, que o princípio da soberania permite a cada país 

indicar, na sua legislação interna, os requisitos para que a renda seja caracterizada 

como dividendo; ou para que o pagamento de um determinado serviço seja 

caracterizado como royalties; ou para que um determinado local seja considerado 

um estabelecimento permanente para fins fiscais. Todavia, os conceitos de 

“dividendo”, “royalty” e “estabelecimento permanente”, fixados nas convenções para 

evitar a dupla tributação, devem prevalecer sobre a lei doméstica, pois, repita-se, os 

Estados soberanos, ao assinarem um acordo, aceitaram uma obrigação de direito 

internacional.  

Dessa maneira, a descrição do conceito de “dividendo”, “royalty” e 

“estabelecimento permanente” na legislação nacional perde qualquer eficácia, 

porque, em última análise, a definição estipulada na convenção vai prevalecer. Isso 

porque as convenções contra a bitributação são recebidas na ordem interna como 

acordos entre países, e não como leis internas. Para Xavier41, isso significa que eles 

                                                
39  “Article 10. 1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident 

of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2) However, such dividends may 
also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and 
according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the 
other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: a) 5 per cent of the gross amount of 
the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at 
least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends; b) 15 per cent of the gross 
amount of the dividends in all other cases. The competent authorities of the Contracting States 
shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations. This paragraph shall 
not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.” 
De acordo com Lennard (Op. cit.), o artigo que trata dos dividendos na convenção-modelo das 
Nações Unidas não especifica o limite máximo de tributação que o Estado da fonte pode reter, 
deixando tal disposição para a negociação entre os dois Estados contratantes.  

40  O artigo 23A (2) da convenção-modelo da OCDE dispõe sobre a exclusividade do método da 
imputação para evitar a dupla tributação dos dividendos (art. 10) e dos juros (art. 11). A 
convenção-modelo da ONU estende essa disposição para os royalties (art. 12).  

41  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
p. 85. 
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só podem ser celebrados, revogados ou denunciados pelos meios que lhes são 

próprios, e não pelos mecanismos que valem para as leis internas. Continua o autor 

que é precisamente nessa impossibilidade de a lei ordinária interna revogar ou 

denunciar uma convenção internacional que consiste a supremacia hierárquica 

dessa última.  

Além disso, para os defensores da tese de hierarquia das leis 

complementares sobre a lei ordinária, o artigo 98 do Código Tributário Nacional 

(CTN), que tem natureza de lei complementar, contém um comando adicional ao 

legislador ordinário, que veda a este, hierarquicamente, qualquer desobediência à 

convenção. Também é a opinião de Rothmann42, para quem “as convenções 

internacionais para evitar a bitributação têm primazia sobre a legislação tributária 

interna, nos expressos termos do Art. 98 do Código Tributário Nacional”. 

Assim, por exemplo, caso a lei nacional considerasse que os aluguéis 

oriundos de um bem localizado no Brasil e detido por um não residente tivessem 

sido recebidos por um estabelecimento permanente localizado no país, a convenção 

deveria prevalecer para determinar que não haveria estabelecimento permanente 

nessa hipótese. É que, de acordo com Cavalcanti43, a posse ou propriedade de um 

objeto físico em determinado território não é apta a conformar, por si, um lugar de 

negócios, nos moldes estabelecidos pela convenção-modelo da OCDE, na medida 

em que o aspecto caracterizador do critério objetivo de estabelecimento permanente 

consiste na capacidade de o objeto físico prestar-se como local para a condução dos 

negócios de uma empresa.  

Essa, aliás, é a definição do artigo 5º das convenções-modelo da ONU e da 

OCDE44, o qual dispõe que “a expressão estabelecimento permanente designa uma 

instalação fixa de negócios em que a empresa exerça toda ou parte de sua 

atividade”. 

                                                
42  ROTHMANN, Gerd. Problemas de qualificação na aplicação das convenções contra a bitributação 

internacional. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 76, p. 35, 2002. p. 36. 
43  PEPE, Flavia Cavalcanti. Contribuição ao estudo do estabelecimento permanente. 2014. Tese 

(Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014. doi:10.11606/T.2.2014.tde-11022015-145035. p. 164. 

44  “Article 5 (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.” 
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Se as convenções da OCDE e da ONU dispõem sobre o conceito de 

“estabelecimento permanente” e sobre o conceito de “royalty”45, o mesmo não é 

verdade para o conceito de “serviços”. É que a prestação de um serviço pode 

equivaler, na hora da aplicação das regras de atribuição de uma convenção46, ao 

disposto no artigo 7º47 de seu modelo, que dispõe sobre o lucro das empresas; ou 

no artigo 8º48, que trata dos lucros provenientes da exploração, no tráfego 

internacional, de navios ou aeronaves; ou no artigo 1249, que cuida da tributação dos 

royalties; ou do artigo 1450 da convenção-modelo das Nações Unidas — agora 

excluído da convenção-modelo da OCDE —, que dispõe sobre os rendimentos pelo 

exercício de uma profissão liberal ou de outras atividades independentes; ou ainda 

                                                
45  De acordo com o artigo 12 (2) da convenção-modelo da OCDE, “the term ‘royalties’ as used in this 

Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, 
any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, 
trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning 
industrial, commercial or scientific experience”. Redação semelhante pode ser encontrada no 
artigo 12 (3) da convenção-modelo da ONU, que assim dispõe: “the term ‘royalties’ as used in this 
Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, 
any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes 
used for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret 
formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific 
equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience” (grifos 
nossos destacam as dessemelhanças dos textos). 

46  Para quem inicia o estudo sobre tributação internacional, é importante compreender que a regra 
de atribuição de cada tratado (arts. 6º a 8º, 10 a 21 e 22 da convenção-modelo da OCDE) só pode 
ser aplicada se preenchidos os critérios substantivo e pessoal. Assim, o aplicador do dispositivo 
deve verificar a residência dos sujeitos envolvidos (art. 1º da convenção) e se a tributação é sobre 
a renda ou sobre o capital (art. 2º). Essa é a didática utilizada por Lang, que assim leciona: “the 
allocation rules of DTCs shall apply only if the personal and substantive scope of the treaty are 
fulfilled. Thus, the personal and substantive scope must first be examined” (LANG, Michael. 
Introduction to the Law of Double Conventions. 2. ed. Viena: Linde, 2013. p. 27). 

47  Artigo 7º da convenção-modelo da OCDE: “Profits of an enterprise of a Contracting State shall be 
taxable only in the State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as 
aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with 
provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State”. 

48  Artigo 8º da convenção-modelo da OCDE: “Profits from the operation of ships or aircraft in 
international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated”. 

49  Artigo 12 da convenção-modelo da OCDE: “Royalties arising in a Contracting State and 
beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other 
State”. 

50  Artigo 14 da convenção-modelo das Nações Unidas: “Income derived by a resident of a 
Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character 
shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may 
also be taxed in the other Contracting State: (a) If he has a fixed base regularly available to him in 
the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much 
of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or 
(b) If his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in 
the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year 
concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in 
that other State may be taxed in that other State”. 
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no artigo 1751 de ambas as convenções, que trata dos rendimentos obtidos pelos 

profissionais de espetáculo, tais como artistas de teatro, de cinema, de rádio ou de 

televisão e músicos, bem como pelos desportistas, pelo exercício nessa qualidade 

de suas atividades pessoais. 

E é pelo fato de haver uma linha tênue na alocação da prestação de um 

serviço nos artigos das convenções-modelo que os países, ao interpretar uma 

convenção contra a dupla tributação, frequentemente o fazem de maneira 

dessemelhante, surgindo daí o que a doutrina chama de “conflito de qualificação”. 

Para Rothmann52, os conflitos de qualificação podem ser conceituados como sendo 

os problemas que nascem na interpretação e na aplicação de uma convenção 

internacional, tendo por consequência novas hipóteses de tributação. Continua o 

autor que, “devido a este conflito de qualificação, o acordo não encontra uma 

aplicação adequada, renascendo a sobreposição dos dois direitos tributários 

nacionais”53.  

Indo direto ao ponto, a verdade é que, em se tratando de serviços técnicos, 

os países usualmente qualificam esses serviços entre três artigos das convenções 

modelo54: artigo 7º, que dispõe sobre o lucro das empresas, artigo 1255, que cuida 

da tributação dos royalties, e artigo 21, que trata da cláusula geral dos “outros 

rendimentos”56. Também existe a possibilidade de esses serviços serem qualificados 

no artigo 14 da convenção-modelo.  

Na Índia, por exemplo, o Tribunal de Apelação de Bangalore reconheceu que, 

na inexistência de um artigo na convenção-modelo específico para tratar da 

                                                
51  Artigo 17 da convenção-modelo da OCDE: “Notwithstanding the provisions of Article 15, income 

derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, 
radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal 
activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State”. 

52  ROTHMANN, Gerd. Problemas de qualificação na aplicação das convenções contra a bitributação 
internacional. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 76, p. 35, 2002. p. 34. 

53  Ibidem, p. 35. 
54  Salienta Cunha que, no Brasil, “a celeuma reside nas manifestações das autoridades fazendárias 

brasileiras quanto à qualificação dos serviços sem transferência de tecnologia nos tratados para 
evitar a dupla tributação, particularmente quanto às disposições dos artigos 7 (lucros das 
empresas), 12 (royalties) e 21 (outros rendimentos)”. 

55  Artigo 12 da convenção-modelo da OCDE: “Royalties arising in a Contracting State and 
beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other 
State”. 

56  Para Rohatgi (ROHATGI, Roy. Basic International Taxation. Haia: Kluwer Law International, 
2007. p. 528), “the OECD MC does not refer to, or define, technical services or assistance 
specifically. It is included as business profits (Article 7). In certain cases, it may be taxed as other 
income (Article 21) or as royalties (Article 12)”.  
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tributação dos serviços técnicos, o artigo que trata dos “outros rendimentos” deve 

ser aplicado57.  

Não é diferente no Brasil, como se vê adiante, onde o Fisco vem 

considerando que a tributação de rendimentos oriundos de contratos de prestação 

de serviço, sem transferência de tecnologia, pagos por fonte brasileira a pessoa 

jurídica domiciliada no exterior, deve se encaixar na regra do artigo 7º (lucro das 

empresas), do artigo 12 (royalties), do artigo 14 (profissões independentes) ou na 

regra de “outros rendimentos” das convenções. Essas hipóteses de enquadramento 

nos artigos 7º, 12 e 14, aliás, são mais bem detalhadas no próximo capítulo. 

 

2.1.2 Hipóteses de enquadramento nos artigos das convenções-modelo 

 

Às vezes pode ser muito difícil o enquadramento de um certo rendimento nas 

hipóteses previstas nos artigos das convenções contra a bitributação. Um mesmo 

rendimento pode ser qualificado como royalties em uma jurisdição e como lucro das 

empresas em outra (como poe ser verificado no apêndice A), fazendo surgir um 

conflito de qualificação que só pode ser resolvido pela interpretação satisfatória de 

uma convenção ou por métodos de resolução de conflitos, como o procedimento 

amigável do artigo 25 da convenção-modelo da OCDE58.  

Repita-se que os conceitos dados aos institutos determinados nas 

convenções para evitar a dupla tributação devem prevalecer sobre a lei doméstica, 

pois os Estados soberanos, ao assinarem um acordo, aceitaram uma obrigação de 

direito internacional. Muitas vezes, porém, esse instrumento não fornece ao 

intérprete o conceito de um termo específico, de modo que o artigo 3º (2)59 das 

                                                
57  KPMG. Solar days to be considered and not man days for determining Service PE under the India-

Saudi Arabia tax treaty. In the absence of FTS article under a tax treaty, services are taxable under 
'Other Income' article. Flash News, 17 Oct. 2017. Disponível em: <http://www.in.kpmg.com 
/taxflashnews/KPMG-Flash-News-Electrical-material-Center-Co-Ltd-4.pdf>. Acesso em: 10 abr. 
2018.  

58  Artigo 25 da convenção-modelo da OCDE: “where a person considers that the actions of one or 
both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the 
provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of 
those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a 
resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of 
which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of 
the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention”. 

59  O artigo 3º (2) de ambas as convenções assim dispõe: “As regards the application of the 
Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the 
context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for 
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convenções-modelo da ONU e da OCDE dispõe que nessa hipótese esse termo tem 

o significado que lhe é atribuído pela legislação do Estado contratante, a não ser que 

o intérprete, a partir contexto, possa extrair um significado diferente. 

Um exemplo: segundo Li60, os termos “business” e “profits” normalmente não 

são definidos nas convenções em matéria tributária e, assim, de acordo com o artigo 

3º (2) das convenções, o intérprete deve averiguar o significado desses conceitos na 

legislação nacional do país que aplica a convenção. Essa também é a opinião de 

Vogel, para quem “o significado do termo ‘lucros’ é guiado pela lei doméstica do 

respectivo estado contratante”. No Brasil, Queiroz61 apontou que o significado de 

lucro é considerado como resultado positivo da pessoa jurídica, obtido após a 

dedução das receitas, de todos os custos, gastos e despesas necessários à 

manutenção da fonte produtora e à produção dos rendimentos, depois de 

compensados os prejuízos havidos na exploração da atividade.  

Desse modo, aplicando-se, aqui, o artigo 7º das convenções na sua redação 

original, todo resultado positivo da pessoa jurídica (significado de lucro) residente no 

Brasil deve ser tributado de acordo com a lei nacional, a menos que essa empresa 

brasileira tenha um estabelecimento permanente no outro Estado contratante, 

ocasião na qual os lucros da empresa relacionados a esse estabelecimento 

permanente podem ser tributados nesse outro Estado. O mesmo é verdade para a 

empresa não residente no Brasil, que só vai ser tributada na hipótese de haver, aqui, 

um estabelecimento permanente.  

Com efeito, um dos fatores para o conflito de qualificação na alocação do 

rendimento decorrente da prestação de serviços, entre os artigos 7º, 12 e 21 das 

convenções-modelo, tem a ver com a ausência de definição do termo “lucro” pelas 

convenções. A ausência do conceito de “lucros” nas convenções contra a 

bitributação torna mais trabalhoso o enquadramento de um rendimento no artigo 7º 

das convenções.  

                                                                                                                                                   
the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax 
laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State”. 

60  LI, Jinyan. Taxation of Non-residents on Business Profits. Papers on Selected Topics in 
Administration of Tax Treaties for Developing Countries, n. 5-A, May 2013. Disponível em: 
<http://www.un.org/esa/ffd/tax/2013TMTTAN/Paper5A_Li.pdf>. Acesso em: 22 out. 2017. 

61  QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Barueri: 
Manole, 2004. p. 79. 
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De acordo com Rohatgi62, o “termo lucros abrange toda a renda derivada do 

exercício de empresa”. Para Vogel63, o artigo 7º abrange a mais importante categoria 

de rendimentos, o “lucro da empresa”, o qual corresponde à maior porção do 

rendimento derivado da atividade econômica internacional, inclusive o lucro derivado 

da venda de serviços, segundo Xavier64. Vogel65 afirmou, ainda, que 

tradicionalmente o conceito de “lucro das empresas” está centrado sobre o 

comércio, incluindo: atividade bancária e de financiamento; atividade de manufatura 

e de comércio e indústria; e, mais recentemente, o setor de serviços. Ou seja: é a 

doutrina que, com o auxílio da legislação interna, vem elaborando o conceito de 

“lucro” e definindo cada rendimento de acordo com um dos artigos da convenção.  

 Em contrapartida, o enquadramento de dado rendimento como royalties é 

teoricamente mais simples pelo fato de o próprio conceito de “royalty” estar definido 

nas convenções contra a dupla tributação, como afirmado nas linhas anteriores. 

Basicamente, o termo “royalties” designa as remunerações de qualquer natureza 

pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre obra literária, 

artística ou científica — inclusive filmes cinematográficos e filmes ou fitas de 

gravação de programas de televisão ou radiodifusão —, qualquer patente, marcas 

de indústria ou comércio, desenho ou modelo, plano, fórmula ou processos 

secretos66, bem como sobre o uso ou a concessão do uso de um equipamento 

industrial, comercial ou científico e sobre informações correspondentes à experiência 

adquirida no setor industrial, comercial ou científico — essa última parte, é bom 

lembrar, somente encontrada na convenção-modelo das Nações Unidas e 

adicionada na grande maioria das convenções tributárias assinados pelo Brasil. 

Isso evidencia que os serviços técnicos e de assistência técnica, para serem 

caracterizados como royalties, devem estar vinculados ao “uso ou [à] concessão do 

uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e por informações 

                                                
62  ROHATGI, Roy. Op. cit., p. 83. 
63  VOGEL, Klaus. On Double Taxation Conventions: A Commentary to the OECD, UN and US 

Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. With Particular 
Reference to German Treaty Practice. 3. ed. London: Kluwer, 1997. p. 406.  

64  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
p. 642. 

65  Original: “traditionally, this concept is centered around commerce, including banking and finance, 
and crafts and trades and industry; more recently, the services sector has joined in”. VOGEL, 
Klaus. On Double Taxation Conventions: A Commentary to the OECD, UN and US Model 
Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. With Particular 
Reference to German Treaty Practice. 3. ed. London: Kluwer, 1997. p. 406. 

66  Artigo 12 (3) das convenções-modelo. 



36 

 

  

correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico”, 

resultando em uma transferência dos conhecimentos tecnológicos relacionados ao 

serviço prestado.  

Desse modo, o correto enquadramento de dado rendimento como royalties ou 

“lucros da empresa” passa pela seguinte análise: havendo transferência de 

tecnologia ao contratado (know-how), o artigo 12 das convenções deve ser 

aplicado67. Doutro modo, se o prestador de serviços aplica seus conhecimentos para 

suprir a necessidade específica do tomador, como afirmou Cunha68, o artigo 7º vem 

sendo adotado. 

Já o artigo 2169 das convenções-modelo trata, nas palavras de Xavier70, de 

rendimentos atípicos inusuais ou de pequena expressão, que não justificam um 

tratamento convencional separado, à semelhança do que é reservado a lucros, 

dividendos, juros, royalties, rendimentos do trabalho dependente e independente, 

ganhos de capital e outros. São os ganhos de jogo, como afirmou Baker71, ou o 

rendimento recebido por um beneficiário de um trust, como apontou Lang72. O artigo 

21 é uma regra geral, dispositivo no qual são alocados os rendimentos não tratados 

nos outros artigos73. 

Desse modo, por ser uma regra geral, pode-se facilmente imaginar que em 

grande parte dos conflitos de qualificação o artigo 21 é invocado. Não é diferente na 

hipótese da prestação dos serviços técnicos, mormente para o intérprete que vê com 

                                                
67  Nesse sentido, vide GATTAZ, Luciana de Godoy Penteado. O conceito de “royalties” e os acordos 

internacionais contra a bitributação. Revista de Direito Tributário Internacional, n. 17, São 
Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 107-124. p. 117 e seguintes.  

68  CUNHA, 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. 19-28, 2011. p. 20. 

69  O artigo 21, tanto da convenção-modelo da OCDE quanto da convenção-modelo da ONU, trata 
dos “outros rendimentos”, ou seja, “items of income of a resident of a Contracting State, wherever 
arising, not dealt with in foregoing Articles of this Convention”. Ocorre que na maioria dos tratados 
assinados pelo Brasil essa disposição é realocada para o artigo 22. 

70  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
p. 569. 

71  BAKER, Philip. Double Taxation Conventions and International Tax Law. 2. ed. London: Sweet 
& Maxwell, 1994. Commentary 21B.04. 

72  LANG, Michael. Introduction to the Law of Double Conventions. 2. ed. Viena: Linde, 2013. p. 
124. 

73  ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Model Tax 
Convention on Income and on Capital: Condensed Version. Paris: OECD Publishing, 2014. p. 
316. 
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contrariedade a hipótese de o conceito de “lucro” envolver o rendimento derivado da 

venda de serviços, ao contrário do que defende Xavier74. 

Por fim, vale destacar que está prevista a inclusão do artigo 12A75 na nova 

versão da convenção-modelo das Nações Unidas, que trata dos serviços técnicos76. 

Esse artigo vai ser adicionado a essa convenção para permitir que um Estado 

contratante tribute, a uma alíquota a ser negociada, a remuneração de certos 

serviços técnicos realizados para um residente do outro Estado contratante77. De 

acordo com o dispositivo78, a remuneração de serviços técnicos provenientes de um 

Estado contratante paga a um residente do outro Estado contratante pode ser 

tributada nesse outro Estado. As remunerações também podem ser tributadas no 

Estado da fonte, mas se o beneficiário efetivo for um residente do Estado 

contratante, o tributo cobrado não pode exceder um percentual do valor bruto da 

remuneração, a ser determinado pelas partes contratantes. 

Assim, inserindo-se o artigo 12A nas convenções contra a dupla tributação, a 

primeira vantagem seria o enfraquecimento da discussão acerca da tributação do 

pagamento de serviços técnicos, sem transferência de tecnologia, de acordo com 

artigo 7 ou o artigo 21 das convenções, na medida em que o artigo 12A é claro e 

abrange a tributação desses serviços. Outra vantagem seria que, não sendo 

aplicável o artigo 7º, o Estado da fonte poderia exercer o seu direito de tributação, 

mesmo que a empresa estrangeira que presta os serviços não tivesse 

estabelecimentos permanentes naquele Estado. 

                                                
74  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

p. 642. 
75  É bom destacar, até pelas fontes consultadas para a confecção deste trecho da dissertação, que o 

artigo 12A tem previsão de ser incluído na nova atualização da convenção-modelo das Nações 
Unidas, em 2018. Além disso, esse dispositivo estava previsto para ser incluído no artigo 16 do 
modelo. 

76  SIXDORF, Franziska; LEITSCH, Sebastian. Taxation of Technical Services under the New Article 
12A of the UN Model: Improved Taxation or a Step in the Wrong Direction? European Taxation, 
IBFD, Jun. 2017. Disponível em: <https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/marketing/ 
Journal_Previews/ET/ETPreview2017_6.html>. Acesso em: 16 abr. 2018. p. 234. 

77  COMMITTEE OF EXPERTS ON INTERNATIONAL COOPERATION IN TAX MATTERS. Seventh 
session: Report of the Coordinator (Ms. Liselott Kana). Disponível em: <http://www.un.org/ 
esa/ffd/wp- content/uploads/2016/10/12STM_CRP1_Services.pdf>. Acesso em: 24 out. 2017. 

78  Artigo 16: “(1) Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of 
the other Contracting State may be taxed in that other State; (2) However, notwithstanding the 
provisions of Article 14 and subject to the provisions of Articles 8, 16 and 17, fees for technical 
services arising in a Contracting State may also be taxed in the Contracting State in which they 
arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the fees is a resident of 
the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed ___ percent of the gross amount 
of the fees” 
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Por outro lado, o enquadramento da remuneração no artigo 12A exigiria um 

esforço da academia e das autoridades administrativas e judiciais para definir o 

conceito de “serviço técnico”. Na verdade, o artigo 12A afirma que “o termo 

remuneração de serviços técnicos significa o pagamento realizado para qualquer 

serviço de natureza gerencial, técnica ou de consultoria”. Contudo, de acordo com 

Moreno79, “o significado da expressão ‘serviço de natureza gerencial, técnica ou de 

consultoria’ não está bem claro nos comentários”, de modo que, embora mitigados, 

os problemas de interpretação ainda existirão. 

Vale ressaltar, embora não integrem o presente estudo, a existência de outros 

modelos de convenção adotados e que trazem soluções simplificadas quanto à 

matéria. González80 ressalta a solução adotada pela Convenção da Comunidade 

Andina, assinada em 2004, que, em seu artigo 1481, adota a solução da fonte 

pagadora para um rol amplo de situações que abarcam pagamentos que poderiam 

ser enquadrados como royalties ou outros rendimentos. 

 

2.1.3 Exclusões ao conceito de “serviços” 

 

As convenções da OCDE e da ONU não dispõem sobre o conceito de 

“serviços”. Desse modo, repita-se que a prestação de um serviço pode equivaler, na 

hora da aplicação das regras de atribuição de uma convenção, ao disposto nos 

artigos 7º, 8º, 12, (ou artigo 14 da antiga convenção-modelo das Nações Unidas) ou 

ainda no artigo 17 de ambas as convenções. 

Já o artigo 12 do modelo da OCDE, conforme explicitado anteriormente, 

designa o termo “royalties” às contraprestações de qualquer natureza pagas pelo 

uso ou pela concessão de uso de direitos de autor sobre obras literárias, artísticas 

ou científicas, com exemplos de remunerações que estariam abarcados por tais 

                                                
79  MORENO, Andrés Báez. The Taxation of Technical Services Under the United Nations Model 

Double Taxation Convention: A Rushed - Yet Appropriate - Proposal for (Developing) Countries?. 
World Tax Journal, v. 7, n. 3, p. 267-328, 2015. Disponível em: <https://www.ibfd.org/sites/ibfd. 
org/files/content/pdf/wtj_2015_03_int_2.pdf>. Acesso em: 24 out. 2017. 

80  GONZÁLEZ, Luis M. Alonso. La fiscalidad internacional em los contratos de asistencia técnica. In: 
TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier 
Latin, 2011. v. 6. p. 91. 

81  “Las rentas obtenidas por empresas de servicios profissionales, técnicos, de assistência técnica y 
consultoria, serán gravados sólo em País Miembro em cuyo território se produzca el beneficio de 
tales servicios. Salvo prueba em contrario, se se presume que el lugar donde se produce el 
beneficio es aquél em el que se imputa y registra el correrspondiente gasto.” 
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conceitos. Essa definição, contudo, não deve ser considerada como exaustiva ou 

completa82. 

Ocorre que cada país, nos limites de sua soberania, pode propor, na sua 

legislação interna, um conceito de serviços para fins de tributação da renda e do 

capital83. Assim, a Seção 9 da Lei de Imposto de Renda da Índia84 dispõe que 

“remunerações para serviços técnicos" significa qualquer importância para a 

prestação de serviços gerenciais, técnicos ou de consultoria, mas não inclui a 

importância para construção, montagem, mineração ou projeto semelhante realizado 

pelo destinatário, nem qualquer importância que poderia ser considerada como 

“salário”. Também nos Estados Unidos, para fins de aplicação das regras de 

Controlled Foreign Corporation (CFC), o § 954(e)85 do Internal Revenue Code dispõe 

que o termo “rendimentos dos serviços” significa o rendimento derivado da 

prestação de serviço técnico, gerencial, arquitetônico, científico, especializado, 

industrial e comercial. 
                                                
82  UCKMAR, Victor; GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sérgio André. Manual de direito tributário 

internacional. São Paulo: Dialética, 2012. p. 129. 
83  Um exemplo de distinção entre royalties e retribuições por serviços pode ser encontrado na 

decisão da US Tax Court no caso Pierre Boulez em (1984) 83 T.C. (U.S.) 584, comentado em 
UCKMAR, Victor; GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sérgio André. Op. cit., p. 130: “Boulez, à 
época dos fatos residente na Alemanha, celebrou um contrato com uma sociedade discográfica 
para a gravação de algumas sinfonias nos Estados Unidos. Como retribuição, o musicista 
receberia quantias, definidas como royalties no contrato. Boulez pagou impostos sobre tais 
montantes na Alemanha, mas requereu que os mesmos fossem isentos de tributação nos Estados 
Unidos por força do tratado EUA-Alemanha que previa que os royalties não se sujeitariam a 
retenções no Estado da fonte. O Internal Revenue Services não aceitou a classificação das somas 
como royalties e as submeteu à tributação como retribuições pelos serviços prestados. Depois do 
insucesso do procedimento amigável entre as duas Administrações Tributárias, Boulez recorreu à 
US Tax Court que decidiu que os pagamentos deviam ser considerados feitos em razão de 
serviços desenvolvidos por Boulez nos Estados Unidos e que, portanto, tais serviços eram 
tributáveis também nos Estados Unidos, nos termos da vigente Convenção contra as duplas 
tributações. De fato, o músico não podia invocar nenhum tipo de direito sobre as gravações e a 
Corte observou que ‘before a person can derive income from royalties, it is fundamental that he 
must have an ownership interest in the property whose licensing or sale gives rise to the income’.” 

84  Seção 9 do Income Tax Act, 1961-2017: “For the purposes of this clause, ‘fees for technical 
services’ means any consideration (including any lump sum consideration) for the rendering of any 
managerial, technical or consultancy services (including the provision of services of technical or 
other personnel) but does not include consideration for any construction, assembly, mining or like 
project undertaken by the recipient or consideration which would be income of the recipient 
chargeable under the head ‘Salaries’”. Disponível em: 
<http://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx>. Acesso em 28 de outubro de 
2017. 

85  § 954(e) do Internal Revenue Code: “For purposes of subsection (a)(3), the term ‘foreign base 
company services income’ means income (whether in the form of compensation, commissions, 
fees, or otherwise) derived in connection with the performance of technical, managerial, 
engineering, architectural, scientific, skilled, industrial, commercial, or like services which— (A) are 
performed for or on behalf of any related person (within the meaning of subsection (d)(3)), and (B) 
are performed outside the country under the laws of which the controlled foreign corporation is 
created or organized”. 
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Desse modo, na medida em que a legislação da Índia, por exemplo, dispõe 

que “serviços técnicos” significa qualquer importância para a prestação de serviços 

gerenciais, técnicos ou de consultoria, havendo uma convenção nos padrões da 

OCDE, esse rendimento não pode ser qualificado, por exemplo, como royalties, por 

duas razões. A primeira é que a legislação indiana86 identifica royalties como, além 

de outras situações, o pagamento pela transferência de todos ou quaisquer direitos 

em relação a patente; invenção; modelo; design; fórmula secreta ou processo; ou 

marca comercial ou propriedade similar, ou seja, conceito substancialmente 

diferente daquele previsto em lei para as remunerações por serviços técnicos.  

Segundo porque as próprias convenções trazem o conceito de “royalties” 

como sendo as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela 

concessão do uso de um direito de autor sobre obra literária, artística ou científica — 

inclusive filmes cinematográficos e filmes ou fitas de gravação de programas de 

televisão ou radiodifusão —, qualquer patente, marcas de indústria ou comércio, 

desenho ou modelo, plano, fórmula ou processos secretos, bem como pelo uso ou 

pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e sobre 

informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial 

ou científico. 

Não se quer dizer que na Índia e em outros países que diferenciam “serviços 

técnicos” de royalties, como o próprio Brasil87, inexiste conflito de qualificação entre 

                                                
86  Seção 9 do Income Tax Act, 1961-2017: “For the purposes of this clause, ‘royalty’ means 

consideration (including any lump sum consideration but excluding any consideration which would 
be the income of the recipient chargeable under the head ‘Capital gains’) for— (i) the transfer of all 
or any rights (including the granting of a licence) in respect of a patent, invention, model, design, 
secret formula or process or trade mark or similar property; (ii) the imparting of any information 
concerning the working of, or the use of, a patent, invention, model, design, secret formula or 
process or trade mark or similar property; (iii) the use of any patent, invention, model, design, 
secret formula or process or trade mark or similar property; (iv) the imparting of any information 
concerning technical, industrial, commercial or scientific knowledge, experience or skill; (iva) the 
use or right to use any industrial, commercial or scientific equipment but not including the amounts 
referred to in section 44BB; (v) the transfer of all or any rights (including the granting of a licence) in 
respect of any copyright, literary, artistic or scientific work including films or video tapes for use in 
connection with television or tapes for use in connection with radio broadcasting, but not including 
consideration for the sale, distribution or exhibition of cinematographic films; or (vi) the rendering of 
any services in connection with the activities referred to in sub-clauses (i) to (iv), (iva) and(v)”. 
Disponível em: <http://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx>. Acesso em 29 
de outubro de 2017. 

87 O artigo 17, II, “a”, da Instrução Normativa RFB 1.455/2014 dispõe que serviço técnico é “a 
execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva 
assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais independentes 
ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro 
conteúdo tecnológico”.  
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essas duas situações. Ocorre que a correta interpretação de uma convenção contra 

a bitributação requer que esse conflito de qualificação se restrinja à definição da 

natureza do fato imponível: royalties ou serviços técnicos. No caso M/S Locuz 

Enterprise Solution x Department of Income Tax88, julgado na Índia, a corte decidiu 

pela natureza comercial da revenda de produtos de software, concluindo, então, que 

os pagamentos relativos a essa transação não poderiam ser qualificados como 

royalties. Situação diferente seria se a legislação indiana dispusesse — ou se a 

corte na Índia interpretasse — que o conceito de “royalties” não compreenderia o 

direito de uso desse software. Isso porque, repita-se, a convenção contra a 

bitributação que contempla os modelos da OCDE e da ONU não permite outra 

exegese senão classificar o pagamento pelo direito de uso de software como 

royalties.  

A correta identificação das situações relatadas no parágrafo anterior é 

fundamental para a aplicação dos artigos 23A e 23B das convenções contra a 

bitributação. Esses artigos dispõem que os métodos para aliviar a bitributação só 

devem ser utilizados na hipótese de a convenção ter sido aplicada “de acordo com 

suas disposições”89.  

Para explicar o significado da expressão “de acordo com as disposições da 

convenção”, o Comentário 32.390, para os artigos 23A e 23B da convenção-modelo 

da OCDE, apontou que a disposição se refere à hipótese de o Estado da fonte 

aplicar, em relação a um determinado rendimento ou capital, disposições da 

                                                
88  Disponível em https://indiankanoon.org/doc/191525407/. Acessado em 16 de abril de 2018. 
89  Artigo 23A da convenção-modelo da ONU: “where a resident of a Contracting State derives income 

or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in 
the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of paragraphs 
2 and 3, exempt such income or capital from tax”. Artigo 23B da convenção-modelo da ONU: 
“where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with 
the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned 
State shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the 
income tax paid in that other State; and as a deduction from the tax on the capital of that resident, 
an amount equal to the capital tax paid in that other State. Such deduction in either case shall not, 
however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is 
given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in 
that other State”. 

90  “Different situations need to be considered in that respect. Where, due to differences in the 
domestic law between the State of source and the State of residence, the former applies, with 
respect to a particular item of income or capital, provisions of the Convention that are different from 
those that the State of residence would have applied to the same item of income or capital, the 
income is still being taxed in accordance with the provisions of the Convention, as interpreted and 
applied by the State of source. In such a case, therefore, the two Articles require that relief from 
double taxation be granted by the State of residence notwithstanding the conflict of qualification 
resulting from these differences in domestic law.” 
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convenção que são diferentes daquelas que o Estado de residência aplicou ao 

mesmo item de renda ou capital, por diferenças nas suas leis internas. Todavia, 

havendo diferença na interpretação dos dispositivos das convenções, como é o caso 

de um Estado contratante entender que a remuneração derivada do “direito de uso” 

não corresponde ao pagamento de royalties, o Comentário 32.591, para os artigos 

23A e 23B da convenção-modelo da OCDE, dispõe que o Estado da residência não 

está obrigado a aplicar os métodos de eliminação da dupla tributação.  

É por isso que os países devem ter bastante cuidado ao classificar o direito 

de uso de software diferentemente de royalties. Contudo, as diferentes formas de 

transferência de direitos relacionados aos programas de computador é que acabam 

por trazer mais de uma possibilidade de qualificação desses rendimentos92.  

 

2.1.3.1 A questão do enquadramento dos softwares 

 

Os comentários da OCDE acerca do computer software começam por defini-

lo como um programa ou uma série de programas a serem seguidos por uma 

determinada máquina (hardware) para execução automatizada ou não de tarefas e 

funcionamento de seu próprio sistema operacional. Sua transferência pode ocorrer 

por meio físico ou virtual, acoplado a um hardware ou de forma independente e 

necessariamente envolve alguma modalidade de transferência de propriedade 

intelectual93. 

                                                
91  “Article 23 A and Article 23 B, however, do not require that the State of residence eliminate double 

taxation in all cases where the State of source has imposed its tax by applying to an item of income 
a provision of the Convention that is different from that which the State of residence considers to be 
applicable. Such conflicts resulting from different interpretation of facts or different interpretation of 
the provisions of the Convention must be distinguished from the conflicts of qualification described 
in the above paragraph where the divergence is based not on different interpretations of the 
provisions of the Convention but on different provisions of domestic law.”  

92  O assunto já foi abordado pela OCDE em artigo específico sobre os comentários ao artigo 12 do 
modelo: “12.2 The character of payments received in transactions involving the transfer of 
computer software depends on the nature of the rights that the transferee acquires under the 
particular arrangement regarding the use and exploitation of the program. The rights in computer 
software programs are a form of intellectual property. Research into the practices of OECD 
member countries has established that all but one protects rights in computer programs either 
explicity or implicity under copyright law”. The Draft, OECD Committee on Fiscal Affairs: Revision 
of the Commentary on Article 12 Concerning Software Payments. 29 September 1998, disponível 
em http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/e_com.htm. 1998 Ottawa Conference Section,  

93  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
p. 736 
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Tais pagamentos, relativos aos softwares, podem, portanto, revestir negócios 

jurídicos que sejam classificáveis dentro da natureza de royalties ou outras 

modalidades de remuneração. Aquelas que se subsumirem aos conceitos trazidos 

no artigo 12 do modelo da OCDE são classificáveis como royalties, e as implicações 

tributárias de sua remuneração seguem regra específica. 

Conforme já explicitado anteriormente, as remunerações pagas pelo uso ou 

pela concessão de uso de um direito de autor ou propriedade intelectual são aquelas 

naturalmente enquadráveis no conceito de royalties. Procurando sistematizar a 

melhor interpretação, em 2001 a própria OCDE lançou um relatório específico 

detalhando algumas modalidades de ofertas realizadas por detentores de direitos 

sobre softwares e que resultam em pagamentos realizados por terceiros na sua 

utilização94.  

Nos casos em que há processamento digital de aquisições de bens, produtos 

digitais, atualizações de versões ou utilização remota de aplicações, entendeu a 

OCDE que se deve aplicar o artigo 7º de seu modelo95 naquelas situações em que 

os provedores estivessem devidamente estabelecidos no território de origem dos 

rendimentos.  

A conclusão desse relatório é que a utilização de softwares apenas deveria se 

enquadrar no artigo 12 de seu modelo nos casos de explorações de direitos 

autorais, transmissão de informações técnicas e disponibilização de know-how96, e 

não no caso de assistência técnica, que se distingue de know-how por conta do 

limite de conhecimento disponibilizado e da sua forma de transmissão97.  

                                                
94  O relatório pode ser acessado em http://www.oecd.org/tax/consumption/1923396.pdf. 
95  Para Xavier (op. cit., p. 738), na interpretação dada pela OCDE, tais pagamentos não configuram 

“rendimentos”, mas sim verdadeira receita bruta operacional do vendedor, que pode ou não dar 
origem a lucro. Cita Philip Baker, que defende a aplicação do artigo 7º por se tratar a aquisição 
dos direitos de uso de software como verdadeira aquisição de um misto de bens e serviços. 
Justificam os autores essa opinião a partir do fato de que um software não nasce simplesmente de 
uma ideia, mas de vultosos investimentos. 

96  Uma análise aprofundada e exemplificativa de cada modalidade de remuneração pode ser 
encontra em CALIENDO, Paulo. Da tributação do software nos acordos internacionais contra a 
dupla tributação da renda. In: TÔRRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional 
aplicado. São Paulo: Quartier Latin. 2004. v. 2. p. 387-421. p. 406 e seguintes. 

97  Segundo Delgado Pacheco, “[…] podríamos trazar las siguientes líneas de distinción entre 
asistencia técnica y know how: A) Cuando se transmite know how se cede la experiencia 
alcanzada por el transmitente y se hace en relación a una información confidencial derivada de tal 
experiencia y desconocida por el resto de operadores económicos. B) La transmisión de know how 
no compromete la obtención de ningún resultado concreto a partir de dicha cesión. C) En cambio, 
la asistencia técnica implica unas prestaciones de servicios típicas de determinadas profesiones 
(abogados, ingenieros, consultores). Estos profesionales no transmiten la base intelectual o 
científica que les permite desarrollar su trabajo. No transmiten, por tanto, su conocimiento o valía 
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Finalmente, vale ainda mencionar a existência de contratos mistos ou de 

interpretação complexa envolvendo softwares, como nos casos em que há venda 

conjunta de hardware e licença de uso. Nesses casos, a OCDE recomenda que se 

realize a repartição do contrato e das suas receitas98 para que se determine de 

forma mais justa possível as regras das convenções aplicáveis e as não aplicáveis à 

remuneração estabelecida. Como veremos em capítulo referente às tendências para 

o futuro da tributação sobre serviços, realizar tal distinção passa a ser um desafio 

crescente em tempos de “everything as a service”99. 

 

2.2 CONFLITOS DE QUALIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

 

A distinção entre as expressões “interpretar” e “qualificar”, no direito tributário 

internacional, é bastante relevante, e elas não podem ser confundidas. Interpretação 

significa reduzir a ambiguidade, a indeterminação ou a vaguidade, concluindo que os 

enunciados interpretativos buscam clarificar ou explicitar conceitos ou elementos 

presentes em outros enunciados100. Já qualificação, na definição de Bellan101, pode 

ser empregada de duas formas distintas: (i) um fato pode ser qualificado dessa ou 

daquela forma pela própria norma, como a tipificação legal do crime de furto; ou (ii) 

um fato pode ser qualificado como dentro ou fora de determinada norma, como uma 

conduta ser qualificada como furto/roubo.  

Interpretar o direito não é tarefa fácil. Por isso, métodos de interpretação 

foram desenvolvidos ao longo dos anos a fim de auxiliar o exegeta na tarefa de 

extrair da regra jurídica todo o seu conteúdo. Se é árdua a tarefa de interpretar o 

direito interno, que dirá uma convenção internacional. Isso porque as regras da 

convenção hão de ser analisadas por hermeneutas de pelo menos duas jurisdições, 

                                                                                                                                                   
profesional. A lo que sí se obligan es a suministrar un determinado resultado de su labor al cliente: 
su asesoramiento, su opinión, un dictamen, etc. […]”.GONZÁLEZ, LUIS M. ALONSO. Op. cit., p. 
86. 

98  “It recommends breaking down the total amount of the consideration which is payable under the 
contract on the basis of the information contained in the contract or by means of a reasonable 
apportionment and the applying to each apportioned part of the appropriate tax treatment.” Da 
tributação do software nos acordos internacionais contra a dupla tributação da renda. In: TÔRRES, 
Heleno (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin. 2004. v. 2. 
p. 410. 

99  Mais detalhes no capítulo 4. 
100  TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 106. 
101  BELLAN, Daniel Vitor. Direito tributário internacional: rendimentos de pessoas físicas nos 

tratados internacionais contra a dupla tributação. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 53. 
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o que atravanca o consenso e dá margem à insegurança jurídica, que é decorrência 

da inexistência de padronização no processo de interpretação.  

Para facilitar a análise das convenções internacionais, regras de 

hermenêutica a nível global foram desenvolvidas e devem ser aplicadas no exame 

de tais convenções. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, por 

exemplo, é imprescindível nesse processo, pois oferece ao exegeta um paradigma 

na tarefa da interpretação. Na Convenção de Viena, é verdade, regras específicas 

foram elaboradas, mas no final das contas essas normas nada mais são do que a 

positivação dos métodos tradicionais, a facilitar o processo do hermeneuta habituado 

a extrair das regras internas o seu alcance adequado. 

Por isso, a literalidade dos termos utilizados nas convenções contra a 

bitributação é de muita importância na intenção de afastar qualquer dúvida na 

aplicação da norma nos ordenamentos domésticos102; também as circunstâncias e 

os fatos históricos ocorridos antes da aprovação do texto final são fontes relevantes 

na interpretação de tais convenções. Só que a interpretação histórica dessas 

convenções deve ir além, porque a maioria delas é confeccionada a partir de um 

modelo próprio, que é a convenção-modelo da OCDE.  

Assim, ao mesmo tempo que a atividade de interpretação se afigura 

simplificada, porque a base das convenções é a mesma, o esforço cognitivo do 

exegeta que utiliza os métodos histórico e teleológico deve explorar não só a história 

da própria convenção, mas a história da convenção-modelo da OCDE em si mesma, 

o que pode tornar o processo mais trabalhoso.  

Os conflitos de qualificação são os problemas que nascem na interpretação e 

na aplicação de uma convenção internacional, tendo por consequência novas 

hipóteses de tributação. Existe conflito de qualificação, afirmou Caliendo103, “quando 

houver uma discordância entre o conceito e a classificação utilizados pelo Direito 

                                                
102  Segundo Torres, “a necessidade de se interpretar estritamente as disposições do direito tributário 

e de renunciar em conceder mais importância à ‘intenção do legislador’ e aos aspectos 
teleológicos da proposição prescritiva é uma realidade quase que universal, sendo adotada 
praticamente por todos os países. Esta interpretação restritiva quer dizer interpretação sem vôos 
de imaginação ou de ampliação do contexto terminológico, sob uma redução da vagueza das 
normas, procurando estabelecer o que a média humana entende pelo termo posto em análise, 
sem usar dos meios ordinários de integração nem de intepretações extensivas. […]”.TÔRRES, 
Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001. p. 646. 

103  CALIENDO, Paulo. Da tributação do software nos acordos internacionais contra a dupla tributação 
da renda. In: TÔRRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: 
Quartier Latin. 2004. v. 2. p. 387-421. p. 390.  
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Nacional e pelo tratado internacional sobre o mesmo conceito”. Na verdade, o 

conflito de qualificação só surge quando determinado conceito não se encontra 

definido na própria convenção. Desse modo, os conceitos de “estabelecimento 

permanente” e “royalties” foram estabelecidos nas convenções-modelo.  

Porém, a título de exemplo, o conceito de “lucro” não foi definido. Assim, a 

interpretação ao conceito de “lucro” na legislação interna dos Estados contratantes 

pode ser diferente, podendo resultar no “conflito de qualificação”. Portanto, “conflito 

de qualificação”, em resumo, é a hipótese em que o Estado de origem interpreta os 

termos indefinidos de acordo com sua própria legislação nacional, mas, por outro 

lado, o Estado de residência interpreta o mesmo termo de acordo com sua própria 

legislação nacional; ou os casos em que um Estado interpreta esse termo de forma 

autônoma dentro do contexto da convenção, mas o outro Estado contratante 

interpreta o mesmo termo ao abrigo da sua legislação nacional104. 

Para resolver o “conflito de qualificação”, dispõe o artigo 3º (2) da convenção-

modelo da OCDE, com redação similar na convenção-modelo da ONU, que qualquer 

expressão que não se encontre de outro modo definida na convenção tem o 

significado que lhe é atribuído pela legislação do Estado contratante, relativa aos 

impostos que são objetos da convenção, a não ser que o contexto imponha 

interpretação diferente105. Assim, como afirmou Huerta106, a doutrina de direito 

tributário internacional vem privilegiando o contexto na tarefa de interpretação de 

                                                
104  Essa foi a exposição de Huerta, ao dispor que “the use of different methods of interpretation by the 

contracting States to interpret undefined terms might result in income being characterized 
differently for tax purposes, leading to double taxation or double non-taxation; for instance there 
might be cases where the source State interprets the same term according to its own domestic law 
(interpretation according to the law of the source State) but, on the other hand, the residence State 
interprets the same term according to its own domestic law (interpretation according to the law of 
the residence State), or cases where one State interprets such a term autonomously within the 
context of the treaty but the other contracting State interprets the same term under its own 
domestic law (source State law). In the latter cases, both States might end up with different 
meaning of the term concerned based on a different method of interpretation and therefore might 
characterize the same income differently for tax purposes. Therefore, the methods of interpretation 
play an important role, as different methods of interpretation by the contracting States may lead to 
income being characterized in different ways by the contracting States, crating double taxation or 
double non-taxation. The foregoing gives rise to what is known as the problem of ‘conflicts of 
qualification’”. HUERTA, Adalberto Ramos. Conflicts of Qualification and the Interpretation of Tax 
Treaty Law. In: BURGSTALLER, E.; HASLINGER, K. (Eds.). Conflicts of Qualification in Tax 
Treaty Law. Viena: Linde, 2007. p. 19-38. 

105  Artigo 3º (2) das convenções-modelo da OCDE e da ONU: “as regards the application of the 
Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the 
context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of the State for 
the purpose of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax 
laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State”.  

106  HUERTA, Adalberto Ramos. Op. cit.,p. 31. 
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termos indefinidos nas convenções tributárias, para assim evitar as consequências 

jurídicas adversas que podem resultar da interpretação de convenções de acordo 

com a legislação interna dos Estados contratantes107. Continua o autor que os 

Estados contratantes devem interpretar as disposições das convenções tributárias 

de forma a alcançar uma caracterização autônoma no contexto da convenção.  

Para alcançar esse último objetivo, os Estados contratantes devem interpretar 

o termo “contexto” no artigo 3º (2) da convenção-modelo da OCDE o mais 

amplamente possível, de modo a encontrar a solução adequada e evitar referências 

às leis domésticas, situação que em muitos casos leva a uma dupla tributação ou a 

uma dupla não tributação da renda108. 

Com efeito, o termo “contexto” foi prescrito no artigo 3º (2) da Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados, documento que pode e deve ser utilizado para a 

interpretação de uma convenção internacional tributária, pois regras específicas de 

direito internacional público devem ser aplicadas na análise das convenções fiscais. 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, em vigor desde 1969, resolveu, 

de acordo com Vogel109, algumas das incertezas na aplicação do direito 

internacional e agora é utilizada pela jurisprudência internacional na interpretação 

das convenções contra a dupla tributação, mesmo em relação aos Estados que 

ainda não ratificaram a Convenção de Viena. 

Desse modo, o artigo 31 (2)110 da Convenção de Viena versa sobre a análise 

do contexto, do objetivo e do propósito na interpretação das convenções 

                                                
107  “The literature on international tax law has attempted to justify an interpretation of undefined terms 

used in a tax treaty in the context of the treaty in order to avoid the adverse legal consequences 
that may result from treaty interpretation according to domestic tax law of the contracting State.” 

108  “Contracting States should interpret tax treaty provisions in such a way as to reach an autonomous 
characterization in the context of the treaty. In order to achieve the latter objective, contracting 
States should interpret the term ‘context’ in Article 3 (2) of the OECD MC as broadly as possible, so 
as to find the proper solution and avoid references to domestic laws, which in many cases lead to 
double taxation or double non-taxation.”  

109  VOGEL, Klaus. Double Tax Treaties and Their Interpretation. Berkeley Journal of International 
Law, v. 4, n. 1, p. 4-85, 1986. Disponível em: <http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol4/iss1/1>. 
Acesso em: 10 abr. 2018. 

110  “1. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the 
text, including its preamble and annexes: (a) Any agreement relating to the treaty which was made 
between all the parties in connexion with the conclusion of the treaty; (b) Any instrument which was 
made by one or more parties in connexion with the conclusion of the treaty and accepted by the 
other parties as an instrument related to the treaty. 3. There shall be taken into account, together 
with the context: (a) Any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of 
the treaty or the application of its provisions; (b) Any subsequent practice in the application of the 
treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation; (c) Any relevant 
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internacionais, preceito o qual se aproxima muito de uma positivação dos métodos 

teleológico, histórico e sistemático na interpretação das convenções, mas com a 

inteligência de aclarar que o preâmbulo e os anexos devem ser levados em conta na 

hora da interpretação. Os subparágrafos do artigo 31 (2) propõem que seja levado 

em consideração, no momento da interpretação da convenção, qualquer acordo 

relativo a ela realizado entre todas as partes em conexão com a sua conclusão, 

além de qualquer instrumento confeccionado por uma ou mais partes em conexão 

com a conclusão dessa convenção e aceito pelas demais partes como instrumento a 

ela relacionado.  

Por fim, o artigo 32111 refere que, na tarefa de interpretação, “é necessário 

recorrer a meios complementares de interpretação, incluindo o trabalho preparatório 

da Convenção e as circunstâncias da sua conclusão”. 

Portanto, como afirmou Lang112, o termo “contexto” deve incluir todos os 

métodos de interpretação estabelecidos no artigo 31 e seguintes da Convenção de 

Viena. A referência ao direito interno estabelecida no artigo 3º (2) da convenção-

modelo da OCDE é importante, apenas, na rara hipótese de a aplicação de todos os 

métodos de interpretação não conduzirem a uma solução satisfatória113. Seguindo 

essa linha, ou seja, de que o intérprete de uma convenção tributária deve fazer uma 

análise preliminar do contexto da convenção antes de investigar a lei interna dos 

Estados contratantes, como dispõe a redação do artigo 3º (2) das convenções-

modelo, a chance de se obstar um “conflito de qualificação” é muito mais tangível, 

porque a convenção é a própria manifestação de vontade dos próprios Estados 

contratantes, os quais, ao assiná-la, pretenderam que ela fosse respeitada. 

 

                                                                                                                                                   
rules of international law applicable in the relations between the parties. 4. A special meaning shall 
be given to a term if it is established that the parties so intended.” 

111  “Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of 
the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from 
the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to 
article 31: (a) Leaves the meaning ambiguous or obscure; or (b) Leads to a result which is 
manifestly absurd or unreasonable.” 

112  LANG, Michael. Introduction to the Law of Double Conventions. 2. ed. Viena: Linde, 2013. p. 
57. 

113  “The concept of ‘context’ should comprise all of the interpretation materials set out in Art. 31 et seq. 
of the VCLT. The reference to domestic law in Art. 3 (2) of the OECD Model Convention is 
therefore only important if the application of all possible interpretation methods does not lead to a 
satisfying solution. However, if all systematic, teleological and historical aspects are taken into 
account for the interpretation, this will be very rare.” 
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2.2.1 Reenvio das questões conflituosas ao direito doméstico 

 

Na hipótese de o contexto não resolver o “conflito de qualificação”, a questão 

deve ser reenviada, portanto, ao direito doméstico dos Estados contratantes. Repita-

se que o intérprete, nessa situação, deve ficar atento ao que dispõem os artigos 23A 

e 23B das convenções contra a bitributação. Os comentários da OCDE, na 

atualização de 2000, apontam que os conflitos de qualificação podem ser resolvidos 

a partir da interpretação do artigo 23 da convenção-modelo da OCDE. Esse artigo 

determina que os métodos para aliviar a bitributação só devem ser utilizados na 

hipótese de a convenção ter sido aplicada de acordo com as suas próprias 

disposições114. Aqui devem ser diferenciadas duas situações, como destacado no 

Comentário 32.3115, para os artigos 23A e 23B da convenção-modelo da OCDE.  

A primeira se verifica quando o “conflito de qualificação” se manifesta 

puramente em razão de diferenças na lei interna dos dois Estados contratantes. Isso 

ocorre na hipótese de a legislação nacional de um Estado contratante determinar, 

por exemplo, que uma partnership deva ser tratada como transparente para fins 

fiscais, enquanto no outro Estado contratante essa mesma entidade é tratada como 

uma entidade não transparente. Esse é o exemplo dado no Comentário 32.4116 da 

                                                
114  Ver nota 91. 
115  “Different situations need to be considered in that respect. Where, due to differences in the 

domestic law between the State of source and the State of residence, the former applies, with 
respect to a particular item of income or capital, provisions of the Convention that are different from 
those that the State of residence would have applied to the same item of income or capital, the 
income is still being taxed in accordance with the provisions of the Convention, as interpreted and 
applied by the State of source. In such a case, therefore, the two Articles require that relief from 
double taxation be granted by the State of residence notwithstanding the conflict of qualification 
resulting from these differences in domestic law.” 

116  “This point may be illustrated by the following example. A business is carried on through a 
permanent establishment in State E by a partnership established in that State. A partner, resident 
in State R, alienates his interest in that partnership. State E treats the partnership as fiscally 
transparent whereas State R treats it as taxable entity. State E therefore considers that the 
alienation of interest in the partnership is, for the purpose of its Convention with State R, an 
alienation by the partner of the underlying assets of the business carried on by the partnership, 
which may be taxed by that State in accordance with paragraph 1 and 2 of Article 13. State R, as it 
treats the partnership as a taxable entity, considers that the alienation of the interest in the 
partnership is akin to the alienation of a share in a company, which could not be taxed by State E 
by reason of paragraph 5 of Article 13. In such a case, the conflict of qualification results 
exclusively from the different treatment of partnerships in the domestic laws of the two States and 
State E must be considered by State R to have taxed the gain from the alienation ‘in accordance 
with the provisions of the Convention’ for purposes of the application of Article 23A or Article 23B. 
State R must therefore grant an exemption pursuant to Article 23A or give a credit pursuant to 
Article 23B irrespective of the fact that, under its own domestic law, it treats the alienation gain as 
income from the disposition of shares in a corporate entity and that, if State E’s qualification of the 
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convenção-modelo da OCDE. Aqui, destacou Baker117, a solução adotada pelo 

Comentário 32.4 é que o Estado de residência aceite a qualificação do Estado da 

fonte. O item, então, pode ser tributado de acordo com as disposições da 

convenção, e o método para aliviar a bitributação deve ser aplicado.  

A segunda situação ocorre quando o “conflito de qualificação” surge em razão 

de os dois Estados contratantes terem visões diferentes sobre os fatos, ou de terem 

interpretado diferentemente a própria convenção. Nessa hipótese, o Comentário 

32.5118, para os artigos 23A e 23B da convenção-modelo da OCDE, dispõe que o 

Estado da residência não está obrigado a aplicar os métodos de eliminação da dupla 

tributação.  

De acordo com Baker119, o Estado de residência pode concluir que, pela sua 

interpretação dos fatos e da própria convenção, determinado item é tributável no 

Estado da fonte. Em contrapartida, o Estado da fonte pode ter concluído que, na sua 

visão dos fatos e na sua interpretação da convenção, ele não pode tributar esse 

item. Como consequência, se o Estado de residência concedesse isenção, o 

resultado seria uma dupla não tributação. Nessa situação, o artigo 23A (4)120 prevê 

que o Estado de residência não é obrigado a aplicar o método para aliviar a 

bitributação. 

Para exemplificar um conflito de qualificação solucionado pela interpretação 

relatada anteriormente, Lang121 recorda o caso Heinz Jirousek versus Andrew 

Dawson. Aqui, um CEO exercia suas atividades em parte na Áustria e em parte no 

                                                                                                                                                   
income were consistent with that of State R, State R would not have to give relief under Article 23A 
or Article 23B. No double taxation will therefore arise in such a case.” 

117  BAKER, Philip. Double Taxation Conventions and International Tax Law. 2. ed. London: Sweet 
& Maxwell, 1994. Commentary 23B.08. 

118  “Article 23 A and Article 23 B, however, do not require that the State of residence eliminate double 
taxation in all cases where the State of source has imposed its tax by applying to an item of income 
a provision of the Convention that is different from that which the State of residence considers to be 
applicable. Such conflicts resulting from different interpretation of facts or different interpretation of 
the provisions of the Convention must be distinguished from the conflicts of qualification described 
in the above paragraph where the divergence is based not on different interpretations of the 
provisions of the Convention but on different provisions of domestic law.”  

119  BAKER, Philip. Double Taxation Conventions and International Tax Law. 2. ed. London: Sweet 
& Maxwell, 1994. Commentary 23B.08. 

120  Artigo 23A (4): “The provision of paragraph 1 shall not apply to income derived or capital owned by 
a resident of a Contracting State where the other Contracting State applies the provisions of this 
Convention to exempt such income or capital from tax or applies the provisions of paragraph 2 of 
Article 10 or 11 to such income”.  

121  LANG, Michael. Conflicts of Qualification and Double Non-Taxation. Disponível em: 
<https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/marketing/Journal_Previews/BIFD_BIT/BITPreview
2009_05-06.html>. Acesso em: 16 abr. 2018.  
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Reino Unido. De acordo com as autoridades fiscais austríacas, a tributação da 

remuneração do CEO deveria se enquadrar, de fato, nos artigos 15 ou 16 da 

convenção-modelo da OCDE. Contudo, dependeria de o direito interno estabelecer 

se a remuneração era decorrente de uma profissão dependente ou se era 

decorrente do exercício da função de diretor.  

Por sua vez, as autoridades fiscais do Reino Unido opinaram que o 

enquadramento no artigo 15 ou 16 dependeria da função que viesse a ser exercida 

pelo CEO. Caso ele estivesse exercendo sua função no conselho de administração 

da empresa — e algumas de suas responsabilidades, portanto, fossem exercidas na 

qualidade de diretor —, o artigo 16 deveria ser aplicado.  

Contudo, na hipótese em que o CEO estivesse realizando tarefas 

relacionadas à sua capacidade de administrar a empresa no dia a dia, as atividades 

deveriam ser qualificadas no artigo 15 da convenção-modelo. Há, dessa maneira, 

uma interpretação da convenção pelo Reino Unido a qual não leva em conta a 

qualificação decorrente da legislação nacional. Assim, enquanto as autoridades 

fiscais austríacas aplicaram o artigo 23 da convenção-modelo da OCDE para evitar 

a dupla tributação ou a dupla não tributação, as autoridades fiscais do Reino Unido 

consideraram que qualquer interpretação diferente da sua estaria errada, porque ela 

foi realizada de acordo com “as disposições da convenção”. Para as autoridades 

britânicas, então, o artigo 23 do modelo da OCDE não deveria ser aplicado. 

Portanto, é possível notar que a lógica das convenções-modelo é a seguinte: 

o Estado de residência só está obrigado a aliviar a dupla incidência tributária na 

hipótese de o conflito de qualificação resultar de lacuna da convenção, hipótese na 

qual ambos os Estados contratantes devem recorrer à sua legislação doméstica122, 

como manda o artigo 3º (2) das convenções-modelo. Qualquer incoerência 

interpretativa nessa hipótese deve ser resolvida com a aquiescência do Estado de 

residência sobre a qualificação conduzida pelo Estado da fonte. Doutro modo, 

dispondo a convenção sobre determinado conceito, a resistência do Estado da fonte 

em observar o contexto desse instrumento e os documentos que lhe servem de 

                                                
122  De acordo com Heleno Tôrres (TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda 

das empresas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 655), uma das hipóteses em que 
o direito interno dos Estados contratantes deve ser utilizado na atividade de aplicação das 
convenções de direito internacional tributário é “quando o texto da convenção, o seu ‘contexto’ e 
os ‘meios de interpretação complementar’ não oferecem, em absoluto, nenhuma possibilidade 
convincente para se chegar a uma interpretação autônoma concordante”.  



52 

 

  

interpretação viabiliza a tributação pelo Estado de residência, que nada tem a ver 

com a interpretação defeituosa concedida pelo outro Estado contratante. 

Diante disso, caso o Estado brasileiro classifique como royalties as remessas 

decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos, 

sem transferência de tecnologia, sujeitando-as, por isso, ao artigo 12 das 

convenções, o Estado de residência poderia sustentar que a definição de royalties 

está bem estabelecida nas convenções e, por isso, o Estado brasileiro não estaria 

tributando “de acordo com as disposições da convenção”. Nessa hipótese, o Estado 

de residência não estaria impelido a aliviar a carga tributária suportada pelo 

contribuinte. 

Para resguardar essas situações, Rust123 defende que uma interpretação 

realizada de acordo com o contexto da convenção tributária tem a vantagem de ser 

compulsória para ambos os Estados contratantes, e assim uma determinada renda 

deve ser enquadrada, por eles, no mesmo artigo, quando da aplicação da 

convenção contra a bitributação. Essa interpretação comum tende a evitar a dupla 

tributação, com a desvantagem de viabilizar a dupla não tributação124.  

 

2.2.2 Interpretação estática versus interpretação dinâmica dos conceitos 

 

A utilização dos documentos da OCDE para a interpretação das convenções 

contra a bitributação é de fundamental importância na incumbência de adequar os 

dispositivos da convenção ao caso concreto. Isso exige a análise não só da 

literalidade dos artigos como também da história, do contexto e dos objetivos de sua 

criação, tarefa essa que reclama o exame dos comentários e de outros trabalhos 

desenvolvidos pela entidade.  

A bem da verdade, o trabalho desenvolvido pela OCDE não é de hoje, e 

muitos episódios ocorreram até a elaboração da primeira convenção-modelo, em 

                                                
123  RUST, Alexander. “Business” and “Business Profits”. In: MAISTO, Guglielmo (Coord.). The 

Meaning of “Enterprise”, “Business” and “Business Profits” Under Tax Treaties and EU Tax 
Law. Amsterdam: IBFD, 2011. v. 7. p. 85-106. p. 91-92. 

124  “Instead of interpreting the terms ‘business’ and ‘business profits’ in light of the domestic law goods 
arguments support the use of an autonomous interpretation which takes the context into account. 
Such an autonomous interpretation has the advantage of being compulsory for both contracting 
states, which results in both contracting states applying the same distributive rule. This common 
interpretation of treaty terms by both contracting states avoids double taxation. On the other hand, 
an autonomous interpretation may lead to double non-taxation.” 
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1963. De acordo com von Roenne125, a convenção-modelo da OCDE e a das 

Nações Unidas são fruto de acordos históricos como a convenção contra a 

bitributação firmado entre a Áustria/Hungria e a Prússia, em 1899, que evoluíram ao 

longo do tempo e, a partir de um trabalho desenvolvido por instituições 

internacionais como a Liga das Nações, fez nascer a convenção-modelo da OCDE 

em 1963126.  

Complementa Castelo Branco127 que 

 

a convenção-modelo da OCDE vem sendo atualizada e frequentemente 
revista pelo Comitê de Assuntos Fiscais, que substituiu o Comitê Fiscal em 
1967. Desde 1992, esse modelo vem sendo publicado em um formato de 
folhas-soltas, a fim de permitir alterações periódicas sem que seja 
necessária a espera por uma revisão completa. Em 2014 uma versão 
atualizada foi aprovada pelo Conselho da OCDE, vindo a ser aprovada pelo 
Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE em 26 de junho daquele ano. A 
atualização de 2014 resume o trabalho executado pelo Comitê de Assuntos 
Fiscais entre 2010 e final de 2013.128 

  

Assim, é fácil entender que cada versão dos documentos da OCDE é 

resultado de algum trabalho realizado anteriormente, seja pela OCDE, seja por 

outras entidades, ou decorre da aplicação da regra internacional no direito interno. O 

parágrafo 2 do artigo 26 da convenção-modelo da OCDE129, por exemplo, que cuida 

da troca de informações entre as autoridades competentes dos dois Estados 

contratantes, foi emendado para permitir que as autoridades competentes utilizem 

as informações recebidas, desde que tal uso seja permitido pelas leis de ambos os 

                                                
125  ROENNE, Christian Freiherr von. The Very Beginning: The First Tax Treaties. In: ECKER, 

Thomas; RESSLER, GERNOT. History of Tax Treaties: The Relevance of the OECD Documents 
for the Interpretation of Tax Treaties. Viena: Linde, 2011. p. 17-39. 

126  “The OECD Model Convention and the UN Model all derive from historic treaties such as the DTA 
between Austria/Hungary and Prussia in 1899 and have evolved and developed over time based 
on the work of international institutions such as the League of Nations and other institutions up to 
the OECD Model Convention in 1963.”  

127  CASTELO BRANCO, Rodrigo Souza de. The History and Relevance of Model Tax Conventions. 
In: ______. History of Tax Treaties: The Relevance of the OECD Documents for the Interpretation 
of Tax Treaties. Viena: Linde, 2011. p. 41-56. 

128 Tradução livre. No original: “This Model continued to be updated and revised frequently by the 
Committee on Fiscal Affairs, which replaced the Fiscal Committee in 1967. Since 1992, the Model 
has been published in a loose-leaf format to allow periodical amendments without waiting for a 
complete revision. In 2014 an update version was approved by the OECD Council on 15 July 2014 
and had been approved by the OECD’s Committee on Fiscal Affairs on 26 June 2014. The 2014 
Update summarises the work carried out by the Committee of Fiscal Affairs between 2010 and the 
end of 2013”. 

129  ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Updated to Article 
26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary. 17 Jul. 2012. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/120718_Article%2026-
ENG_no%20cover%20(2).pdf>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
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Estados e que a autoridade competente do Estado que fornece essas informações 

autorize esse uso.  

Isso só ocorreu após um trabalho realizado pela OCDE em Oslo, na Noruega, 

em 2011, que pretendia discutir as medidas que deveriam ser tomadas pelos países 

para combater crimes tributários no contexto internacional130. Outro exemplo foi a 

inclusão do parágrafo 2 e seguintes nos comentários ao artigo 1º da convenção-

modelo, que trata das partnerships e só foi incluído após a execução, pela OCDE, 

em 1999, do report The Application of the OECD Model Convention to 

Partnerships131.  

Mais recentemente, o trabalho desenvolvido pela OCDE no Projeto BEPS 

OCDE G/20132 foi e será o estopim não só para a modificação da convenção-modelo 

e das convenções que serão originadas a partir da publicação do trabalho final, 

como também de convenções já existentes, por meio de um instrumento 

multilateral133. Além dos reports, dos projetos e das conferências promovidos pela 

OCDE, outras convenções, como o modelo americano das convenções contra a 

bitributação, também têm influência na elaboração dos documentos da OCDE.  

Pois bem, na medida em que o trabalho da OCDE — e isso também se aplica 

à convenção-modelo das Nações Unidas — vai se desenvolvendo e os documentos, 

como os comentários e a própria convenção-modelo, vão sendo atualizados, é 

natural que surja a dúvida: esses documentos atualizados servem para interpretar as 

convenções contra a bitributação que foram firmadas em período anterior à dita 

alteração? É a escolha entre “static meaning e ambulatory meaning, isto é, entre 

significado fixo (originário), identificado por uma interpretação estática; e 

significado variável (atual), apreciado sob uma interpretação dinâmica”, como 

afirmou Torres134. 

                                                
130  http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/launch-oslo-dialogue-closing-statement.pdf 
131  Disponível em: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/the-application-

of-the-oecd-model-tax-convention-to-partnerships_9789264173316-en#.WMVzKW8rLIU 
132  BEPS 2015 Final Reports. Disponível em: http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm 
133  COUNTRIES adopt multilateral convention to close tax treaty loopholes and improve functioning of 

international tax system. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/beps/countries-adopt-
multilateral-convention-to-close-tax-treaty-loopholes-and-improve-functioning-of-international-tax-
system.htm>. Acesso em: 16 abr. 2018. 

134  TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 377-378 e 658. 
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Desse modo, Wattel e Marres135 apontaram que os principais argumentos a 

favor da interpretação estática das convenções internacionais são a segurança 

jurídica e o pacta sunt servanda136: “um tratado é um acordo entre duas partes, e 

sua interpretação, portanto, tem que se basear nas ideias e intenções dessas partes 

no momento em que o acordo foi concluído”137.  

Em contrapartida, os autores138 ressaltaram que, “embora seja certo que um 

tratado tributário se baseia nas circunstâncias existentes no momento em que ele foi 

concluído, essas mesmas circunstâncias mudam continuamente, especialmente na 

área de tributos”139. Além disso, “o princípio da igualdade entre os contribuintes 

exige que as disposições idênticas dos tratados não sejam interpretadas de forma 

diferente”, ou seja, levando-se em conta o momento em que foram concluídas: antes 

ou depois de uma modificação dos comentários ao modelo140. 

Com efeito, a posição da OCDE, registrada na versão condensada da 

convenção-modelo, é que, ocorrendo a alteração de um de seus dispositivos, a 

modificação dos artigos da convenção-modelo ou dos comentários que resultaram 

dessa alteração não é relevante para a interpretação ou a aplicação de convenções 

concluídas antes dessas modificações.  

No entanto, outras alterações ou adições aos comentários são normalmente 

aplicáveis na interpretação e na aplicação das convenções concluídas antes da sua 

adoção, pois refletem o consenso dos países-membros da OCDE quanto à 

interpretação adequada das disposições ainda existentes141. Aponta Lang142 que 

                                                
135  WATTER, Peter J.; MARRES, Otto. The Legal Status of the OECD Commentary and Static or 

Ambulatory Interpretation of Tax Treaties. European Taxation, v. 43, n. 7, p. 222-235, 2003. p. 
222. 

136  É um brocardo latino que significa “os pactos assumidos devem ser respeitados”, ou mesmo “os 
contratos assinados devem ser cumpridos”. É um princípio-base do direito civil e do direito 
internacional. 

137  “A treaty is an agreement between two parties, and its interpretation, therefore, has to be based on 
the insights and intentions of those parties at the time their agreement was concluded.” 

138  WATTER, Peter J.; MARRES, Otto. Op. cit., p. 223. 
139  “Although admittedly a tax treaty is based on the circumstances at the time it was concluded and 

often refers to the national law applicable at that time for its interpretation or implementation, 
circumstances as well as national law are continually changing, especially in the area of taxes.” 

140  “The principle of equality between taxpayers requires that, to the extent possible, identical treaty 
provisions should not be interpreted differently.” Ob. Cit. p. 223. 

141  Item 35 da parte de introdução à versão condensada da convenção-modelo da OCDE, de julho de 
2014: “Needless to say, amendments to the articles of the model convention and changes to the 
commentaries that are a direct result of these amendments are not relevant to the interpretation or 
application of previously concluded conventions where the provisions of those conventions are 
different in substance from the amended articles. However, other changes or additions to the 
commentaries are normally applicable to the interpretation and application of conventions 
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essa posição da OCDE vem sendo criticada porque os comentários posteriormente 

publicados não foram considerados pelo órgão competente que aprovou a 

convenção tributária. No entanto, reconhece-se que recusar a interpretação dada 

pelos novos comentários pode resultar em uma leitura das normas alheia às 

mudanças dos negócios e da tecnologia143.  

Portanto, na medida em que a OCDE reconhece que as alterações ou as 

adições aos comentários são normalmente aplicáveis na interpretação e na 

aplicação das convenções concluídas antes da sua adoção, é sólido o entendimento 

de que o pagamento de um determinado serviço de computação, por exemplo, pode 

ter sido considerado como royalties no passado mas assim já não pode ser 

classificado, cabendo, então, a aplicação de outros artigos da convenção-modelo no 

processo de qualificação. Isso revela a importância da definição do modo como a 

interpretação dos termos de uma convenção tributária deve ser realizada. 

 

2.3 TERRITORIALIDADE DOS SERVIÇOS E SOBERANIA FISCAL 

 

Rozas e Lorenzo144 reconheceram que “la jurisdicción es, ciertamente, 

territorial: no puede ser ejercida fuera del territorio sino en virtud de una norma 

permisiva derivada del Derecho internacional consuetudinario o de un convennio”. A 

afirmação, retirada de um julgamento do Tribunal Permanente de Justiça 

Internacional145, bem relata a soberania que um Estado exerce sobre o seu território 

geográfico, sobre o qual o conjunto de regras é aplicado e validado. Desse modo, 

                                                                                                                                                   
concluded before their adoption, because they reflect the consensus of the OECD member 
countries as to the proper interpretation of existing provisions and their application to specific 
situations” (p. 15-16). 

142  LANG, Michael. Introduction to the Law of Double Conventions. 2. ed. Viena: Linde, 2013. p. 
51. 

143  Ibidem. 
144  LORENZO, Sixto Sánchez; ROZAS, José Carlos Fernández. Curso de derecho internacional 

privado. Madrid: Civitas, 1991. p. 280.  
145  O Tribunal Permanente de Justiça Internacional, ou Corte Permanente de Justiça Internacional, 

por vezes referido por Tribunal Mundial, foi um tribunal de jurisdição internacional criado em 1921 
no seio da Liga das Nações, iniciando as suas deliberações em 1922. O tribunal foi instalado no 
Palácio da Paz, em Haia, tendo cessado a sua atividade em 1940 em resultado da tomada 
daquela cidade pelas forças da Alemanha nazista, mas foi apenas formalmente extinto em 1946. 
Entre 1922 e 1940, o tribunal deliberou sobre 38 processos de contencioso entre Estados e emitiu 
27 recomendações. O tribunal foi sucedido em 1946 pelo Tribunal Internacional de Justiça, criado 
no contexto da Organização das Nações Unidas. 
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como explicou Sarmento Marques146, “a jurisdição, enquanto uma das 

manifestações da soberania do Estado, está sujeita a um princípio fundamental, que 

consiste na restrição do seu exercício aos exatos limites do território do Estado”. 

Dallari147, porém, aponta que há casos em que certas normas jurídicas do Estado 

atuam além dos limites territoriais, embora sem a possibilidade de concretizar 

qualquer providência externa à míngua da permissão de outra soberania. É o caso, 

por exemplo, da permissão que a lei brasileira concedeu para que a sucessão de 

bens de estrangeiros, situados no país, fosse regulada pela lei pessoal do de cujus, 

se lhe for mais favorável148. 

Nessa linha, Xavier destacou que o elemento da territorialidade, que serve 

para “demarcar as esferas de validade das diversas ordens nacionais, determinando 

a quem, como e quando as Leis nacionais dos Estados soberanos se podem 

aplicar”149, permite que, após realizada essa demarcação, as leis nacionais sejam 

livres para definir o seu âmbito de incidência. Assim, anotou Sarmento Marques150 

que as normas de fixação da jurisdição nacional estão livres para estabelecer 

previsões abstratas e genéricas de situações que possuam um elemento de ligação 

com o foro, forte o suficiente para incitar seu interesse em aceitar a apreciação 

judicial de um litígio correlacionado. 

Diante disso, no direito tributário internacional, um Estado pode determinar 

que os rendimentos recebidos por um residente seu, em outro Estado soberano, 

podem estar sujeitos às suas próprias regras tributárias. É um fenômeno, bastante 

acanhado, que revela a supremacia dos países desenvolvidos sobre os países em 

desenvolvimento.  

Por essa razão, Pistone151 afirma que as regras atuais sobre a alocação de 

poderes fiscais e sobre o modo de aliviar a dupla tributação da renda, dispostas na 

                                                
146  MARQUES, Sérgio A. L. Sarmento. A jurisdição internacional dos tribunais brasileiros. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2007. P. 44. 
147  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 

1991.  
148  Artigo 10, § 1º, do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), o 

qual dispõe que “a sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei 
brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre 
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus”. 

149  XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional. 2ª. Ed.. Coimbra: Editora Almedina, 2007. p. 
13. 

150  MARQUES, Sérgio A. L. Sarmento. Op. cit., p. 115. 
151  “In the international scene, the current rules on allocation of taxing powers and on the relief 

contained in tax treaties, in fact make such a state no longer sovereign over its own tax policy 
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convenção da OCDE — que de certa maneira privilegia os países desenvolvidos —, 

suprimiram a soberania do Estado mais fraco, normalmente os países em 

desenvolvimento, sobre suas próprias decisões de política tributária. Com o 

fortalecimento das economias em desenvolvimento — como Brasil, Índia, China, 

Rússia e Indonésia — e a crise vivenciada pelas maiores economias do mundo na 

última década, o estampido atingiu a própria OCDE, que por meio do Projeto BEPS 

OCDE G/20, aspirou principalmente à eliminação da erosão da base tributável. Uma 

das soluções encontradas pela organização foi a alteração dos parâmetros para a 

configuração de estabelecimento permanente, como se infere nas Ações 1 e 7 do 

Projeto. 

Deveras, o trabalho realizado pelos membros da OCDE na Ação 7 desse 

Projeto, que busca prevenir as condutas realizadas pelos contribuintes para evitar o 

reconhecimento de um estabelecimento permanente, identifica o fato de que a 

noção de território também se estendeu, ampliando a competência tributária dos 

países onde estão localizadas as fontes de produção da renda. Com efeito, de 

acordo com as regras atuais, o nexo entre a realização de renda e a presença física 

das empresas não residentes no Estado da fonte é considerado muito importante 

para definir o conceito de “estabelecimento permanente”. 

De fato, o Estado da fonte pode tributar a renda se ela for atribuível a um 

estabelecimento permanente ali localizado. Nesse caso, a tributação é legitimada, 

uma vez que a empresa está bem integrada na economia local. A ação 7 do Projeto 

BEPS OCDE G/20 não visa fazer uma mudança substancial desse conceito. Na 

verdade, a Ação 7 recomenda o alargamento do conceito de “estabelecimento 

permanente” para evitar que o status de estabelecimento permanente não seja 

reconhecido, diante das manobras realizadas pelos contribuintes para erodir a base 

tributária.  

O conceito de “estabelecimento permanente” foi modificado até certo ponto 

pelo Projeto, a fim de ampliar seu escopo e prevenir certos comportamentos 

conduzidos para corroer a base tributável, movendo ou mesmo abolindo a 

competência do Estado da fonte para tributar a renda ativa e passiva. De fato, essa 

                                                                                                                                                   
decisions, leaving it up to the international tax policy goals pursued by the other contracting state to 
determine whether or not such measures keep their effects.” (PISTONE, Pasquale. Op. cit., p. 
418).  
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abordagem é apropriada para os países importadores de capital, como o Brasil, que 

certamente pretende expandir a tributação da fonte.  

No entanto, vale ressaltar que, como salientado por Brauner152, há 

reclamações dos países em desenvolvimento contra o regime de estabelecimento 

permanente adotado pela OCDE, por não ter considerado o service PE concept, a 

discussão das mudanças nas regras de construction PE rules, a menção ao digital 

PE option, e, finalmente, a reavaliação do agency PE concept. Não há dúvida de 

que, com o Projeto BEPS OCDE G/20 entrando em vigor, as oportunidades de 

ampliar o conceito de PE serão maiores. No entanto, os países importadores de 

capital esperavam uma abordagem muito mais concreta e abrangente pela OCDE. 

 

2.4 FONTE VERSUS RESIDÊNCIA: CONFLITO ETERNO DA JUSTA TRIBUTAÇÃO 

 

Definido que um Estado soberano exerce o seu conjunto de regras sobre o 

seu território geográfico, mas que o âmbito de incidência dessas regras pode ir além, 

desde que haja um elemento de ligação com o próprio território, deve-se estabelecer 

agora quais são os fatos naturais que o costume internacional carrega de 

juridicidade para então permitir que um Estado soberano desenvolva um quadro 

legal apto a autorizá-lo a tributar a renda decorrente desses fatos. 

Torres153 afirma que, no direito tributário internacional, duas são 

fundamentalmente as estruturas adotadas pelos diversos ordenamentos no que 

concerne à tributação de rendimentos154: a primeira está relacionada à conexão de 

natureza pessoal, que alcança “os sujeitos que possuam uma relação de natureza 

pessoal com o ordenamento ou o território dos mesmos, seja por nacionalidade ou 

por residência (worldwide principle), mediante localização interna ou externa da 

                                                
152  BRAUNER, Yariv. Op. cit. 
153  TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 385-386.  
154  Rothmann (ROTHMANN, Gerd. Problemas de qualificação na aplicação das convenções contra a 

bitributação internacional. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 76, p. 35, 2002. p. 34) 
dispõe que “os principais elementos de conexão utilizados nas convenções contra a bitributação 
internacional são: domicílio e residência, sede e direção, estabelecimento permanente, situação 
do bem, fonte do rendimento, país de origem ou do destino, e, raramente, a nacionalidade”. 
Exceto o elemento “nacionalidade”, entende-se que os outros elementos podem ser resumidos em 
“fonte” e “residência”. Para Schoeuri, os princípios da fonte e da residência não têm origem 
arbitrária. Foram, ao contrário, as respostas encontradas pelos diversos ordenamentos para a 
identificação de capacidade contributiva e, portanto, para a pertinência econômica exigida pelo 
direito tributário internacional (SCHOUERI, Luis Eduardo. Residência fiscal da pessoa física. 
Direito Tributário Atual, n. 28, p. 149-172, 2012. p. 150). 



60 

 

  

fonte do rendimento”; a segunda está relacionada à conexão de natureza objetiva, 

“que se identifica com o lugar da produção do rendimento, privilegiando a fonte do 

rendimento (source income taxation) exclusivamente interna, pela manutenção e 

limitação eficacial ao princípio da territorialidade”.  

Nessa linha, Antón155 dispõe que, 

 

por tributação territorial da renda, entende-se o exercício, por parte de um 
Estado, da soberania fiscal somente sobre as rendas produzidas em seu 
território (source income taxation), enquanto que por tributação sobre bases 
universais (world wide income taxation) entende-se o exercício da soberania 
fiscal também sobre as rendas produzidas no estrangeiro, fora do seu 
território156.  

  

Diante desse paradigma — que, é bom dizer, não se limita a essa 

dicotomia157 —, Vogel158 aponta que nenhum país que cobra um imposto sobre a 

renda renuncia a tributação derivada de uma fonte doméstica. E isso em razão da 

                                                
155  ANTÓN, Fernando Serrano. ¿Hacia la unificación del derecho tributario para residentes y no 

residentes? In: TÔRRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: 
Quartier Latin. 2005. v. 3. p. 67.  

156  Tradução libre. No original: “Debe recordarse que por tributación territorial de las rentas se 
entiende el ejercicio, por parte de un Estado, de la soberanía fiscal solo sobre las rentas 
producidas en su territorio (Source Income Taxation), mientras que por tributación sobre la renta 
mundial (World Wide Income Taxation) se entiende el ejercicio de la soberanía fiscal también 
sobre las rentas producidas en el extranjero, fuera de su territorio.” 

157  De la Feria e Devereux apresentaram estudo no Oxford University Centre of Business Taxation 
(FERIA, Rita de la; DEVEREUX, Michael. Designing and Implementing a Destination-based 
Corporate Tax. University of Oxford, 2014. Disponível em: <http://eureka.sbs.ox.ac.uk 
/5081/1/WP1407.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2017) que tratava sobre a viabilidade da tributação da 
renda no Estado de destino, como acontece com o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que é um 
imposto sobre o consumo. Esse estudo foi assentado em outra pesquisa feita em conjunto por 
Devereux, Auerbach e Simpson, que idealizaram tributar as empresas de acordo com o local onde 
os consumidores estão situados. A ideia central do estudo é demonstrar que, se a tributação das 
empresas fosse determinada no destino, não haveria nenhum benefício na transferência de sede 
ou registros de patentes para um país com tributação mais baixa. Como os consumidores são 
relativamente imóveis, um imposto baseado no destino solucionaria o problema que existe com 
planejamentos tributários abusivos, cujo objetivo é escapar da tributação de um outro país. Os 
autores argumentam que essa compreensão poderia eliminar completamente a evasão fiscal 
(Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/13/stop-big-corporations-
dodging-tax-avoidance-paradise-paper>. Acesso em: 19 dez. 2017). Também é importante trazer 
à baila a alternativa apresentada por Kemmeren (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, v. 60, n. 11, p. 430-452, nov. 2006. Disponível em: <http://taxprof. 
typepad.com/files/source-of-income-in-globalizing-economies.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2018. p. 
430-452), que defende uma nova interpretação para o conceito de “fonte”, ao estipular que a 
tributação deve ocorrer no local de origem da renda. 

158  “Among the legal provisions which govern international income taxation consistent treatment exists 
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: MCLURE, Charles E. et al. (Eds.). Influence of Tax Differentials on International 
Competitiveness. Deventer: Kluwer, 1990. p. 115-167. p. 119.) 
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forte conexão existente entre a renda produzida e o Estado que oferece condições 

para a produção dessa renda.  

Porém, Xavier159 aponta cinco razões para que os países de residência 

arroguem também o direito de tributar os rendimentos auferidos no exterior pelos 

seus residentes. A primeira resulta do princípio da igualdade; para o autor, os países 

exportadores de capitais, mais desenvolvidos, adotam em regra um imposto pessoal 

de alíquota progressiva sobre a renda global líquida das pessoas físicas. Se não 

tributassem os rendimentos auferidos de fonte estrangeira, violariam o princípio da 

igualdade, no sentido da não discriminação entre os seus residentes, dos quais uns 

seriam mais gravosamente tratados. O segundo motivo é que o país de residência, a 

exemplo do país da fonte, também outorga proteção e vantagens aos que nele 

residem160. Em terceiro lugar, é frequente que o país da fonte, para atrair capitais 

estrangeiros, lhes conceda significativos estímulos fiscais; se o país da residência 

não tributar o rendimento da fonte estrangeira, verificar-se-á uma injustificada 

“evasão” de imposto. Em quarto lugar, a não tributação dos rendimentos de fonte 

estrangeira representa uma intolerável perda de receitas para o tesouro do país da 

residência. A quinta razão refere-se ao fato de que a não tributação dos rendimentos 

de fonte estrangeira é um estímulo à exportação de capitais, pois que os 

rendimentos da sua aplicação no estrangeiro são menos severamente tributados do 

que os de produção interna. 

Diante desse cenário, em que os elementos de conexão se resumem à fonte 

produtora ou à residência do investidor, vê-se, no contexto internacional, a tendência 

dos países em desenvolvimento em tributar os rendimentos dos não residentes 

decorrentes de fontes localizadas no seu território161.  

Para Antón162, há duas razões para tanto: a primeira, do ponto de vista 

jurídico, no sentido de que a imposição territorial garante a máxima equidade fiscal 

                                                
159  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

p. 217-218. 
160  Nessa linha, Antón (ANTÓN, Fernando Serrano. Op. Cit., p. 68) destaca que “La residencia implica 

lazos fuertes con el Estado, ya que el contribuyente residente usa la infraestructura del Estado, 
disfruta de la protección que le otorgan las autoridades administrativas y, por tanto, en base a todo 
ello se justifica el gravamen por renta mundial”.  

161  “Latin America traditionally has emphasized territoriality in income tax legislation.” (VOGEL, Klaus. 
World-Wide vs. Source Taxation of Income: A Review and Reevaluation of Arguments. In: 
MCLURE, Charles E. et al. (Eds.). Influence of Tax Differentials on International 
Competitiveness. Deventer: Kluwer, 1990. p. 115-167. p. 125.)  

162  ANTÓN, Fernando Serrano. Op. cit., p. 72. 
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não só para os contribuintes residentes em um mesmo Estado, mas também para 

aqueles que não são residentes desse mesmo Estado. A segunda, do ponto de vista 

econômico, no sentido de que a tributação sobre a fonte permite aos Estados atrair 

investidores estrangeiros dispostos a estabelecer ali seus capitais, suas tecnologias 

e seus recursos humanos especializados, sabendo que a renda produzida fora de 

seus territórios não está sujeita, naquele Estado, a nenhuma imposição tributária.  

 

2.4.1 Fonte versus residência: convivência ou alternatividade obrigatória? 

 

Nesse ponto, emerge a tradicional discussão sobre a eficiência econômica na 

escolha dos elementos de conexão, fundamentada na ideia de que a produtividade 

será maior quando os fatores de produção da renda forem distribuídos pelos 

mecanismos de mercado, em um cenário utópico de inexistência de interferência 

pública163; essa interferência, por exemplo, pode decorrer da imposição maior ou 

menor de tributos.  

Destarte, Musgrave foi apontado por Vogel164 como o primeiro a ter 

ressaltado os problemas relacionados à neutralidade da importação de capitais (em 

inglês, capital import neutrality — CIN) — cuja ideia é que os fundos de capital 

originários de vários países compitam em igualdade de condições no mercado de 

capitais de outro país — e à neutralidade da exportação de capitais (em inglês, 

capital export neutrality — CEN) — cuja concepção é que o investidor deve sofrer a 

mesma carga tributária, independentemente de a origem da renda decorrer de 

investimento em fonte estrangeira ou nacional.  

Não se pode afirmar exatamente qual neutralidade se apresenta mais 

adequada para o fim de se buscar uma melhor eficiência econômica. A bem da 

verdade, a economia é uma ciência inexata. Por exemplo: recomenda-se ao Brasil, 

cuja infraestrutura é precária, a diminuição da alíquota efetiva dos tributos sobre a 

renda, aliada a um sistema territorial, evitando, assim, a fuga dos investimentos para 

países com boa infraestrutura e com alíquotas moderadas. Isso fica muito mais 
                                                
163 Ver Nota 162. 
164  Ibidem, p. 137. “Professor Richard Musgrave seem to have been the first to distinguish with regard 

to this problem the aspects of ‘capital export’ and ‘capital import neutrality’. According to his 
definition, ‘export neutrality means that the investor should pay the same total (domestic plus 
foreign) tax, whether he receives a given investment income from foreign or from domestic sources 
(…) import neutrality means that capital funds originating in various countries should compete at 
equal terms in the capital market of any country.” 
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premente com a reforma tributária aprovada nos Estados Unidos165, que moveu 

aquele país para um sistema territorial e ainda diminuiu a alíquota do imposto federal 

sobre as empresas para algo em torno de 20%. Mas essa orientação, devido aos 

inúmeros fatores que a compõem, pode não ser adequada para outro país, ainda 

que esteja em níveis subdesenvolvidos.  

Com efeito, a busca pela melhor eficiência econômica sempre vai levar em 

conta a particularidade de cada país166. Porém, é importante destacar ao leitor que a 

prevalência do sistema de neutralidade da exportação de capitais foi defendida por 

autores como Peggy Musgrave167, e até Richard Musgrave, ante a ideia de que a 

eficiência econômica só é concebida no momento em que considerações tributárias 

não forem fortes o suficiente para influenciar a decisão do investidor de alocar o seu 

capital no território nacional ou no território estrangeiro.  

Em contrapartida, Kemmeren168 acredita que tributar com base no princípio 

da universalidade, comum aos países que adotam o elemento conexão 

“residência”169, “pode criar um sistema não neutro e, portanto, ineficiente em termos 

econômicos, devido às diferentes cargas tributárias que são imputadas aos 

competidores nos mercados relevantes”170. Para o autor171, 

                                                
165  WTS. Tax Reform?: An Analysis of the Business Provisions of the 2017 Tax Act. Disponível em: 

<http://www.wtsus.com/news/2017-12/tax-reform-an-analysis-of-the-business-provisions-of-the-
2017-tax-act/>. Acesso em: 22 dez. 2017. 

166  De acordo com Kemmeren, “whether a state chooses CLEN or CLIN seems to depend largely on 
the size and structure of its economy and the place of its economy within the globalizing 
economies. Economies of a more autarkic nature, like the United States, will likely incline more to 
CLEN, and a more open economy, like the Netherlands, to CLIN”. (KEMMEREN, Eric C. C. M. Op. 
cit., p. 441). 

167  “It is ‘generally correct’ as well ‘to conceive of a tax neutrality with respect to all investors of one 
country, so that tax considerations will not influence their decisions to invest in home or abroad’. 
Such ‘capital-export neutrality will ensure that each national supply of capital available at that tax 
level will be allocated internationally in its most efficient manner’”. VOGEL, Klaus. World-Wide vs. 
Source Taxation of Income: A Review and Reevaluation of Arguments. In: MCLURE, Charles E. et 
al. (Eds.). Influence of Tax Differentials on International Competitiveness. Deventer: Kluwer, 
1990. p. 115-167. p. 138. 

168  KEMMEREN, Eric C. C. M. Op. cit., p. 440. 
169  De acordo com Xavier (XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. p. 219), “os sistemas fiscais modernos tendem, quando adotam o 
elemento de conexão residência, a estabelecer uma obrigação tributária ilimitada (unbeschränkte 
Steuerpflicht), no sentido de que o residente de um país, seja pessoa física ou pessoa jurídica, é 
tributável por todos os seus rendimentos, tanto de fonte interna quanto de fonte externa: e daí que 
se fale num princípio da universalidade ou do world-wide-income”.  

170 Tradução livre. No original: “Taxation based on the universality principle creates a non-neutral and 
therefore inefficient system due to the differences in the residence-state taxation of the competitors 
on the relevant market”. 

171 Tradução livre. No original: “Residents of high(er)-tax states will be deterred from investing in 
low(er)-tax states because the residents of the low(er)-tax states who have a higher after-tax return 
will have a competitive advantage”. 



64 

 

  

 

os residentes em Estados com tributação mais elevada são dissuadidos a 
investir em Estados com tributação menor, já que os residentes desses 
últimos têm um retorno maior sobre o capital investido (profits after-tax), 
dispondo, assim, de uma vantagem competitiva. 

 

Por fim, Kemmeren172 defende que a eficiência econômica transita pelo 

conceito de capital and labour-import neutrality (CLIN), ou seja, ele adiciona à ideia 

de neutralidade da importação de capitais o conceito de “trabalho”, o que tem a ver 

com a sua opinião de que a tributação deve ocorrer no local de origem da renda.  

Com efeito, o que importa aqui é que o autor aponta que a neutralidade da 

importação de capitais é a mais adequada para o fim de se buscar uma melhor 

eficiência econômica, na medida em que dita neutralidade permite que as empresas 

residentes compitam em condições iguais com seus concorrentes não residentes.  

Nessa hipótese, as decisões econômicas não são distorcidas pelas 

diferenças de tributação, porque todos os concorrentes estão, em princípio, sujeitos 

ao mesmo tratamento tributário. Um sistema fiscal baseado no princípio da 

territorialidade, continuou, contribuiria para uma eficiente alocação dos fatores de 

produção no mundo todo173.  

O desenvolvimento do estudo aprofunda-se quando o objetivo da análise é 

descobrir a melhor eficiência econômica para cada tipo de rendimento. Não cabe, 

nesta dissertação, um exame detalhado dessa questão, mas é importante 

especificar aqui a opinião dos autores acerca da melhor eficiência econômica para 

os rendimentos provenientes dos serviços, que é o tema principal deste trabalho.  

A seu turno, Vogel aponta que o rendimento derivado das vendas e o 

rendimento derivado dos serviços devem ser alocados para o Estado de residência 

do investidor. Para o autor174,  

                                                
172  Para o autor, considerando o “trabalho” como a origem de todos os rendimentos, pode-se 

argumentar que o “fator capital” deve ser substituído pelo “fator trabalho”, em ambos os termos 
(CIN e CEN) e suas definições. Ao uso tradicional de CIN e CEN, o autor adiciona o fator 
“trabalho”. 

173  “It enables enterprises to compete on a level playing field with their foreign competitors. In such a 
case, economic decisions would not be distorted by differences in taxation because all competitors 
are presumably subject to the same tax treatment. A tax system based on the territoriality principle 
would contribute to an efficient allocation of the production factors worldwide.” 

174 Tradução livre. No original: “if a manufacturer sells his products in another country, the 'source' of 
his income in terms of economic efficiency clearly is the place at which the goods were 
manufactured. The country in which the sales are made does not contribute to the value produced, 
but merely provides a market for theirs sales”. (VOGEL, Klaus. World-Wide vs. Source Taxation of 
Income: A Review and Reevaluation of Arguments. In: MCLURE, Charles E. et al. (Eds.). 
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se um fabricante vende seus produtos em outro país, a "fonte" de sua 
renda, em termos de eficiência econômica, é claramente o local onde os 
produtos foram fabricados. O país em que as vendas são realizadas não 
contribui para o valor produzido, mas apenas fornece um mercado para a 
consumação dessas vendas. 

 

Vogel175 aponta que o mesmo raciocínio deve ser utilizado na hipótese de a 

busca da melhor eficiência econômica referir-se aos rendimentos derivados dos 

serviços.  

No entanto, não há como negar que o autor utiliza um argumento de equidade 

para sustentar sua posição pela melhor eficiência econômica. Se levarmos em conta 

que eficiência econômica é decorrência do axioma segundo o qual “a produtividade 

vai ser maior quando os fatores de produção da renda forem distribuídos pelos 

mecanismos de mercado, sem interferência pública”, como reconhecido pelo próprio 

autor176, o argumento de que “o país em que as vendas são realizadas não contribui 

para o valor produzido” em nada interessa, em termos de eficiência econômica, 

quando se busca perquirir qual o Estado apropriado para tributar tal rendimento.  

A eficiência econômica deve ser vista de modo global, obrigando-se o analista 

a observar até que ponto o ambiente de um determinado país pode encorajar, ou 

não, os investidores a realizarem ali os seus investimentos. Faz-se isso estudando a 

produtividade e a eficiência de um país, seu mercado de trabalho, suas finanças, 

suas práticas de gestão, seu nível de corrupção e sua infraestrutura.  

Essa análise, aliás, é menos necessária em se tratando de investimentos 

passivos, que podem facilmente ser deslocados de um lado e outro, sem que a 

conjuntura do país onde se está investindo seja manifestamente determinante no ato 

de escolha do local para fazer o investimento177.  

Com efeito, os investimentos ativos merecem muito mais atenção nesse 

quesito. Desse modo, um investimento da BMW, para que alguns modelos sejam 

produzidos em Araquari (SC), depende de uma análise que vai além da carga 

                                                                                                                                                   
Influence of Tax Differentials on International Competitiveness. Deventer: Kluwer, 1990. p. 
115-167. p. 147).  

175  Ibidem, p. 148. 
176  Ibidem, p. 136, tradução livre. “The concept of efficiency is based on the assumption that 

productivity will be highest when income producing factors are distributed by market mechanism 
without public interference.” 

177  Deixa-se claro, porém, que fatores como a estabilidade política e econômica de um país é sem 
dúvida alguma um grande fator na escolha sobre onde investir. 
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tributária do negócio. Por exemplo, há notícia178 de que a BMW escolheu Araquari 

por ter rodovias e portos próximos, qualidade de mão de obra etc.  

Ademais, para a prestação de um serviço relacionado ao afretamento de 

embarcações para a extração de petróleo, por exemplo, que é tão comum na cidade 

do Rio de Janeiro (RJ), a questão tributária não é tão relevante, levando-se em 

conta que o petróleo obviamente não vai se deslocar para outro lugar, de modo que 

o investidor não tem alternativa senão realizar o investimento e obter o lucro 

proveniente, ainda que o retorno (profits after-tax) pudesse ter sido maior caso o 

investimento fosse realizado em outro país.  

Desse modo, Kemmeren179 aponta que, em um sistema que dê prevalência à 

origem do rendimento, a jurisdição fiscal em relação aos lucros das empresas é 

alocada ao Estado no qual a empresa exerce suas atividades empresariais 

substanciais. É bom destacar, ainda, que Vogel180 compartilha da opinião de que a 

remuneração decorrente da prestação dos serviços pode ser tributada no Estado da 

fonte, mas se a análise for feita sob o viés da equidade, e não sob o viés da 

eficiência econômica.  

O reflexo desses e outros estudos sobre o tema pode ser visto no modelo das 

convenções. Assim, o portfolio incomes e os investimentos passivos, que incluem as 

rendas de dividendos, juros e royalties, por serem facilmente deslocáveis, podem ser 

tributados no Estado da fonte, de acordo com os modelos da OCDE e da ONU181. O 

                                                
178  http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/04/entenda-por-que-a-bmw-escolheu-araquari-

para-construir-a-fabrica-localizada-na-america-latina-4099397.html 
179  “In an origin-based system, tax jurisdiction with respect to business profits is allocated to the 

contracting state in which a person’s enterprise carries on its substantial entrepreneurial activities. 
As a consequence, all income, whether it arose in the contracting state in which the entrepreneurial 
activity is carried on, in the other contracting state or in a third state, is taxable only in the state of 
the substantial entrepreneurial activity, unless another income allocation rule of the relevant tax 
treaty derogates from this rule.” (KEMMEREN, Eric C. C. M. Op. cit., p. 440). 

180  “With regard to sales and services the efficiency question is immaterial, but the equity question is 
not. Time and again states have claimed to tax income received from sales to their residents, 
reasoning that this income would not have been earned without the market they provide. To the 
taxpayer selling products in another country it might seem more equitable, too, to be taxed at the 
same level as his competitors in that country, in particular if this level is lower than that in his state 
of residence.” (VOGEL, Klaus. World-Wide vs. Source Taxation of Income: A Review and 
Reevaluation of Arguments. In: MCLURE, Charles E. et al. (Eds.). Influence of Tax Differentials 
on International Competitiveness. Deventer: Kluwer, 1990. p. 115-167. p. 164). 

181 A alíquota máxima do imposto de renda retido sobre os dividendos não é especificada na 
convenção-modelo das Nações Unidas, cabendo aos Estados signatários estipular essa alíquota 
em negociação. Na convenção-modelo da OCDE, a alíquota máxima varia entre 5% e 15%, essa 
última para portfolio investment dividends. Os países que seguem a convenção-modelo das 
Nações Unidas geralmente têm alíquotas máximas mais elevadas do que aquelas 
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direito de tributar na fonte, no entanto, é limitado a uma alíquota específica, que no 

modelo da OCDE varia entre 5% e 15%, para dividendos, e 10%, para juros, 

enquanto na convenção-modelo da ONU esse percentual deve ser fixado pelos 

Estados contratantes.  

Isso demonstra a prevalência de um sistema que busca uma neutralidade da 

exportação de capitais, na presumível hipótese de que a alíquota do Estado de 

residência será maior, e então corresponda à tributação final do investidor, sempre 

levando em conta que o artigo 23A (2) das convenções-modelo da OCDE e da ONU 

dispõe que, para esse tipo de rendimento, o método de crédito deve ser aplicável.  

Em contrapartida, os rendimentos decorrentes dos negócios realizados pelas 

empresas e os serviços pessoais independentes só podem ser tributados na fonte 

na hipótese de encontrar-se, ali, um estabelecimento permanente, não existindo 

qualquer limitação para que essa tributação seja realizada. Na medida em que os 

investimentos ativos não são tão facilmente deslocáveis, condições extrafiscais 

podem prevalecer quando da tomada de decisão pelo investidor.  

Portanto, a convenção-modelo da OCDE — e nesse particular o artigo 7º da 

convenção-modelo da ONU é semelhante — permite que a alíquota prevista no 

Estado da fonte seja maior do que a alíquota prevista no Estado de residência. Há 

prevalência, então, da neutralidade da importação de capitais, cuja ideia, repita-se, é 

que os fundos de capital originários de vários países compitam em igualdade de 

condições no mercado de capitais de outro país, sem que a renda decorrente desse 

investimento seja onerada pelo Estado de residência do investidor.  

 

 

2.5  EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TRIBUTAÇÃO NA FONTE DOS SERVIÇOS IMPORTADOS 

NA COMUNIDADE EUROPEIA 

 

A importância de se definir o conceito de “estabelecimento permanente” tem a 

ver com a alocação dos lucros em conformidade com a regra do artigo 7º182 da 

                                                                                                                                                   
preestabelecidas na convenção-modelo da OCDE. Em relação aos juros, o artigo 11 da 
convenção-modelo das Nações Unidas também não especifica a alíquota máxima de retenção. 

182  Convenção-modelo da OCDE, artigo 7º: “Profits of an enterprise of a Contracting State shall be 
taxable only on that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as 
aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the 
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convenção-modelo da OCDE, segundo a qual o Estado da fonte tem o direito de 

tributar os lucros atribuídos a um estabelecimento permanente de uma empresa 

residente no outro Estado contratante. De acordo com as regras atuais, “a 

expressão ‘estabelecimento permanente’ designa uma instalação fixa de negócios 

em que a empresa exerça toda ou parte de sua atividade”183, como definido no artigo 

5º (1) da convenção-modelo da OCDE. Indicou Xavier184 que a característica 

principal de um estabelecimento permanente é a existência de “uma instalação 

material, com caráter de permanência, que esteja à disposição da empresa, a qual 

deve exercer a sua atividade nesta instalação ou por meio desta instalação”.  

Com efeito, embora a redação do artigo 5º da convenção-modelo da OCDE 

tenha permanecido praticamente inalterada nos últimos 50 anos, a forma de 

compreender e interpretar os termos das convenções evoluiu ao longo do tempo185. 

Na verdade, a tecnologia e as novas formas de fazer negócio, especialmente 

utilizando meios digitais, fez com que o modo de entender o conceito 

“estabelecimento permanente” evoluísse a ponto de a própria OCDE organizar 

estudos e conferências a fim de evitar que as condutas elisivas dos contribuintes 

resultassem em perda fiscal para o Estado da fonte.  

Aliás, esse foi um desafio para a Ação 1 do Projeto BEPS OCDE/G20, que 

aborda a ameaça representada pela economia digital e a capacidade de as 

empresas manterem algum nível de conexão comercial dentro de um outro país sem 

estarem sujeitas à tributação sobre os lucros provenientes dali, como mencionado 

no relatório final da ação186. Deveras, o que se pretendeu com a Ação 7 do Projeto 

                                                                                                                                                   
provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State”. O artigo 7º da convenção-modelo da 
ONU é um pouco dissimilar: “the profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable 
only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the 
profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable 
to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the 
same or similar kind as those sold through that permanent establishment; 13 Article 7 or (c) other 
business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected 
through that permanent establishment”. 

183  Convenção-modelo da OCDE, artigo 5º: “For the purpose 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”.  

184 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
p. 632. 

185 Ver capítulo 2.2.2. 
186  Ver ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Addressing the 

Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1 2015. Final Report. Disponível em: 
<http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-
1-2015-final-report_9789264241046-en>. Acesso em: 10 abr. 2018. 



69 

 

 
 

foi modificar alguns dos conceitos antiquados do atual artigo 5º da convenção-

modelo da OCDE.  

Não há dúvida de que com esse Projeto surgirão oportunidades para os 

Estados importadores de capital estenderem as hipóteses em que um 

estabelecimento permanente pode ser configurado. No entanto, há uma sensação 

de que o trabalho realizado pela OCDE poderia ser mais concreto e abrangente. O 

que realmente era necessário, mas foi deixado de fora do relatório final, era uma 

definição própria para “estabelecimento permanente virtual”, e assim haveria um 

limite na quantidade de vendas digitais no outro Estado contratante, ou na 

quantidade de dados coletados dos usuários localizados nesse país, limite o qual, se 

extrapolado, revelaria a existência de um estabelecimento permanente, como 

apontou Hellerstein187.  

Na verdade, é possível constatar que, de acordo com as regras atuais — e 

nesse aspecto o Projeto BEPS OCDE G/20 provavelmente não vai resultar em 

grandes mudanças —, a presença física do negócio no outro Estado ainda é o 

elemento mais relevante para assegurar a tributação na fonte. Nessa linha, o apetite 

fiscal resulta em um fenômeno semelhante àquele que ocorreu na Espanha neste 

ano, no caso Dell188. Ou seja, as cortes judiciais ou o próprio Executivo de diversos 

países ajustam o conceito de “estabelecimento permanente” para enquadrar o lucro 

decorrente dos serviços eletrônicos, ainda que se utilizando do atual artigo 5° das 

convenções-modelo.  

O caso Dell, por exemplo, foi um processo apreciado pelo tribunal 

administrativo espanhol. A Dell Irlanda era responsável pela comercialização de 

computadores em toda a Europa e utilizava 17 subsidiárias-comissárias, 

estabelecidas em diversos países, inclusive na Espanha. Nessa estrutura, embora 

as comissárias firmassem contratos em nome próprio, houve transferência de todos 

os riscos à matriz irlandesa (inventário, clientes, garantia). Particularidade do caso, 

ainda, era que grandes clientes espanhóis eram atendidos pela subsidiária 

espanhola, enquanto aqueles de menor porte contratavam com call center provido 

                                                
187  HALLERSTEIN, Walter. Jurisdiction to Tax in the Digital Economy: Permanent and Other 

Establishments. Bulletin for International Taxation, v. 68, n. 6/7, p. 346-351, jun./jul. 2014. p. 
348. 

188  Caso Dell. Tribunal Supremo. Revisão n. 2555/2015. Disponível em: <http://www.poderjudicial.es/ 
search/doAction?action=contentpdf&amp;databasematch=TS&amp;reference=7719063&amp;links
=establecimiento%20dell&amp;optimize=20160624&amp;publicinterface=true>. 
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por subsidiária francesa e com comunicação com a Dell Irlanda via rede mundial de 

computadores. 

Esse caso, em particular, foi extremamente relevante pelo fato de a empresa 

irlandesa não ser vinculada contratualmente aos negócios celebrados pela 

espanhola. Não era possível simplesmente caracterizar como agency (e, 

consequentemente, um PE), além da plena ausência de presença física da Dell 

Irlanda e França na Espanha para atendimento aos clientes.  

A corte espanhola entendeu, contudo, que a subsidiária espanhola se 

enquadrava como estabelecimento permanente na medida em que não era possível 

segregar quais atividades eram desempenhadas pela Dell Irlanda ou Espanha e que 

a matriz irlandesa se aproveitava da estrutura da subsidiária espanhola para 

desenvolvimento de sua atividade-fim. O website utilizado caracterizaria um 

estabelecimento permanente, ainda que virtual, o que era corroborado pelas 

atividades da Dell francesa na Espanha. Por fim, entendeu-se ser a subsidiária 

espanhola um agente dependente, na medida em que sua negociação vincularia a 

matriz irlandesa, que detinha a propriedade dos equipamentos e ditava a política 

global das vendas.  

Nesse caso, houve uma expansão do conceito de “estabelecimento 

permanente”, considerando a Dell Espanha como um verdadeiro estabelecimento, 

ainda que totalmente subordinado aos negócios fechados em outra jurisdição. Nota-

se que um website, per si, foi caracterizado como um verdadeiro estabelecimento 

permanente, por sua função complementar aos comandos de negócios vindos do 

exterior. 

Outro caso que revela a maior abrangência tomada pelos países ao 

interpretar o conceito de “estabelecimento permanente” é o Caso Pipeline189. Aqui, a 

Corte Constitucional alemã entendeu que a existência de um oleoduto de uma 

sociedade holandesa no território alemão, mesmo que monitorado a distância, 

caracterizar-se-ia como um estabelecimento permanente. Para a corte alemã190, 

estabelecimento permanente é qualquer local fixo de negócios que atenda as 

atividades comerciais do contribuinte.  

                                                
189  The "Pipeline" case, Bundesfınanzhof [BFH] II R 12/92, Betriebs-Berater, 52 (1997), 138. 
190  “Permanent Establishment is any fixed place of business that serves the business activities of the 

taxpayer. A permanent establishment requires the existence of a business site with a fixed nexus 
with the earth's surface, of a certain duration, which serves the business of the taxpayer, and over 
which site the taxpayer has more than only temporary dominion and control.” 
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Um estabelecimento permanente requer a existência de um local fixo de 

negócios e uma ligação fixa com a superfície terrestre, por uma certa duração, que 

sirva para o negócio do contribuinte e sobre cujo local o contribuinte tenha mais que 

apenas domínio e controle temporários.  

Não foi considerado relevante o formato da disponibilidade sobre as 

instalações do estabelecimento, seja propriedade, seja locação, seja comodato etc. 

O que chamou a atenção nesse caso é que a empresa holandesa não tinha 

funcionários operando na Alemanha.  

Se tomado literalmente, o raciocínio exposto no Caso Pipeline poderia 

significar que quase qualquer componente tangível do comércio eletrônico (incluindo 

roteadores e cabos) poderia constituir um estabelecimento permanente, conforme 

apontado por Pinto191. No entanto, a melhor análise do Caso Pipeline, seguiu o 

autor, sugere que a corte alemã foi influenciada pelo fato de o transporte de petróleo 

ser o negócio principal da empresa holandesa. Ainda que assim seja, esses dois 

casos são exemplos concretos de que os Estados não medem esforços para ampliar 

o conceito de “estabelecimento permanente”, sobretudo nos tempos atuais, em que 

as transações eletrônicas vêm ganhando destaque.  

A tributação pelo Estado da fonte na economia digital não é, seguramente, 

um combate entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Não há 

dúvida de que os países exportadores de capital se empenham para garantir a sua 

parte sobre a renda decorrente dos negócios digitais — até porque o nível 

tecnológico de países como os Estados Unidos é muito superior ao de grandes 

potências da Europa.  

No passado, uma empresa que possuía equipamentos em um país 

necessitava deslocar pessoal, porque eles não poderiam operar e gerar renda 

sozinhos. Hoje esses equipamentos funcionam automaticamente, e assim a 

intervenção humana não é mais necessária para gerar renda. Consequência disso 

foram as decisões anteriormente mencionadas, que desconsideraram o elemento 

                                                
191  “If taken literally, then the reasoning underlying the German Pipeline case could mean that almost 

any tangible component of electronic commerce (including routers and cables) could constitute a 
permanent establishment. However, the better analysis of the German Pipeline case seems to be 
that the court was mainly influenced by the fact that transportation of oil was the main (and possibly 
only) business of the Dutch company in this case, and therefore the principle of the case should 
therefore be limited to a like situation.” PINTO, Dale. E-commerce and source-based income 
taxation. Amsterdã: IBFD, 2012. p. 99-100. 
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humano para definir pela existência de um estabelecimento permanente no Estado 

da fonte. 

É certo que o Projeto BEPS OECD/G20 foi uma grande oportunidade para 

desenvolver-se um conceito de “estabelecimento permanente” que abrangesse 

essas transações. O fato de essa questão ter sido deixada um pouco de lado não 

significa, porém, que o problema não exista. Os países continuam a, pelo menos, 

advertir que o Estado da fonte é peça fundamental na criação de valor nos negócios 

digitais, mas ainda assim eles não estão tributando o que deveriam.  

Foi isso o que se viu, por exemplo, quando o Conselho da União Europeia foi 

requisitado para fazer um report192, no final de 2017, sobre os desafios da tributação 

dos lucros na economia digital, no qual se concluiu, por exemplo, que a figura do 

“estabelecimento permanente virtual” deveria ser mais bem explorada, como se 

infere no item 17 daquele relatório193.  

Na medida em que os países europeus foram os grandes propulsores do 

Projeto BEPS OCDE/G20, põe-se em dúvida uma mudança radical no conceito de 

“estabelecimento permanente” neste momento. A verdade é, no entanto, que a 

discussão sobre o direito de o Estado da fonte tributar a renda decorrente da 

economia digital ainda continuará marcando presença no cenário tributário 

internacional. 

 

2.6 A QUESTÃO DO IVA E A DIRETIVA 2006/112 DA COMUNIDADE EUROPEIA 

 

Para manter viva a ideia do mercado livre europeu, foi fundamental a 

harmonização do imposto sobre o consumo entre os membros da União Europeia. 

Terra e Kajus194 descrevem que a Comissão Europeia nomeou o Comitê Fiscal e 

Financeiro, em 1960, para estudar até que ponto o sistema fiscal de cada um dos 

Estados-membros poderia conflitar com a ideia do mercado comum europeu. Uma 

                                                
192  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Subject: “Council conclusions on ‘Responding to the 

challenges of taxation of profits of the digital economy’. Disponível em: 
<http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=LD&DOC_ID=ST-15445-
2017-INIT>. Acesso em: 16 abr. 2018. 

193  “The Council takes the view that an appropriate nexus in the form of a virtual permanent 
establishment, together with any necessary corresponding amendments to the rules of transfer 
pricing and profit attribution, which would take into account where value is created in the different 
business models of the digital economy, should be explored.” p. 4. 

194  TERRA. Ben; KAJUS, Julie. Introduction to Value Added Tax in the EC after 1992. Alphen aan 
den Rijn: Kluwer, 1992. p. 4. 
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das conclusões foi que os países deveriam abolir a tributação em cascata, adotando, 

em seu lugar, o imposto sobre o valor agregado.  

Atualmente, todos os Estados-membros da União Europeia dispõem de um 

Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), que incide sobre o fornecimento de bens ou 

serviços em um sistema não cumulativo.  

A Diretiva 2006/112/CE, em vigor desde janeiro de 2007, dispõe sobre o IVA 

na União Europeia. O artigo 14 (1)195 prevê que, para efeitos do imposto, 

“fornecimento de bens” é a transferência do poder de dispor de um bem corpóreo 

como proprietário. A título de exclusão, o artigo 24 (1)196 dessa diretiva prevê que 

“prestação de serviços” significa qualquer operação que não constitua uma entrega 

de bens.  

Ou seja, o sistema europeu não distingue entre obrigação de dar ou fazer. Se 

houve entrega de mercadoria, o artigo 14 deve ser aplicado. Como afirmou Bez 

Batti197, no caso de qualquer transferência de mercadorias, essa transação é 

automaticamente excluída do âmbito de aplicação do artigo 24, o que torna fácil 

distinguir uma operação e outra e assim aplicar a respectiva alíquota.  

As regras de tributação do IVA europeu diferem se os bens ou serviços forem 

destinados a um contribuinte ou a um não contribuinte do imposto. Desse modo, o 

artigo 44 da Diretiva 2008/8/CE do Conselho prevê que “o lugar das prestações de 

serviços efetuadas a um contribuinte do imposto agindo nessa qualidade é o lugar 

onde esse sujeito passivo tem a sede da sua atividade económica”.  

Todavia, se esses serviços forem prestados a um estabelecimento fixo do 

sujeito passivo situado em lugar diferente da sede, o lugar das prestações desses 

serviços é o lugar onde está situado o estabelecimento fixo. Na falta de sede ou de 

estabelecimento fixo, o lugar das prestações dos serviços é o lugar onde o sujeito 

passivo destinatário tem domicílio ou residência habitual. 

Se a transação envolver um não contribuinte do imposto, o artigo 45 da 

Diretiva 2008/8/CE do Conselho prevê que “o lugar das prestações de serviços 

efetuadas a uma pessoa que não seja contribuinte é o lugar onde o prestador tem a 

                                                
195  Entende-se por “entrega de bens” a transferência do poder de dispor de um bem corpóreo como 

proprietário. 
196  Entende-se por “prestação de serviços” qualquer operação que não constitua uma entrega de 

bens. 
197  BATTI, Gabriel Bez. Cloud Computing Services and VAT. In: KERSCHNER, Ina; SOMARE, Maryte 

(Eds.). Taxation in a Global Digital Economy. Viena: Linde, 2017.  
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sede da sua atividade económica”. Todavia, se esses serviços forem prestados a 

partir de um estabelecimento fixo do prestador situado em um lugar diferente 

daquele onde esse prestador tem a sede da sua atividade econômica, o lugar das 

prestações desses serviços é o lugar onde está situado o estabelecimento fixo. Na 

falta de sede ou de estabelecimento fixo, o lugar das prestações dos serviços é o 

lugar onde o prestador tem domicílio ou residência habitual. 

Havendo fornecimento de “serviços por meio eletrônico” para um não 

contribuinte do imposto, o artigo 58 da Diretiva 2008/8/CE do Conselho afirma que o 

local de fornecimento deve ser o local onde a pessoa que recebe esse serviço tem 

domicílio ou residência. Mais especificamente: onde o consumidor está localizado. 

Desse modo, como afirmou Bez Batti198, uma leitura mais aguçada dos artigos 44 e 

58 da Diretiva 2008/8/CE do Conselho pode revelar que, havendo fornecimento de 

“serviços por meio eletrônico”, seja para um contribuinte, seja para um não 

contribuinte do imposto, o Estado-membro de destino tem o direito de tributação. 

Revela-se, assim, o caminho que a União Europeia vem tomando para consolidar, 

no bloco, a regra de que o consumo e os tributos indiretos devem ser taxados no 

local de destino. 

                                                
198  BATTI, Gabriel Bez. Cloud Computing Services and VAT. In: KERSCHNER, Ina; SOMARE, Maryte 

(Eds.). Taxation in a Global Digital Economy. Viena: Linde, 2017.  
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3 AS REGRAS BRASILEIRAS DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA 

IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Não somente no Brasil, mas ao redor do mundo, a tributação no Estado da 

fonte de pagamentos de serviços originados do exterior é tema polêmico e que 

comporta conclusões diversas a respeito. Ocorre que a dinâmica global de 

prestação de serviços encontra-se em fase muito intensa, cada vez mais originária 

de poucas fontes de produção e com um universo de tomadores cada vez mais 

ampliado. No próximo capítulo, são discutidos de forma detalhada a evolução e o 

futuro da tributação dos serviços, mas podemos afirmar desde já que a tributação na 

fonte é o resultado mais óbvio dessa nova dinâmica econômica global. 

Especificamente no caso do Brasil, a questão começou a ser debatida de 

forma mais ampla a partir de 1975. Antes da edição do Decreto-Lei 1.418/1975199, 

segundo Haddad e Vidigal200, não poderia haver tributação no Brasil por serviços 

prestados no exterior, uma vez que os rendimentos não poderiam ser imputados a 

fontes localizadas no país. Ou seja, “fonte de produção” deveria ser entendida como 

“local de prestação”. Mas vale ressaltar que se trata de um período histórico em que 

os serviços existentes eram tranquilamente imputáveis a determinados locais físicos, 

de modo geral. 

Tal posição era devidamente apoiada pela jurisprudência da época. A Súmula 

585 do Supremo Tribunal Federal (STF)201 foi baseada em decisões202 que 

justificavam a impossibilidade de retenção na fonte por conta de orientações 

oficiais203 existentes à época. Com a edição do mencionado decreto-lei, contudo, 

                                                
199  Decreto-Lei 1.418/75, artigo 6º: “O imposto de 25% de que trata o artigo 77 da Lei nº 3.470, de 28 

de novembro de 1958, incide sobre os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica, 
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no exterior, independentemente da forma de pagamento e do local e 
data em que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a assistência prestada”. 

200  HADDAD, Gustavo Lian; VIDIGAL, Carolina Santos. Importação de serviços: aspectos tributários. 
In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de et al. Tributação internacional. São Paulo: Saraiva, 2007. 
(Série GVLaw). p. 250. 

201  “Não incide o imposto de renda sobre a remessa de divisas para o pagamento de serviços 
prestados no exterior, por empresa que não opera no Brasil.” 

202  Um dos precedentes da criação da Súmula foi o RE 72.190, de 25 de agosto de 1971. Ementa: 
“Imposto de Renda. Não incide sobre a remessa de divisas para o pagamento de serviços 
produzidos no exterior, por empresa que não opera no Brasil. Recurso extraordinário não 
conhecido por não atender aos pressupostos constitucionais”. Inteiro teor disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=167966.  

203  Portaria Ministério da Fazenda 184, de 8 de junho de 1966: “[…] se os serviços previstos [...] forem 
vendidos por empresas domiciliadas no exterior que não possuam dependência no país e sejam 
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esse cenário se transformou e a própria Súmula 585 do STF passou a ser afastada 

pela corte julgadora204. 

Logo após, em 13 de fevereiro de 1976, foi editado o Decreto-Lei nº 1.446, 

que passou a prever hipótese de isenção da tributação na fonte de rendimentos de 

serviços técnicos prestados no exterior, desde que preenchidas determinadas 

condições205. A regra geral, portanto, era a tributação na fonte das remessas por 

conta do pagamento de serviços importados, ressalvadas algumas hipóteses, e não 

a dispensa ampla e irrestrita existente antes da alteração trazida pelo Decreto-Lei 

1.418. Revogado esse decreto em 1988206, encontra-se plenamente vigente o 

regime de retenção de imposto de renda na fonte pela importação de serviços, 

                                                                                                                                                   
produzidos pelas empresas vendedoras mediante atividade exercida exclusivamente no exterior, o 
preço pago na importação do serviço não constitui rendimento sujeito à tributação do imposto de 
renda […].”  

204 “Tributários. Imposto de Renda. Remessa de numerário para o exterior. Operação posterior ao 
Dec.-lei 1.418, de 3.9.75. Súmula 585: inaplicação. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que 
após a vigência do Dec.-Lei nº. 1.418, de 3.9.75 já não subsiste a jurisprudência consubstanciada 
na Súmula 585. E que, após aquele diploma legal, é exigível o imposto sobre a remessa de divisas 
para o exterior embora para pagamento de serviços ali prestados por empresa que não opera no 
Brasil.” (RE 104225, relator ministro Aldir Passarinho, Segunda Turma, julgamento em 11.10.1985, 
DJ de 22.11.1985). “Pode resumir-se a orientação da Corte, numa proposição simples: Se a 
remessa pretendida precede o Decreto-lei 1.418/75, incide a Súmula 585; se lhe é posterior, 
aplica-se o texto legal que a regula.” (RE 104.214, relator ministro Oscar Corrêa, Primeira Turma, 
julgamento em 27.11.1984, DJ de 19.12.1984). 

205  “Art. 1º Estão isentos do imposto de que trata o artigo 77 da Lei número 3.470, de 28 de novembro 
de 1958, os rendimentos recebidos do Brasil por residentes ou domiciliados no exterior, 
correspondentes aos serviços a que se refere o artigo 2º deste Decreto-lei, se preenchidos os 
seguintes requisitos: a) sejam prestados exclusivamente no exterior; b) sejam contratados a preço 
certo, ou a preço baseado em custo demonstrado, excluída qualquer forma de pagamento 
baseada em porcentagem da receita ou quantidade de produção do projeto de investimento a ser 
executado; c) sejam relativos a projetos de relevante interesse nacional, que tenham sido 
aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial ou por outro órgão de desenvolvimento 
regional ou setorial da União; d) sejam decorrentes de contratos averbados no Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial e registrados no Banco Central do Brasil anteriormente à vigência do 
Decreto-lei número 1.418, de 3 de setembro de 1975. Art. 2º O disposto no artigo anterior só se 
aplica a rendimentos decorrentes da prestação dos seguintes serviços: a) estudos de 
planejamento ou programação econômica regional ou setorial; b) estudos de viabilidade técnica e 
econômica, ou de localização, de projetos de investimento a serem realizados no país; c) 
dimensionamento, desenho e especificação de conjuntos industriais, bem como das instalações e 
dos equipamentos que o compõem; d) desenho e especificação de equipamentos a serem 
importados ou adquiridos no país, e que se destinem à execução de projetos de investimentos no 
Brasil; e) pesquisas e experiências de laboratório, ou de produção industrial ou semi-industrial 
realizadas por encomenda de empresas no país, a fim de determinar a viabilidade técnica e 
econômica do aproveitamento de matérias-primas nacionais, ou determinar a tecnologia mais 
adequada a esse aproveitamento; f) especificação de equipamentos para realização de coleta de 
preços ou concorrência para aquisição, no exterior, de equipamentos necessários à execução de 
projetos de investimentos no país, e de assistência no julgamento dessas coletas de preço ou 
concorrência; g) assistência à compra de materiais e serviços, fiscalização de produção, 
organização de embarque e despacho; h) montagem ou supervisão de montagem de instalações 
industriais ou equipamentos; i) fiscalização e consultoria de construção ou montagem de obras, 
instalações e equipamentos.” 

206  Decreto-Lei 2.433, de 19 de maio de 1988. 
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sendo brasileira a “fonte de pagamento” dos serviços técnicos e de assistência 

técnica ainda que prestados no exterior. 

 

3.1 HIERARQUIA E PREVALÊNCIA DE NORMAS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

As convenções assinadas pelos Estados são aplicáveis e surtem efeitos para 

os residentes desses Estados signatários, que devem refletir em seu sistema jurídico 

interno a aplicabilidade dessas regras. Segundo Torres, a partir da assinatura da 

convenção todas as relações tributárias entre os Estados, seja em matéria de 

tributação de renda, seja em questões relacionadas a tributação do capital, passam 

a ser regidas cumulativamente pelo direito interno e pelas regras convencionais207. 

Preferível compreender, todavia, que a função primordial das convenções é 

limitar o poder de tributar dos Estados envolvidos, evitando dessa forma discussões 

sobre a temporalidade, ou seja, efeitos das alterações e das revogações trazidas 

pelo direito interno de cada um dos países após a assinatura do instrumento. Para 

Pires, estabelecer limites para aplicação do direito fiscal de cada um dos países é o 

objetivo maior das convenções208. 

Em relação aos tributos atingidos pelas regras das convenções, o modelo da 

OCDE determina que as regras devem incidir sobre os “impostos sobre rendimento 

(e sobre patrimônio)”209. Essa limitação trazida pela OCDE deve ser encarada como 

                                                
207  TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p.596. 
208  Para o autor, “o seu objetivo é estabelecer os limites dentro dos quais os Estados participantes 

podem aplicar o seu direito fiscal de modo a evitar a concorrência de leis, gerando-se, assim, uma 
delimitação dos poderes de tributação. Mercê delas, titula-se o exercício da competência; em 
virtude delas, opera-se uma delimitação de poderes, nada se concedendo, nada se atribuindo, 
reconhecendo-se, ou não, apenas o poder da tributação, com ou sem limitações”. PIRES, Manuel. 
Da dupla tributação jurídica internacional sobre o rendimento. Lisboa: Centro de Estudos 
Fiscais, 1987, p. 419, apud TÔRRES, op. cit., p. 598. 

209  Livre tradução para português do artigo 2º do modelo da OCDE disponível no website 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/479C17F1-84B8-45F8-8056-
73B300425BAD/0/CDT_Modelo_OCDE.pdf. “Impostos visados. 1. A presente Convenção aplica-
se aos impostos sobre o rendimento [e sobre o património] exigidos por cada um dos Estados 
contratantes, suas subdivisões políticas e suas autarquias locais, seja qual for o sistema usado 
para a sua cobrança. 2. São considerados impostos sobre o rendimento [e sobre o património] 
todos os impostos incidentes sobre o total do rendimento, [sobre a totalidade do património] ou 
sobre parcelas do rendimento [ou do património], incluindo os impostos sobre os ganhos derivados 
da alienação de bens mobiliários ou imobiliários, os impostos sobre o montante global dos salários 
pagos pelas empresas, bem como os impostos sobre as mais-valias. 3. Os impostos actuais a que 
a Convenção se aplica são, nomeadamente, os seguintes: a) (No Estado A): […] b) (No Estado B): 
[…] 4. A Convenção será também aplicável aos impostos de natureza idêntica ou similar que 
entrem em vigor posteriormente à data da assinatura da Convenção e que venham a acrescer aos 
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uma garantia mínima210, já que não deve haver restrições aos Estados na 

delimitação dos tributos envolvidos, sejam eles denominados impostos, sejam 

contribuições ou qualquer outra forma de se denominarem tais encargos.  

Por obviedade, não se deveria fazer uma leitura restritiva da expressão 

“impostos” prevista no modelo; contudo, a determinação de reenvio ao direito interno 

para delimitação de conceitos não definidos traz grandes discussões para as 

convenções assinadas pelo Brasil211. Por óbvio, limitando-se o presente trabalho às 

regras relativas ao imposto de renda na fonte na importação de serviços, o 

tratamento a ser dado para tributos como Imposto sobre Serviços (ISS), Programa 

de Integração Social - Importação (PIS-Importação), Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social – Importação (Cofins-Importação), Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e outros não é relevante aqui. 

Todavia, em se tratando de impostos sobre renda de forma geral, chama 

atenção o tratamento que autoridades fiscais brasileiras costumavam dispensar à 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido212 (CSLL), negando a todo custo a 

extensão das regras das convenções assinadas pelo Brasil a essa contribuição213.  

Após algumas mudanças pontuais em algumas convenções, foi apenas no 

final de 2015, com a edição da Lei 13.202, de 8 de dezembro, que a legislação 

passou a reconhecer expressamente a CSLL como imposto para fins de aplicação 

das regras para evitar a dupla tributação214.  

                                                                                                                                                   
actuais ou a substituí-los. As autoridades competentes dos Estados contratantes comunicarão 
uma à outra, no fim de cada ano, as modificações introduzidas nas respectivas legislações 
tributárias.” 

210  TORRES, op. cit., p. 601. 
211 Modelo da OCDE, livre tradução (fonte citada). “Art. 3º […] 2. No que se refere à aplicação da 

Convenção, num dado momento, por um Estado Contratante, qualquer termo ou expressão não 
definida de outro modo terão, a não ser que o contexto exija interpretação diferente, o significado 
que lhe for atribuído nesse momento pela legislação desse Estado que regula os impostos a que a 
Convenção se aplica, prevalecendo a interpretação resultante da legislação fiscal sobre a que 
decorre de outra legislação desse Estado.” 

212  Contribuição criada pela Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e caracterizada pela identidade 
de base de cálculo com o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e pela aplicação 
subsidiária de suas regras à sua determinação. Em termos práticos, verdadeiro adicional de IRPJ 
com destinação constitucional específica. 

213  Solução de Consulta 23, de 14 de janeiro de 2008, relativa ao tratado celebrado com a Dinamarca 
e aos seguintes acórdãos das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJs): (i) 
Acórdão 06-33.704, de 27 de setembro de 2011, da 1ª Turma da DRJ em Curitiba (Áustria); (ii) 
Acórdão 16-30.569, de 29 de março de 2011, da 1ª Turma da DRJ em São Paulo (Argentina e 
Holanda); e (iii) Acórdão 12-29.601, de 30 de março de 2010, da DRJ no Rio de Janeiro (Holanda). 

214  O artigo 11 da lei determina que, para efeito de interpretação, os acordos e as convenções 
internacionais celebrados pelo governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla 
tributação da renda abrangem a CSLL. Reitera-se no parágrafo único desse mesmo artigo que o 
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Tal discussão pode vir a se tornar relevante no caso de criação de novo 

tributo que possua mesma natureza do imposto de renda na fonte incidente sobre as 

remessas. Ponto pouco explorado pela doutrina brasileira é a questão do ISS sobre 

importação de serviços, devido pelo prestador e recolhido pela empresa tomadora 

de serviços quando da remessa dos valores215. Posição adotada por Torres216 e 

Coêlho217 legitima esse raciocínio. 

 

3.2 NORMAS E REGRAS DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE SERVIÇOS IMPORTADOS 

 

Quanto ao tratamento tributário brasileiro aplicado às rendas de pessoas não 

residentes, sejam físicas, sejam jurídicas, devemos distinguir dois regimes: (i) 

tributação definitiva na fonte (tratamento isolado de rendimentos) e (ii) equiparação 

dos domiciliados no exterior às pessoas domiciliadas no Brasil, por força da atração 

de um estabelecimento permanente.  

No primeiro caso, o sistema jurídico confere aos rendimentos auferidos por 

não residentes um tratamento individualizado de tributação para cada modalidade de 

renda, e, no segundo, depende da vinculação da renda ao estabelecimento 

prestador localizado em território brasileiro, o que pode determinar a tributação local 

ou na matriz, no caso de pessoa jurídica218. 

Para fins de atingimento da legislação brasileira sobre os rendimentos de não 

residentes, mesmo que originários de fora do país, o Brasil passou a adotar o 

princípio da universalidade, para pessoas físicas e jurídicas, especialmente após a 

entrada em vigor da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995219. Contudo, a tributação 

                                                                                                                                                   
disposto alcança igualmente os acordos em forma simplificada firmados com base no artigo 30 do 
Decreto-Lei 5.844, de 23 de setembro de 1943. 

215  A Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, determina que o ISS na importação de serviços 
é devido pelo prestador de serviços e pago no domicílio do estabelecimento do prestador. O 
tomador ou intermediário de serviços domiciliado no Brasil não é o contribuinte, como ocorre no 
caso de tributos como Cide, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), PIS-Importação e 
Cofins-Importação. As regras de sujeição passiva e responsabilidade são idênticas para a 
retenção do imposto de renda e do ISS.  

216  Op. cit., p. 614. 
217  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. As contribuições para a seguridade e os tratados 

internacionais. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 26, p. 67-85, 1997. p. 72. 
218  Uma sistematização mais detalhada a respeito das diferenças pode ser encontrada em TÔRRES, 

Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001. p. 202-203. 

219  “Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na 
determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de 
dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001). § 1º Os rendimentos e 
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pelo imposto de renda quando do pagamento de serviços tomados do exterior, 

embora vertente do princípio da universalidade, não dependeu da existência de tal 

artigo para se provar legítima.  

Temos na legislação brasileira, portanto, regras específicas que 

circunscrevem os critérios material, subjetivo, espacial e quantitativo da tributação 

na fonte sobre a importação de serviços. Tais regras, com exceção de situações 

específicas, podem ser encontradas no Regulamento do Imposto de Renda 

(RIR/1999) — codificado no Decreto 3.000, de 26 de março de 1999. O RIR/1999 

representa uma atualização do regulamento anterior (Decreto 1.418, de 1975), que 

já previa, por exemplo, o princípio da fonte pagadora como elemento de conexão 

para a tributação dos rendimentos auferidos por não residentes220.  

 

3.2.1 Leis, decretos e normas infralegais aplicáveis 

 

Desde 1999, sobre os rendimentos pagos, creditados, entregues, 

empregados ou remetidos às pessoas físicas ou jurídicas cujos domicílios estejam 

fora do território nacional, em virtude de serviços prestados, seja de que natureza 

for, incide o imposto de renda na fonte à alíquota de 25%, em face do disposto no 

artigo 7º da Lei 9.779221. Para fins de regime de tributação, podemos dizer que essa 

incidência sobre a fonte pagadora é definitiva quando da remessa ao exterior a título 

de pagamento ou crédito como contrapartida aos serviços prestados por pessoas 

físicas ou jurídicas sediadas em território estrangeiro.  

Assim, da mesma forma como ocorre em relação à remessa de valores pagos 

para não residentes a título de aluguel, royalty ou, ainda, salário, o pagamento por 

serviços prestados também é considerado isoladamente para fins de incidência do 

imposto de renda na fonte, não havendo se falar em equiparação de pessoas físicas 

                                                                                                                                                   
ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na apuração do lucro líquido das 
pessoas jurídicas com observância do seguinte: I - os rendimentos e ganhos de capital serão 
convertidos em Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que forem 
contabilizados no Brasil; […]” 

220  GALHARDO, Luciana Rosanova. Serviços técnicos prestados por empresa francesa e imposto de 
renda na fonte. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 31, p. 39-44, 1998. p. 37. 

221  “Art. 7º. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de 
serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no 
exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por 
cento […]” 
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ou jurídicas às pessoas nacionais, bem assim qualquer regime especial aplicável a 

determinadas prestações de serviço ou operações, para fins de tributação do IRRF. 

Neste ponto, é importante expor, ainda que brevemente, os fundamentos 

constitucionais e infraconstitucionais dessa modalidade definitiva de tributação. A 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu artigo 153, determina como 

características precípuas sobre o imposto de renda a generalidade, a universalidade 

e a progressividade222. Em razão da eficácia limitada da norma constitucional, o 

Código Tributário Nacional, em seu artigo 43, especialmente em seu parágrafo 1º223, 

esclareceu que a incidência do imposto independe da origem, da forma de 

percepção ou da denominação da renda, abrindo campo para o legislador aplicar 

aos rendimentos provenientes de serviços prestados no exterior a forma de 

tributação mais simplificada a ser adimplida pela fonte pagadora, qual seja, a regra 

da tributação definitiva.  

A partir disso, o RIR/1999, que regulamenta a legislação esparsa sobre a 

tributação das remessas de valores ao exterior, consolida em seus artigos 682, 

inciso I, 685, inciso II, alínea “a”, e 708 as regras a serem observadas pelas fontes 

pagadoras de tais rendimentos224. 

                                                
222 CF/1988, artigo 153: “Compete à União instituir impostos sobre: […] III – renda e proventos de 

qualquer natureza; §2º O imposto previsto no inciso III: I – será informado pelos critérios da 
generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei;”. 

223  “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. § 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da 
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. 
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) § 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do 
exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para 
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001).” 

224  “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): […] II - à alíquota de vinte e cinco por cento: a) os rendimentos do trabalho, 
com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços; […] Art. 708. Estão sujeitos à 
incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e cinco por cento, os rendimentos de serviços 
técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos 
por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de 
pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou 
a assistência prestada (Decreto-Lei nº 1.418, de 3 de setembro de 1975, art. 6º, Lei nº 9.249, de 
1995, art. 28 e Lei nº 9.779, de 1999, art. 7º).” 
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3.3 CRITÉRIOS PARA TRIBUTAÇÃO 

 

Postas as bases constitucionais e legais da tributação de imposto de renda na 

fonte sobre os valores pagos e creditados em decorrência dos serviços prestados 

por não residentes, passa-se, doravante, à elucidação detalhada da regra-matriz de 

incidência225 desse tributo. 

 

3.3.1 Critério material: disponibilidade jurídica ou econômica da renda 

 

Conforme previsão do artigo 43 do CTN, a incidência do imposto ocorre no 

momento do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa em 

favor do beneficiário, por fonte situada no país. O nascimento da obrigação deve se 

dar quando for possível identificar e quantificar o benefício do não residente226. 

O tema da disponibilidade do rendimento é bastante polêmico. Embora os 

termos atualmente utilizados pela legislação venham sendo empregados pelo 

legislador desde os anos 1940 (Decreto-Lei 4.178/1942), ainda hoje temos 

significativa controvérsia acerca da definição de seu conteúdo semântico, 

especialmente do termo “crédito”227. Atualmente, a previsão legislativa sobre a 

incidência do imposto de renda retido na fonte sobre serviços puros está no artigo 7º 

da Lei 9.779/1999 e a previsão sobre serviços técnicos e de assistência técnica e 

                                                
225  Sobre a regra-matriz de incidência tributária, ensina Paulo de Barros Carvalho que “no descritor da 

norma (hipótese, suposto, antecedente) teremos diretrizes para identificação de eventos 
portadores de expressão econômica. Haverá um critério material (comportamento de alguma 
pessoa), condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço (critério espacial). Já na 
consequência (prescritor), toparemos com um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um 
critério quantitativo (base de cálculo e alíquota). A conjunção desses dados indicativos nos oferece 
a possibilidade de exibir, na plenitude, o núcleo lógico-estrutural da norma-padrão, preenchidos 
com os requisitos significativos necessários e suficientes para o impacto jurídico da exação”. 
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1999. p 80-81. 

226  De acordo com Maia, “[…] apesar de a lei expressamente designar fatos que aparentemente não 
ensejam o efetivo recebimento ou percepção, haja vista a impossibilidade fática e física de se 
caracterizar tal momento, em face de a efetiva aquisição de disponibilidade ocorrer com relação à 
pessoa não-residente, impende esclarecer que, na verdade, os fatos elencados na lei são indícios 
que levam à presunção de que, com o ato da fonte de pagar, remeter, creditar ou empregar, houve 
a percepção do rendimento pelo beneficiário e, portanto, configurou-se e foi revelada a efetiva 
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica com relação ao rendimento”. MAIA, Mary Elbe 
Gomes Queiroz. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, 
conceitos, regra-matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transnacional, 
lançamento, apreciações críticas. Barueri: Manole, 2004. p. 200.  

227  Para Haddad e Vidigal, os demais termos adotados pelo legislador são intuitivos, sendo o termo 
“crédito” aquele que até hoje traduz dificuldades de interpretação. Op. cit., p. 253. 
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administrativa é regulada pela Medida Provisória (MP) 2.159-70/2001, já 

demonstrados anteriormente.  

Para Carrazza228, por exemplo, nosso sistema constitucional é bastante rígido 

e restritivo na adoção de presunções absolutas em detrimento do contribuinte. Ou 

seja, seria necessária a consecução de alguma hipótese que revelasse a verdadeira 

disponibilidade do rendimento ao não residente para que se pudesse exigir o 

imposto de renda na fonte. Eventuais condições suspensivas ainda pendentes 

seriam suficientes para não se caracterizar a disponibilidade mencionada em lei. 

Ocorre que há um contraponto pouco explorado. Especialmente em casos de 

empresas tomadoras de serviços dentro do mesmo grupo econômico, os contratos 

normalmente apresentam condições que prorrogam a existência do fato gerador do 

imposto. Não se pode exigir do Fisco que realize um acompanhamento de 

contribuinte de forma a aguardar a superação das barreiras contratuais para 

determinar a data efetiva da disponibilidade jurídica ou econômica. Não ocorrida a 

disponibilidade, o que poderia se observar em um número menor de casos, a 

legislação brasileira prevê mecanismos de recuperação de tributos pagos 

indevidamente. 

Em relação às expressões elencadas no artigo 7º da Lei 9.779/1999, é 

necessário realizar uma breve explanação dos conceitos de “pagamento”, “crédito”, 

“remessa”, “entrega” e “emprego”. 

“Pagamento”, no sentido jurídico, deve ser compreendido como fato tendente 

à extinção da obrigação contratualmente prevista. Pode ser a efetiva entrega ou 

remessa de dinheiro ou qualquer outra espécie que vise ao mesmo resultado, desde 

que quantificável em dinheiro. Já o vocábulo “crédito” possui diversas acepções, não 

somente no âmbito jurídico, mas também no financeiro e no contábil.  

Para Maia229, o vocábulo “crédito” significa o direito subjetivo de um sujeito 

ativo (credor) de uma obrigação que lhe possibilita exigir o objeto prestacional do 

                                                
228  CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 29. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013. p. 534. 
229  “O vocábulo crédito é multívoco e comporta várias significações: (i) em sua acepção econômica, é 

a confiança que uma pessoa deposita em outra, a quem entrega coisa sua, para quem, em futuro, 
receba dela coisa equivalente; (ii) sob a ótica jurídica, seria o direito que tem uma pessoa de exigir 
de outra o cumprimento de obrigação contraída – tanto serve para indicar o direito de cobrar uma 
dívida ativa, como pode significar o próprio crédito ou o título de crédito; (iii) na técnica da 
escrituração mercantil, é utilizado como lançamento de haver, feito em qualquer conta de uma 
escrita comercial ou a soma líquida (resultado balanceado) anotado no haver da mesma conta; iv) 
pode ser visto como o montante da própria dívida ou do haver registrado. Caracteriza-se como 
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sujeito passivo (devedor). Haddad e Vidigal, de forma bastante didática, identificam 

três principais hipóteses que demonstram a interpretação de autoridades fiscais a 

respeito da expressão “crédito”: (i) crédito como lançamento contábil em conta do 

passivo; (ii) crédito como vencimento da obrigação; e (iii) crédito como momento em 

que a fonte pagadora coloca a renda à disposição do não residente230. 

Podemos dizer que um dos marcos dessa discussão foi a publicação do 

Parecer Normativo (PN) CST 7, de 2 de abril de 1986. Nesse parecer, as 

autoridades fiscais chegam à conclusão de que o lançamento contábil da obrigação 

de pagar representa o que a lei quis dizer com a expressão “crédito”.231 E esse tem 

sido o mantra adotado em soluções de consulta até o presente momento232. 

                                                                                                                                                   
crédito a exigibilidade jurídica ou a possibilidade econômica que detém o credor em relação ao 
devedor. […]” MAIA, op. cit., p. 203. 

230  Op. cit., p. 254. 
231  Parecer Normativo CST nº 7, de 2 de abril de 1986: “[…] 8. O fato gerador desta forma especial de 

incidência tem como característica essencial a natureza do motivo que determina o pagamento, o 
crédito ou a entrega da importância em cruzados, de uma pessoa jurídica para outra. Estes 
eventos terão que necessariamente estar subordinados à prestação de serviços de propaganda e 
publicidade. 9. Para esse fim, a subordinação tanto poderá ser direta como indireta. Basta que o 
pagamento, o crédito ou a entrega de importância decorra da prestação de serviços da espécie 
para que se tipifique o fato gerador. Independe, assim, do ‘nomen’ que se possa adotar, seja 
honorários, comissões ou outros. MOMENTO DE OCORRÊNCIA. 10. Cada pagamento, entrega 
ou crédito tipifica um fato gerador autônomo, no instante mesmo de sua verificação. […] 12. Com 
respeito ao crédito, porém, não ocorre similar facilidade. Enquanto o pagamento e a entrega dizem 
respeito à aquisição da disponibilidade econômica da renda, o crédito está atrelado à aquisição da 
disponibilidade jurídica dessa mesma renda, tudo segundo o recorte de fato gerador do imposto de 
renda perfilhado pelo Código Tributário Nacional. 13. A propósito, o exame do sistema de 
tributação em vigor, referente ao Imposto de Renda, revela a coexistência de três regimes 
diferentes de incidência, quais sejam o de declaração, o de fonte e o de antecipação. Este último, 
que consiste no recolhimento antecipado do imposto a ser apurado na declaração de rendimentos, 
carece de tratamento adequado às características peculiares de que se reveste, mui 
especialmente no que tange à aquisição da disponibilidade jurídica da renda. 14. Com efeito, em 
relação ao caso vertente (crédito feito em favor da Agência de Propaganda) o lançamento contábil 
marcará a ocorrência do fato gerador da incidência (antecipação) se comunicado à Agência de 
Propaganda; em não ocorrendo a comunicação, o fato gerador ter-se-á por consumado à época 
do vencimento do efeito (fatura, o caso mais comum). Esta última possibilidade é a solução, 
inclusive, que se impõe no caso em que o devedor esteja desobrigado de manter escrituração 
contábil”. 

232  Solução de Consulta Disit 34, de 20 de março de 2013: “ASSUNTO: IRRF. EMENTA: 
PROVENTOS. PRÊMIOS. RESSEGURO. RETROCESSÃO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO 
IMPOSTO. MOMENTO. A incidência do imposto de renda na fonte ocorre no momento em que se 
realiza o pagamento, a entrega, o emprego ou a remessa para o exterior de qualquer provento, de 
prêmio de resseguro e de retrocessão de seguro inclusive, ou no momento em que se disponibiliza 
o crédito a ele relativo.” “SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 338 de 10 de Dezembro de 2002 – DISIT 
8. ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF. EMENTA: FATO GERADOR – 
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica. A retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre 
as importâncias devidas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços 
caracterizadamente de natureza profissional (auditoria) deve ser feita quando da ocorrência do 
fato gerador, que corresponde ao pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro. Ocorrendo em 
primeiro lugar o crédito contábil das referidas importâncias, nominal a beneficiária, incondicional e 
não sujeito a termo, configura-se o fato gerador, devendo ser retido o imposto neste momento.” 
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Recentemente, a publicação do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) 8, de 2 de 

setembro de 2014, reforçou esse posicionamento233. 

Os tribunais administrativos, especialmente o Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf/MF), têm por vezes relativizado 

essa posição234, deixando claro que apenas o vencimento efetivo da obrigação é 

capaz de gerar a incidência do imposto e que o crédito contábil não seria suficiente 

para tanto. Seria necessária uma análise casuística para definição do correto 

                                                                                                                                                   
“SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 60 de 18 de Agosto de 2011 – DISIT 1. ASSUNTO: Imposto sobre 
a Renda Retido na Fonte – IRRF. EMENTA: FATO GERADOR. MOMENTO DE OCORRÊNCIA. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NATUREZA PROFISSIONAL. Ocorrendo em primeiro lugar o crédito 
das importâncias devidas a pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços 
caracterizadamente de natureza profissional, nominal às beneficiárias, incondicional e não sujeito 
a termo, configura-se o fato gerador, devendo ser retido o imposto neste momento. O mero 
lançamento contábil não tem o poder de configurar o fato gerador do tributo. O beneficiário terá 
que possuir (adquirir) disponibilidade econômica ou jurídica do produto de seu serviço 
profissional.” No mesmo sentido, vide Solução de Consulta 319/2002 da 8ª Região Fiscal, Solução 
de Consulta 90/2002 da 8ª Região Fiscal e Solução de Consulta 83/2003 da 9ª Região Fiscal. 

233  Por meio do ADI 8/2014, a Receita Federal do Brasil (RFB) reiterou sua posição de que, no caso 
de importâncias creditadas, o fato gerador do IRRF ocorre “na data do lançamento contábil 
efetuado por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em 
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela 
contratada e aceita pela contratante” (art. 1º). Nesse mesmo sentido e origem do ADI, vide 
Solução de Divergência Cosit 26/2013. 

234  Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdãos 9304-00.114, 4ª Turma, sessão de 4.05.2009, e 
9202003.120, 2ª Turma, sessão de 26.03.2014: “Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
- IRRF Data do fato gerador: 30/11/2001, 31/12/2001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. 
REMESSAS PARA O EXTERIOR. IMPOSTO CALCULADO TENDO COMO DATA DO FATO 
GERADOR A DATA DOS CRÉDITOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese de incidência 
exige que as importâncias sejam pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a 
beneficiários domiciliados no exterior, por fonte situada no País. As dicções ‘pagas’, ‘creditadas’, 
‘entregues’, ‘empregadas’ ou ‘remetidas’ não deixam dúvidas de que o beneficiário não-residente 
tem que ter tido a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica do rendimento, conforme 
disciplina contida no art. 43 do CTN. ‘A disponibilidade econômica decorre do recebimento do 
valor que se vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte. Já a disponibilidade jurídica decorre 
do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a juridicamente dispor, embora este 
não lhe esteja ainda nas mãos.’ (Hugo de Brito Machado. Curso de Direito Tributário. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2000, p. 243). Não há fato gerador do imposto incidente na fonte quando as 
importâncias são contabilmente creditadas ao beneficiário do rendimento em data anterior ao 
vencimento da obrigação, consoante os prazos ajustados em contrato. O simples crédito contábil, 
antes da data aprazada para seu pagamento, não extingue a obrigação nem antecipa a sua 
exigibilidade pelo credor. O fato gerador do imposto de renda na fonte, pelo crédito dos 
rendimentos, relaciona-se, necessariamente, com a aquisição da respectiva disponibilidade 
econômica ou jurídica. Por si só, o fato de a fonte pagadora lançar contabilmente o acréscimo do 
valor de sua obrigação na respectiva conta de passivo não torna devido o imposto de renda na 
fonte, por não importar na aquisição de qualquer disponibilidade econômica ou jurídica de renda 
pelo beneficiário. No caso dos autos, os rendimentos só passaram a ser devidos quando do 
vencimento previsto no contrato. Ora, por dedução lógica, o simples registro contábil, nos períodos 
questionados, não tem, por si só, o condão de modificar o prazo de vencimento da obrigação 
contratual. Recurso especial negado.”. No mesmo sentido, Acórdãos Carf 106-17.142, de 
5.11.2008; 106-16.158, de 1.03.2007; e 106-14.497, de 16.03.2005. 
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momento. Esse posicionamento encontra respaldo em autores como Greco235 e 

Canto236, que defendem a impossibilidade de o mero crédito contábil revelar fato 

jurídico tributável. 

As posições defendidas pelo Fisco e pelos contribuintes adotam dois 

extremos como referência. Ou o crédito contábil é sempre válido, ou nunca deve ser 

levado em consideração. É fato que a contabilidade, enquanto ciência que privilegia 

o conservadorismo, tende a antecipar em seus registros o momento da incidência do 

imposto previsto pelo legislador. Mas, por outro lado, não há medida que possa 

comprovar, sem análise caso a caso, se o crédito contábil sempre representa 

disponibilidade jurídica por parte do beneficiário efetivo do rendimento. É preciso ter 

em consideração, também, que a posição do Carf quanto à análise casuística do 

momento da incidência é absolutamente impossível de ser realizada por autoridades 

fiscais, especialmente em face da multiplicidade de conceitos e possibilidades 

advindas dessa interpretação.  

Finalmente, a expressão “remessa” deve ser compreendida como ato de 

remeter, envolvendo algo efetivamente enviado pelo remetente ao destinatário. Vale 

ressaltar que a legislação brasileira determina que tais remessas somente podem 

ser efetivadas por instituições financeiras autorizadas a funcionar no Brasil e que 

                                                
235  “A contabilidade retrata a realidade, mas não cria realidades jurídicas novas, desatreladas da 

substância subjacente.” GRECO, Marco Aurélio. COFINS na Lei 9.718/98: variações cambiais e 
regime de alíquota acrescida. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 50, p. 110-151, 1999. p. 
131. 

236  “A forma verbal utilizada pelo legislador não deixa qualquer dúvida quanto a só ser obrigatória a 
retenção do imposto pela fonte quando esta agir por uma das maneiras pelas quais a lei prevê a 
exteriorização do fato gerador, na espécie: ‘pagar, creditar, remeter, entregar ou empregar’ o 
rendimento. Trata-se de forma verbal ‘ativa’, que pressupõe um ‘facere’ por parte da fonte, e que 
de maneira alguma se coaduna com a interpretação adotada pela instância ministerial, que 
equipara a palavra ‘crédito’, com o sentido de lançamento contábil a favor do titular da conta, à 
mesma palavra com o significado de direito ao recebimento de uma prestação em dinheiro ou a 
este redutível. A exigibilidade de um pagamento, tão logo ocorra o fato dele determinante, 
segundo a relação contratual que lhe dá origem – como o vencimento de prazo – independe de 
qualquer atuação da fonte. Ora, para fins de retenção do imposto, quis a lei que a obrigação 
respectiva só surgisse em razão de atividade específica da fonte pagadora, de ato positivo seu, 
qual seja: o creditar, o pagar, o empregar, o remeter ou o entregar o rendimento. Quisesse a lei 
que o fato gerador da obrigação tributária em causa surgisse com o só vencimento do prazo 
contratual, tê-lo-ia dito, sem dúvida, de forma clara, sem condicionar a ocorrência do fato gerador 
a um ato positivo, um ‘facere’ da fonte pagadora do rendimento, como a forma verbal utilizada 
demonstra. Portanto, é inviável a inteligência dada à palavra crédito para compreender tanto o 
crédito contábil como o direito de haver prestação contratual, pois a lei fala em creditar e não em 
crédito; e, se o substantivo poderia ter o duplo sentido, o verbo não pode.” CANTO, Gilberto de 
Ulhôa. Estudos e pareceres de direito tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975. p. 
376-377. 
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devem observar regras de retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte237. 

Na sequência, cumpre esclarecer que o vocábulo “entrega” deve ser compreendido 

pelo ato de passar às mãos de outrem determinado objeto, e “emprego” seria a 

utilização ou aplicação do rendimento para diferentes usos, determinados pelo 

beneficiário do rendimento.  

 

3.3.2 Critério espacial 

 

Quando analisamos o critério espacial do imposto de renda na fonte, é 

preciso ter em consideração os aspectos existentes para se vincular a origem da 

renda a determinado território, quais sejam, a fonte de produção, a fonte de 

pagamento, a nacionalidade do contribuinte e a combinação desses fatores238. No 

caso brasileiro, após análise dos artigos 682 e 685 do RIR/1999, percebe-se que a 

fonte de pagamento é o critério a ser utilizado239. 

No caso de importação de serviços, portanto, podemos afirmar que o critério 

determinante escolhido pelo legislador é a localização da fonte pagadora240. Pode-se 

colocar em discussão a legitimidade dessa opção, especialmente nos casos em que 

nem a fonte de produção, nem o resultado se observam em território brasileiro, 

como vemos em subcapítulo específico adiante, mas não há grandes dúvidas 

quanto à escolha do legislador brasileiro: estando a fonte de pagamento dentro dos 

                                                
237  Artigo 880 do Decreto 3.000/1999. 
238  Segundo Geraldo Ataliba, “o aspecto espacial tem, além disso, âmbito específico, quando abrange 

o próprio local físico onde a lei reputa consumado o fato imponível. Quando a lei menciona 
estabelecimento, depósito, filial, sucursal etc., está fixando condições de situação do fato 
imponível relevantes para se qualificar a incidência e a isenção, conforme o caso. Se a lei nada 
disser, estará implicitamente dispondo que lugar relevante é aquele mesmo em que se consuma o 
fato imponível. Dentro de certos limites, a lei pode estabelecer presunções ao atribuir efeitos 
diversos a fatos imponíveis ocorridos em lugares diferentes (desde que no território do legislador)”. 
ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 106. 

239  Para Xavier, “É importante sublinhar que, enquanto o art. 682 utiliza a expressão ‘provenientes de 
fontes situadas no país’, o art. 685 utiliza o termo ‘pagas…por fonte situada no Brasil’. A 
proveniência da fonte alude à fonte de produção, fonte econômica ou fonte objetiva, que é a 
origem da renda, ou seja, a atividade, bem ou direito de que resulta; o ‘pagamento’ pela fonte 
alude à fonte de pagamento, fonte financeira ou fonte subjetiva, que é a pessoa que efetua o 
pagamento da renda a seu titular”. XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 510. 

240  MACHADO, Gustavo Pagliuso. Aspectos tributários da importação de serviços. São Paulo: 
Almedina, 2015. p. 76. Nesse mesmo sentido, COSTA, Simone Rodrigues Duarte. A não-
tributação dos serviços prestados no exterior: a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 
116/03. In: TÔRRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004. v. 2. p. 605-627. p. 623. 
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limites territoriais brasileiros, há incidência do imposto de renda na fonte para os 

serviços importados241. 

 

3.3.3 Critério pessoal 

 

O sujeito passivo do imposto sobre a renda, de acordo com o artigo 45 do 

CTN, é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, ou seja, o titular 

da renda. No caso do presente estudo, por se tratar de prestadores de serviço não 

residentes no Brasil, esse mesmo artigo autoriza à lei atribuição de responsabilidade 

para a fonte pagadora dos rendimentos242. 

E, no caso da fonte pagadora localizada no Brasil, o artigo 717 do 

RIR/1999243 prevê a obrigação da fonte pagadora pelo recolhimento do imposto de 

renda na fonte, sob pena de aplicação de penalidade em caso de não retenção.  

 

3.3.4 Critério quantitativo 

 

A previsão legal da base de cálculo da retenção do imposto de renda na fonte 

está prevista no artigo 97 do Decreto-Lei 5.844/1943244 e no artigo 713 do 

RIR/1999245. Essa base equivale ao valor bruto antes do desconto do próprio 

imposto, valor esse que pode estar sujeito ou não ao reajustamento da base de 

                                                
241  Analisando a incidência do ISS sobre a importação de serviços do exterior após a edição da Lei 

Complementar 116, Schoueri defende a legitimidade do critério da fonte por sua aplicação 
facilitada: “Andou mal o legislador complementar ao considerar irrelevante a fonte de pagamento 
do serviço. Não é por acaso que a legislação do imposto de renda a adota, quando define a 
tributação dos não-residentes […]”.SCHOUERI, Luis Eduardo. ISS sobe importação de serviços do 
exterior. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 100, p. 39, 2004. p. 45. 

242  Código Tributário Nacional, artigo 45: “Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que 
se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, 
dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à 
fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto 
cuja retenção e recolhimento lhe caibam”. 

243  Artigo 717 do RIR/1999: “Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo 
disposição em contrário”. O Parecer Normativo Cosit 1/2002 reforça a responsabilidade da fonte 
pagadora. 

244  Decreto-Lei 5.844, de 23 de setembro de 1943, artigo 97: “Sofrerão o desconto do imposto à razão 
de 15% os rendimentos percebidos: […] Pár. 3º. A taxa este artigo incidirá sobre os rendimentos 
brutos, salvo se provierem de capitais imobiliárias, hipótese em que será permitido deduzir, 
mediante comprovação, as despesas previstas no art. 16”. 

245  Artigo 713 do RIR/1999: “As alíquotas do imposto de que trata este Capítulo incidirão sobre os 
rendimentos brutos […].” 
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cálculo, a depender da convenção firmada entre o tomador e o prestador dos 

serviços. 

Em relação às alíquotas aplicáveis, são duas as hipóteses: (i) 25% para 

serviços “puros”, em que não há incidência da Cide, instituída pela Lei 10.168, de 29 

de dezembro de 2000; ou (ii) 15%, nos casos de serviços de assistência técnica, 

administrativa ou semelhante em que há incidência da Cide246. 

A grande amplitude do conceito de “serviços técnicos”, juntamente com a 

previsão legal de que os serviços administrativos e de assistência administrativa 

também sejam tributados à mesma alíquota, resulta no fato de raros serviços serem 

considerados “serviços gerais” e, portanto, sujeitos à alíquota de 25%247. Embora de 

forma não declarada, evidencia-se aqui a preferência do Estado brasileiro pela 

arrecadação de contribuições em detrimento do imposto de renda na fonte, por 

conta da maior possibilidade de direcionamento dos recursos arrecadados com tais 

fontes.  

 

3.4  SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NO BRASIL: LEGITIMIDADE PARA RETENÇÃO DO IMPOSTO 

DE RENDA? 

 

O regime de tributação territorial de sujeitos não residentes, quando de 

alguma forma vinculados ao ordenamento do território por algum nexo material, está 

fundado nos mecanismos de retenção de imposto de renda na fonte de forma 

definitiva para aquele território. Dois critérios são relevantes para determinação 

desse nexo: (i) fonte efetiva do rendimento e (ii) fonte de produção dos serviços. A 

fonte efetiva do rendimento está ligada à origem do pagamento ou à 

responsabilidade pelo pagamento dos serviços, enquanto que a fonte de produção 

está ligada à própria prestação dos serviços. 

A legitimidade para tributação a partir da fonte efetiva do rendimento advém 

da interpretação literal do artigo 43, I, do CTN248. A expressão “produto do capital, do 

                                                
246  Artigo 3o da Medida Provisória 2.159-70. 
247  De acordo com Marco Aurélio Greco e Sérgio André Rocha, são casos de “serviços gerais” os 

casos de cobrança de tarifa por sobrevoo de espaço aéreo (Solução de Consulta RFB 401/2009), 
serviços de agenciamento de carga, frete interno e armazenagem (Solução de Consulta RFB 
189/2005). UCKMAR, Victor; CORASANITI, Giuseppe; VIMERCATE, Paolo de Capitani di. Manual 
de direito tributário internacional. São Paulo: Dialética, 2012, p. 349. 

248  “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 
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trabalho ou da combinação de ambos” demonstra que a ideia do legislador é 

privilegiar a tributação a partir da percepção do resultado dos serviços, que 

normalmente se confunde com a fonte de pagamento, no caso de serviços tomados 

de não residentes.  

Interpretando esse dispositivo, Galhardo conclui que a partir de 1975, com a 

edição do Decreto nº 1.418, passou a ser irrelevante para as autoridades fiscais o 

local da produção dos rendimentos ou da prestação dos serviços, prevalecendo 

apenas o local da fonte de pagamento de tais rendimentos. Se a fonte pagadora é 

brasileira, há obrigação de retenção na fonte249. 

Segundo Torres, o conceito de “fonte de produção” é que deveria ser o critério 

de maior evidência, razão pela qual deve ser previamente isolado, para a definição 

dos rendimentos tributáveis de não residentes, mediante retenção definitiva, quando 

se poderá falar em “fonte de pagamento” como condição para atribuir regimes de 

responsabilidade tributária solidária. Esta, todavia, não se pode configurar sem que 

aquela se tenha por aperfeiçoada250. Para o autor, serviços tomados por residentes 

fora do território nacional — prestados por não residentes, portanto — não 

apresentariam conexão material ou subjetiva com o território brasileiro e não seriam 

legitimamente tributáveis pelo Estado brasileiro251. 

                                                                                                                                                   
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. § 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da 
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. 
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) § 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do 
exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para 
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001).” 

249  GALHARDO, Luciana Rosanova. Op. cit., p. 39. 
250  TÔRRES, Heleno Taveira. Princípio da territorialidade e tributação de não-residente no Brasil: 

prestações de serviços no exterior. Fonte de produção de fonte de pagamento. In: TÔRRES, 
Heleno Taveira (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin, 
2003. p. 90. Nesse mesmo sentido, CATÃO, Marcos André Vinhas; BRAZIL, Rodolfo Elias. A 
cláusula de “lucros das empresas” no direito tributário brasileiro. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 192, p. 64-78, 2011. p. 73. 

251  “[…] Em vista disso, é que aos serviços tomados por residentes e prestados por não-residentes 
fora do território nacional, nenhum tributo se poderia aplicar, por absoluta ausência do critério de 
conexão, pessoal ou material, com o território brasileiro. Tal competência será exclusiva do 
Estados da fonte de produção, do local da efetiva prestação do serviço, ou do Estado de 
residência, quando não se verifique nos domínios de um certo território ou exista tratado 
internacional entre o Estado da fonte e Estado da residência.” Op. cit., p. 93. Essa conclusão 
também pode ser extraída da seguinte obra: TÔRRES, Heleno Taveira. A territorialidade nos 
impostos diretos e tributação de não-residentes no Brasil. In: UCKMAR, Victor; ALTAMIRANO, 
Alejandro; TÔRRES, Heleno Taveira. Impuestos sobre el comercio internacional. Buenos 
Aires: Ábaco, 2003. p. 423-450. p. 444-445. 
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Esse posicionamento é corroborado por Xavier252, para quem deve haver 

presença da fonte de produção e pagamento dos rendimentos em solo brasileiro 

para permitir a tributação do rendimento no Brasil. Ademais, o próprio autor 

argumenta que, a despeito desses critérios, o pagamento de “preço” não é capaz, 

por si só, de denotar renda a ser tributada pela fonte pagadora253. 

Ainda nesse sentido, destacam-se Moreira Filho254 e Akehurst255, para quem 

a fonte do rendimento corresponde ao local em que a riqueza foi gerada, pela adição 

da mais-valia ao bem, direito ou produto ou serviço negociado ou explorado pelo 

indivíduo ou ente que, ao fazê-lo, coloca-se, pelo vínculo territorial objetivo, ao 

alcance da soberania fiscal do Estado local, e, por usufruir da infraestrutura 

econômica, política, jurídica e social da mesma comunidade política, compromete-

se, via dever fundamental, a custear, relativamente aos pressupostos de renda que 

ali aufere, o abastecimento do erário e o funcionamento do Estado fiscal. O mero 

local de pagamento do rendimento consubstancia apenas o trânsito do recurso e 

não legitima o Estado a tributar geração de renda ocorrida em outro território por não 

residente256.  

                                                
252  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

p. 399. 
253  “Dividendo, juro, royalty, lucro de empresas, todos são categorias de rendas e podem autorizar a 

tributação, quando percebidos por não-residentes. Mas o preço pago pela venda de serviço, no 
bruto, não se poderia qualificar como ‘renda’, para os fins de tributação de prestador não-
residente, tal como no caso de mercadorias adquiridas em importação, quando seja típico da 
atividade fim da empresa prestadora do serviço.” 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. 7-17, 1999. p. 11-12.  

254  “É exatamente o ser o rendimento de fonte interna ao território do Estado que legitima a oneração 
da renda auferida por pessoa ou ente não-residente, localizado fora do território da comunidade 
política. De efeito, o desenvolvimento de uma atividade ou negócio isolado dentro do território do 
Estado insere o sujeito ou ente, ainda que baseado fora do território referido no âmbito da 
soberania territorial do Estado exator, que se torna assim legitimado perante ordem internacional a 
onerar o súdito de outro Estado soberano. Em semelhante esteira, a promoção de um negócio 
dentro do território brasileiro, com repercussões econômicas em favor do sujeito não-residente, 
vincula-o, nos termos do dever constitucional de pagar tributos, à cláusula fundamental de 
financiamento da comunidade política (solidariedade social lato sensu), conferindo ao ente 
tributante, perante a ordem jurídica interna, competência para impor a cobrança ao contribuinte 
situado além das fronteiras nacionais”. MOREIRA FILHO, Aristóteles. A aplicação do princípio da 
territorialidade fiscal e o conceito de fonte na tributação da renda auferida pelo não-residente no 
Brasil, a partir de operações de transferência de tecnologia. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). 
Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin, 2008. v. 5. p. 227. p. 234. 

255  Segundo o autor, “customary international law permits to the State to levy taxes on if there is a 
genuine connection between the State and the taxpayer (nationality, domicile, long residence, etc.), 
or between the State and the transaction or property in respect of which the tax is levied”. 
AKEHURST, Michael. Jurisdiction in International Law. British Yearbook of International Law, v. 
1972-1973, p. 179-180, 1975. p. 179-180. 

256  Op. cit., p. 246. 
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Esse tema, vale dizer, não é exclusivamente brasileiro, já que a regra de 

definição de fonte parte de conceitos semelhantes em diversos Estados. Kaufman257 

e Vogel258 também comungam da tese de que não haveria legitimidade da tributação 

pelo imposto de renda fora dos Estados em que se encontra a fonte de produção 

dos serviços.  

Curiosamente, poder-se-ia afirmar que, apesar dessas relevantes posições, 

essa questão estaria superada. Contudo, as novas tecnologias e modalidades de 

serviços oferecidos pelas empresas reacenderam esse debate, tendo em 

consideração as inúmeras possibilidades de alocação de renda e de fonte de 

produção por empresas de tecnologia, por exemplo. Esse tema é explorado de 

forma mais detalhada no próximo capítulo, sobre novas tendências da tributação 

sobre serviços. 

 

3.5 MECANISMO E EFETIVIDADE DE RECEPÇÃO DAS CONVENÇÕES NO SISTEMA BRASILEIRO 

 

Da interpretação literal do artigo 98 do CTN259, tem-se que, na hipótese de 

uma convenção internacional à qual o Brasil adira, ou convenção da qual seja 

signatário, as disposições do diploma automaticamente ab-rogarão ou derrogarão a 

legislação interna. 

Contudo, a aparente simplicidade de tal dispositivo, como sempre, resulta na 

criação de correntes doutrinárias para sua interpretação e ele é bastante afetado 

pela jurisprudência. Em algumas oportunidades, seu conteúdo foi objeto de análise 

pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento, ao longo do tempo, foi sendo 

                                                
257  “Under the principle of territoriality in customary international law, a sovereign has prescriptive 

competence with respect to the activities occurring and the wealth existing within its territorial 
borders […] it is the sovereign’s prescriptive jurisdiction with respect to wealth existing within its 
geographical borders that legitimizes benefit taxation of income arising within those borders. 
Conversely, the sovereign’s general lack of power over wealth existing outside its borders makes 
benefit taxation of foreign source income illegitimate. […]”.KAUFMAN, Nancy H. Fairness and the 
Taxation of International Income. Law and Policy in International Business, v. 29, n. 2, p. 145-
203, Winter 1988. p.10. 

258  “[…] source refers to a state that in some way or other is connected to the production of the income 
in question, to the state where value is added to a good.” VOGEL, Klaus. Worldwide vs Source 
Income Taxation of Income: A Review and Re-Evaluation of Arguments (Part. I). Intertax, 
Deventer, v. 16, p. 216-229, 1988. Disponível em: <https://www.kluwerlawonline. 
com/abstract.php?area=Journals&id=TAXI1988043>. Acesso em: 16 abr. 2018. p. 223  

259  “Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, 
e serão observados pela que lhes sobrevenha.” 
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alterado, em especial no que se refere à corrente a ser adotada quanto à 

incorporação da legislação internacional na ordem jurídica interna. 

O disposto no artigo 98 do CTN pode ser visto como uma norma interna que 

consistiria em norma geral de direito tributário, conforme previsão do artigo 146 da 

Constituição Federal de 1988, e que ao mesmo tempo disciplina o grau hierárquico 

das normas advindas das convenções. Vale ressaltar que a determinação de 

observância das convenções pelas normas internas tributárias posteriores não 

necessariamente significa que elas tenham um grau hierárquico superior, podendo 

também ser uma questão de especialização da norma, ou mesmo uma 

determinação para o legislador infraconstitucional. 

Neste ponto, é importante salientar as principais diferenças entre as duas 

correntes predominantes no âmbito da ciência jurídica no ramo do direito 

internacional público em relação à incorporação de convenções internacionais à 

ordem jurídica interna — a monista e a dualista —, em especial no tocante à matéria 

tributária. 

De forma bastante simplista, de acordo com a teoria monista, ou monismo, as 

normas internas do Estado e as externas, ou internacionais, às quais o Estado 

soberano aderiu por meio de convenção, formam um único sistema jurídico, 

passando tais normas a viger dentro dos seus limites de jurisdição tão logo as 

formalidades do pacto sejam aperfeiçoadas. 

Ainda dentro do monismo, desdobram-se outras duas subcorrentes: o 

monismo com primazia do direito internacional e o monismo com primazia do direito 

interno. Sobre a origem do monismo com primazia do direito internacional, leciona 

Mello260: 

 

O monismo com primazia do Direito Internacional foi desenvolvido 
principalmente pela escola de Viena (Kelsen, Verdross, Kunz, etc.). Kelsen, 
ao formular a teoria pura do direito, enunciou a célebre pirâmide de normas. 
Uma norma tem a sua origem e tira a sua obrigatoriedade da norma que lhe 
é imediatamente superior. No vértice da pirâmide estava a norma 
fundamental, a norma base (“Grundnorm”), que era uma hipótese, e cada 
jurista podia escolher qual seria ela. Diante disso, a concepção Kelseniana 
foi denominada na sua primeira fase de teoria da livre escolha; 
posteriormente, por influência de Verdross, Kelsen sai do seu 
“indiferentismo” e passa a considerar a “Grundnorm” como sendo uma 
norma de DI: a norma costumeira “pacta sunt servanda”. Em 1927, Duguit e 

                                                
260 MELLO, Celso. D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 15. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004. p. 124. 
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Politis defendem o primado do DI e como eles toda a escola realista 
francesa, que apresenta em favor argumentos sociológicos. 
 

Depreende-se, portanto, que, no monismo com primazia do direito 

internacional, às normas de direito internacional seria impingido um caráter 

supralegal, sobrepondo-se hierarquicamente estas às de direito interno, com 

exceção das normas constitucionais.  

Noutra senda, o monismo com primazia do direito interno, defende-se a 

prevalência das normas postas na ordem jurídica interna em face das internacionais, 

considerando-se a soberania do Estado. Há, ainda, o monismo moderado, que 

confere paridade hierárquica às normas de direito interno e de direito internacional, 

cujas antinomias seriam dirimidas em conformidade com a especialidade, ou com a 

especificidade da norma, ou com a cronologia, ou ainda com o jargão “lex posterior 

derrogat priori”.  

Por sua vez, em linhas gerais, a corrente dualista, ou dualismo, encabeçada 

por autores como Triepel261 entende que as normas de direito interno e as de direito 

internacional não integram um mesmo sistema jurídico, não devendo essas últimas 

surtirem seus efeitos imediatamente no âmbito da jurisdição do Estado soberano, 

por não se inserirem na sua ordem jurídica interna ab initio. 

Dessa forma, na legislação interna de Estados adeptos do dualismo são 

previstos mecanismos de incorporação de convenções, com o fim de conferir-lhes 

validade no âmbito da sua ordem jurídica interna — sendo comumente reproduzidas 

suas disposições em norma interna, observadas as formalidades legislativas — e, a 

partir de então, estender sua eficácia aos subordinados àquela jurisdição. Não 

obstante tal divergência, Vogel afirma que a teoria mais aceita atualmente seria o 

“dualismo moderado”, pela qual a legislação interna e a internacional constituem 

duas esferas distintas262. Para o autor, as convenções devem ser encaradas como 

máscaras, que são colocadas sobre o direito interno e tapam determinadas partes 

deste. Os dispositivos que continuarem visíveis, por estarem localizados em seus 

buracos, continuam aplicáveis; os demais, não263. 

                                                
261  Cf. SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 112. 
262  VOGEL, Klaus. The Domestic Law Perspective. In: MAISTO, G. (Ed.). Tax Treaties and Domestic 

Law. IBFD Publications BV, 2006. p. 3. (EC and International Tax Law Series, v. 2). 
263 VOGEL, Klaus. On Double Taxation Conventions: A Commentary to OCDE, UN and US Model  
     Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. Boston: Kluwer, 1991, p.    
     121. 
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Segundo Torres264, não existe uma revogação stricto sensu das normas que 

compõem o ordenamento interno em vigor nos Estados signatários da convenção. É 

uma revogação meramente funcional, ou seja, para os fatos com elemento de 

estraneidade provocados por sujeitos residentes dos países envolvidos. É uma 

limitação de eficácia normativa, uma vez que tais normas se tornam inaplicáveis com 

relação a certas pessoas, coisas ou situações fáticas ou jurídicas. Tal posição é 

compartilhada por Nogueira265. 

De fato, conforme a posição de Schoueri266, as convenções não versam sobre 

a mesma matéria da lei interna, mas sim são limitadoras às obrigações 

estabelecidas por essa lei. Convenção não fixa alíquota, apenas impõe limites. 

Apenas lei interna cria tributos. São diversas as conclusões que afastam a 

característica de lei especial às convenções. 

Em relação à jurisprudência advinda de tribunais brasileiros, pode-se afirmar 

que a posição inicial tendia ao monismo com primado do direito internacional sobre 

as normas internas. Tal conclusão é factível a partir da leitura de casos como União 

Federal versus Cia. Rádio Internacional do Brasil, por meio do qual, na década de 

1950, o Supremo Tribunal Federal decidiu unanimemente que uma convenção 

internacional revogava as leis anteriores267. 

Contudo, em 1977, o órgão pleno do Supremo Tribunal Federal mudou o seu 

entendimento quando, em votação por maioria, nos autos do Recurso Extraordinário 

                                                
264  “Assim, são demarcadas as duas funções do art. 98 do CTN: recepção sistêmica das normas 

convencionais e, quanto à execução destas, um comando comportamental – modalizado 
deonticamente como ‘proibido’ - destinado ao legislador ordinário, de veto a qualquer pretensão de 
alteração in fieri, por via unilateral, do que fora pactuado, nos termos do princípio pacta sunt 
servanda intra pars – o que confirma o princípio da prevalência de aplicabilidade das normas 
internacionais sobre o direito interno, como decorrência da aplicação do art. 4º da CF. Mas se ele 
(art. 98) não existisse, pelas características do sistema brasileiro, supradescritas, em nada se 
alteraria o mecanismo de recepção.” TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a 
renda das empresas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 578-579. 

265  “Isto é inconcusso e o Brasil não pode deixar de honrar o que contratou e assinou como Tratado 
Internacional. Aprovou, ratificou e incorporou como supraordenado à sua legislação interna, 
quando sua legislação tributária complementar à Constituição já reconhecida e reconhece como 
revogatório da legislação tributária interna e imperativamente manda que os tratados e 
convenções internacionais também serão observados pela legislação interna que lhes 
sobrevenha. A disposição do art. 98 do CTN, além de legislação paraconstitucional, é texto 
imperativo, dirigido ao legislador ordinário e regulativo da limitação ao poder de tributar.” 
NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Tratados internacionais em matéria de tributação. Direito Tributário 
Atual, v. 3, p. 341-379, 1983.  

266  SCHOUERI, Luiz Eduardo. Op. cit., p. 122. 
267  Cf. SCHOUERI, Luiz Eduardo. Op. cit., p. 117. 
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80.004/SE268, decidiu que, em ocorrendo antinomia entre convenção internacional e 

lei posterior interna, esta deveria prevalecer, porque expressão última da vontade do 

legislador republicano, sem prejuízo das consequências do descumprimento da 

convenção, no plano internacional269. 

Veja-se que tal entendimento contrasta com o disposto expressamente no 

artigo 98 do CTN, de cuja interpretação resulta a tendência ao monismo com 

primazia do direito internacional da época de sua edição. Diante disso, sobre a 

questão específica da convenção internacional em matéria tributária o ministro 

Cunha Peixoto, embora tenha adotado posicionamento dualista no sentido de que 

seria possível a revogação da convenção internacional por lei interna posterior, 

ressalvou que tal regra não poderia ser adotada como geral, mas somente 

específica à legislação tributária270. 

No voto mencionado, além da dualidade apontada, verifica-se a reprodução 

da diferenciação doutrinária entre as espécies de convenções internacionais: as 

convenções com efeitos normativos e as convenções com escopo contratual. Com 

efeito, Le Fur leciona que aquelas com efeito normativo são de caráter genérico, 

comportando, de regra, a adesão de outros Estados. Constituem, dessa forma, 

                                                
268  “Convenção de Genebra, lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias – aval 

aposto a nota promissória não registrada no prazo legal – impossibilidade de ser o avalista 

acionado, mesmo pelas vias ordinárias. Validade do Decreto-lei 427, de 22.01.1969. Embora a 

Convenção de Genebra tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às 

leis do País, disso decorrendo a constitucionalidade e consequente validade do Dec-Lei 427/69, 

que institui o registro obrigatório da nota promissória em repartição fazendária, sob pena de 

nulidade do título. Sendo o aval um instituto do Direito Cambiário, inexistente será ele se 

reconhecida a nulidade do título cambial a que foi aposto. Recurso Extraordinário conhecido e 

provido. (BRASIL, 1977)”. Disponível em: 

<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14614120/recurso-extraordinario-re-80004-se>. Acesso 

em: 16 abr. 2018. 
269  SCHOUERI, Luiz Eduardo. Op. cit., p. 116. 
270  “[…] 8. Nem se diga estar a irrevogabilidade dos tratados e convenções por lei ordinária interna 

consagrada no direito positivo brasileiro, porque está expresso no artigo 98 do Código Tributário 
Nacional, verbis: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a 
legislação tributária interna, e serão observadas pelas que lhe sobrevenham. Como se 
verifica, o dispositivo refere-se a tratados e convenções. Isto, porque os tratados podem ser 
normativos ou contratuais. Os primeiros traçam regras sobre pontos de interesse geral, 
empenhando-se o futuro pela admissão de princípio abstrato, no dizer de Tito Fulgêncio. 
Contratuais são acordos entre governantes acerca de qualquer assunto. O contratual, e, pois, 
título de direito subjetivo. Daí o art. 98 declarar que o tratado ou convenção não é revogado por lei 
tributária interna. É que se trata de um contrato que deve ser respeitado pelas partes. […] Por isso 
mesmo, o art. 98 só se refere à legislação tributária, deixando, destarte, claro não ser o princípio 
de ordem geral. Se a lei ordinária não pudesse, pela constituição, revogar a que advém de um 
tratado, não seria necessário dispositivo expresso de ordem tributária.” Trecho do Acórdão RE 
80004/SE. (RTJ 83/823-824). SCHOUERI, Luiz Eduardo. Op. cit., p. 117. 
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esboço de codificação do direito internacional público; já as convenções contratuais 

são análogas aos contratos entre particulares271.  

Sob o prisma dos acordos de bitributação, por sua própria estrutura, não se 

comporta a adesão de outros Estados senão aqueles interessados delimitados pelo 

alcance do fato tributável, sendo o acordo, do ponto de vista material, negócio 

aperfeiçoado pela concessão mútua entre os contratantes. 

O entendimento consagrado no voto do ministro Cunha Peixoto relativamente 

às convenções internacionais em matéria tributária permanece em vigor até os dias 

atuais, em que pese, em se tratando de outros ramos do direito, a prevalência do 

dualismo moderado. Para a incorporação da norma internacional à ordem jurídica, 

dispensa-se a edição de lei, em sentido estrito, reproduzindo o texto da convenção 

para que seus regulares efeitos surtam no território nacional, bastando um decreto 

executivo do chefe de Estado para tanto272. 

O acordo de bitributação está em discussão no STF, atualmente, por meio do 

Recurso Extraordinário 460.320/PR, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O caso 

versa sobre a antinomia entre normas de convenção celebrada entre o Brasil e a 

Suécia e norma interna contida nos artigos 75 e 77 da Lei 8.383/1991 e encontra-se 

pendente de julgamento. 

Por fim, chama-se atenção para o fato de que a ideia de que a convenção não 

se qualifica como lei especial, não estando em posição hierarquicamente superior às 

leis ordinárias internas, por não ter as características peculiares a essa espécie 

legislativa, quais sejam: (i) a eficácia automática na ordem jurídica interna; (ii) a 

inexistência de regulamentação, na ordem interna, de norma geral; e (iii) a não 

instituição de tributos de nenhuma espécie. 

                                                
271 LE FUR, Louis. Précis de droit international public. 3. ed. Paris: Dalloz, 1937. p. 204. 
272  “É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que antagoniza monistas e 

dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão da incorporação dos atos 
internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente Constituição 
Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à 
ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente 
complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, 
que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses 
atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - 
da competência para promulgá-los mediante decreto.” (480 DF. Relator: Celso de Mello. Data de 
Julgamento: 03/09/1997. Tribunal Pleno. Data de publicação: DJ 18-05-2001 PP-00429 EMENT 
VOL-02031-02 PP-00213). 
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Conclui-se, dessa forma, que o acordo de bitributação tem o condão de 

restringir a jurisdição tributária dos Estados contratantes, sendo que, caso um destes 

resolvesse unilateralmente alterar os termos avençados, estaria atuando fora dos 

seus limites, carecendo o ato legislativo editado, nesse sentido, de validade273.  

Vale ressaltar, por fim, que tributos estaduais e municipais também podem ser 

albergados nas mesmas conclusões. A dúvida advém do fato de que a Constituição 

Federal de 1988 consagra a autonomia como princípio de organização da 

República274 e deixa bastante clara sua aplicabilidade em matéria tributária, inclusive 

com relação a isenções275. 

Contudo, como aletrado por Xavier, é necessário conjugar essa leitura com o 

papel de representação do Estado federal brasileiro, independentemente de sua 

organização político-administrativa. E é o presidente da República, enquanto chefe 

de governo e representante da União Federal e de todos os seus entes, que possui 

competência constitucional para limitar o poder de tributar sobre determinados fatos. 

O STF, ao analisar caso específico, corroborou tal conclusão276.  

  

3.6 CONCEITO DE “SERVIÇOS” NA LEGISLAÇÃO, NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA 

 

O conceito de “serviços” adotado pelo legislador brasileiro pode ser 

compreendido a partir da interpretação legal e jurisprudencial não somente da 

                                                
273  SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 127. 
274  “Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição.” 

275  “Art. 151. É vedado à União: […] III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios.” 

276  “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 DO 
ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO. ISENÇÃO DE TRIBUTO ESTADUAL PREVISTA 
EM TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
ARTIGO 151, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGO 98 DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A isenção de tributos estaduais prevista no 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio para as mercadorias importadas dos países signatários 
quando o similar nacional tiver o mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República 
de 1988. 2. O artigo 98 do Código Tributário Nacional ‘possui caráter nacional, com eficácia para a 
União, os Estados e os Municípios’ (voto do eminente Ministro Ilmar Galvão). 3. No direito 
internacional apenas a República Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados (art. 
52, § 2º, da Constituição da República), dela não dispondo a União, os Estados-membros ou os 
Municípios. O Presidente da República não subscreve tratados como Chefe de Governo, mas 
como Chefe de Estado, o que descaracteriza a existência de uma isenção heterônoma, vedada 
pelo art. 151, inc. III, da Constituição. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (STF. RE 
229096 RS. Relator Ilmar Galvão. Data de julgamento: 16/08/2007. Tribunal Pleno. Data de 
publicação: DJe-065 DIVULG 10-04-2008 PUBLIC 11-04-2008 EMENT VOL-02314-05 PP-00985). 
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hipótese de incidência do imposto de renda na fonte, mas também de tributos como 

ISS, PIS, Cofins e Cide, que igualmente incidem sobre receitas derivadas de 

prestação de serviços. Sobre esse conceito, mais detalhes podem ser encontrados 

nas doutrinas relativas ao ISS em que diversos autores se aprofundaram para 

analisar a adequação dos conceitos de “serviços” às receitas provenientes de 

contratos de arrendamento mercantil, locação, streaming, entre outros.  

Como exemplo, podemos citar Pontes de Miranda277 e Barreto278 e suas 

conclusões de que serviço na verdade é espécie de trabalho, esforço humano em 

prol de outrem. Esse conceito, contudo, carece de atualização em termos 

tecnológicos, uma vez que nem todo serviço hoje é necessariamente prestado por 

meio de esforço humano, mas também pelo esforço de máquinas a partir de 

comandos humanos. Em julgamento do STF acerca do alcance do conceito de 

“serviços” no caso de arrendamento mercantil, temos também que o serviço não 

advém única e exclusivamente do esforço humano em prol de outrem279. 

                                                
277 “Serviço é qualquer prestação de fazer […] servir é prestar atividade a outrem; é prestar qualquer 

atividade que se possa considerar ‘locação de serviços’, envolvendo seu conceito apenas a locatio 
operarum e a locatio operis. Trata-se de dívida de fazer, que o locador assume. O serviço é sua 
prestação.” MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1958. tomo 47. p. 3-4. 

278 Para Aires Barreto, “É lícito afirmar, pois, que serviço é uma espécie de trabalho. É o esforço 
humano que se volta para outra pessoa; é o fazer desenvolvido para outrem. O serviço é, assim, 
um tipo de trabalho que alguém desempenha para terceiros. Não é esforço desenvolvido em favor 
do próprio prestador, mas de terceiros. Conceitualmente, parece que são rigorosamente 
procedentes essas observações. O conceito de serviço supõe uma relação com outra pessoa, a 
quem se serve. Efetivamente, se é possível dizer-se que se fez um trabalho ‘para si mesmo’, não 
o é afirmar-se que se prestou um serviço ‘a si próprio’. Em outras palavras, pode haver trabalho 
sem que haja relação jurídica. Num primeiro momento, pode-se conceituar serviço como todo 
esforço humano desenvolvido em benefício de outra pessoa (em favor de outrem). Assim, o 
gênero trabalho é esforço humano (em sentido próprio favor ou no de terceiros) e a espécie 
serviço é apenas o esforço humano desenvolvido em benefício de terceiros”. BARRETO, Aires. O 
ISS na Constituição e na lei. São Paulo: Dialética, 2003. p. 29. “[…] prestação de esforço 
humano a terceiros, com conteúdo econômico, em caráter negocial, sob regime de direito privado, 
tendente à obtenção de um bem material ou imaterial” BARRETO, Aires. ISS: não-incidência sobre 
cessão de espaço em bem imóvel. Repertório IOB de Jurisprudência, n. 19, caderno 1, 1-15 
out. 1999. p. 580. 

279  “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO 
DO BRASIL. O arrendamento mercantil compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] 
o leasing financeiro e [iii] o chamado lease-back. No primeiro caso há locação, nos outros dois, 
serviço. A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III 
do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para os 
efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil (leasing financeiro), 
contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. E 
financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de 
uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-back. Recurso extraordinário a que se 
dá provimento.” (RE 547245/SC, 02/12/2009, Relator: ministro Eros Grau). 
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Vale ressaltar, ainda que o sistema brasileiro admite a distinção entre 

parcelas de serviços e contraprestações de “não serviços” em mesma relação 

contratual, desde que os valores sejam individualizáveis280. 

 

3.6.1 Qualificação dos serviços para fins de aplicação das convenções 

 

Como já fartamente explorado nos capítulos anteriores, o conceito de 

“serviço” e suas diversas qualificações são questões centrais na determinação da 

correta tributação pela fonte pagadora. A certeza na qualificação é essencial para 

que o contribuinte brasileiro possa aplicar a regra das convenções da forma mais 

correta, evitando assim a dupla tributação de rendimentos.  

O Brasil, assim como numerosos países, relutam em renunciar à tributação na 

fonte de serviços prestados em seu território281; mas no caso brasileiro a regra vai 

além: o artigo 7º da Lei 9.779/1999282 determina que os rendimentos de trabalho ou 

prestação de serviços, sem qualquer regra distinta para serviços prestados 

dentro ou fora do território brasileiro, estão sujeitos a retenção de imposto de 

renda na fonte à alíquota de 25%. 

Em relação aos pagamentos de serviços técnicos com transferência de 

tecnologia e que são caracterizados como royalties, não há dúvidas sobre a 

aplicabilidade conjunta da regra de retenção na fonte, por força do artigo 708 do 

                                                
280  Solução de Consulta RFB Disit/SRRF07 69/2011: “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-IMPORTAÇÃO. 

COFINS-IMPORTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. INCIDÊNCIA. Relativamente à 
transferência de tecnologia, a Contribuição para o PIS-Importação e a Cofins-Importação incidem 
tão somente quando essa transferência implicar a importação de mercadorias ou de serviços. No 
caso de transferência exclusivamente de conhecimentos e técnicas (know-how), não há que se 
falar em incidência das referidas contribuições, uma vez que essa operação não se caracteriza 
como importação de bens nem de serviços prestados; O contrato que envolva, simultaneamente, o 
fornecimento de tecnologia (know-how) e a prestação de serviços, discriminando, separadamente, 
os valores correspondentes aos respectivos pagamentos, sujeita-se à Contribuição para o PIS-
Importação e à Cofins-Importação somente sobre a parcela relativa à prestação do serviço de 
assistência técnica ou científica. Em outras palavras, para que não ocorra a incidência da 
Contribuição para o PIS-Importação e da Cofins-Importação sobre o valor total do contrato, é 
necessário que esteja expressamente determinado o valor da remuneração correspondente à 
prestação dos serviços. Entretanto, se o contrato não for suficientemente claro para individualizar 
estes componentes, o valor total deverá ser considerado referente a serviços e sofrer a incidência 
das mencionadas contribuições”. É interessante notar, aqui, que a RFB não classifica know-how 
como serviço para fins de PIS e Cofins, sem ressalvas.  

281  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
p. 642. 

282  “Art. 7º. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, de aposentadoria, de 
pensão e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a 
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à 
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) – redação dada pela Lei 13.315/2016.” 
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RIR/1999283, em leitura combinada com o artigo 12 do modelo da OCDE replicado 

pelo Brasil nas suas convenções. Não há, nesse ponto, dúvidas quanto à postura de 

autoridades fiscais brasileiras ao se colocar na condição de ente tributante de tais 

rendimentos, exceto por diferenças conceituais entre a lei interna e o modelo da 

OCDE284. 

Contudo, quando tratamos de remunerações advindas de serviços técnicos, 

de assistência técnica e de assistência administrativa, as autoridades fiscais 

brasileiras são pródigas na produção de atos normativos que ressaltam sua sanha 

arrecadatória enquanto fonte originária de pagamentos, ora buscando aplicar o 

artigo 21 do modelo, ora justificando a aplicação do artigo 14, sempre deixando o 

artigo 7º como última alternativa a ser aplicada, buscando negar de forma deliberada 

a aplicação desse artigo.  

Segundo Xavier285, o Brasil passou por algumas fases em relação ao artigo 

7º: da admissão espontânea de sua aplicação, de sua rejeição completa e, 

finalmente, do esvaziamento das possibilidades de enquadramento. Tais fases, 

especialmente da rejeição ao esvaziamento, são relativamente recentes na lacônica 

história tributária brasileira. 

 

                                                
283  “Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e cinco por cento, os 

rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados 
do Brasil e recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, 
independentemente da forma de pagamento e do local e data em que a operação tenha sido 
contratada, os serviços executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei nº 1.418, de 3 de 
setembro de 1975, art. 6º, Lei nº 9.249, de 1995, art. 28 e Lei nº 9.779, de 1999, art. 7º).” 

284  O conceito de royalties na legislação brasileira para pagamentos como contraprestação de 
serviços é analisado em item específico.  

285  “Postas essas condições gerais, importa examinar como a questão do tratamento dos serviços 
pelos tratados contra a dupla tributação tem evoluído ao longo dos últimos anos, em que podem 
distinguir-se quatro fases sucessivas: (i) uma primeira fase, em que a Administração Fiscal admitiu 
espontaneamente a aplicação do art. 7º dos tratados; (ii) uma segunda fase, de rejeição da 
aplicação do Art. 7º dos tratados, submetendo os serviços em geral à classificação residual de 
‘outros rendimentos’, sujeitos nos tratados brasileiros (art. 22) a uma retenção na fonte; (iii) uma 
terceira fase, em que o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido da aplicabilidade do 
art. 7º, com a consequente exclusão na fonte da retenção na fonte quanto aos serviços em geral; 
(iv) por fim, uma quarta fase, em que, sob o argumento (em si mesmo correto) de que os serviços 
técnicos e de assistência técnica estavam sujeitos ao regime de royalties do art. 12 da 
Convenção-Modelo e dos tratados […] tal que, na prática, esvaziavam em grande parte o art. 7º 
da plenitude de seu âmbito natural de aplicação.” Op. cit., p. 643. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9249.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9779.htm#ar7


102 

 

  

3.6.1.1 Conceito de “royalties” e “know-how” na legislação brasileira 

 

Como vimos em capítulo precedente, há um claro conceito de royalties nas 

convenções assinadas pelo Brasil e no modelo da OCDE, mas que não se coaduna 

completamente com as regras do direito interno brasileiro. Royalties representam 

remuneração por uso, fruição ou exploração de determinados direitos, conforme lista 

não taxativa resumida pelo artigo 17, parágrafo 1º, da Instrução Normativa (IN) da 

Receita Federal do Brasil (RFB) 1.455, de 6 de março de 2014286, e baseada no 

artigo 22 da Lei 4.506/1964287. 

Segundo a dicção da Lei 4.506/64, constituem royalties os rendimentos de 

qualquer espécie decorrente de uso, fruição e exploração de direitos, tais como 

extração de recursos vegetais e minerais, uso ou exploração de invenções, 

processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio e, ainda, 

exploração de direitos autorais, desde que não pagas diretamente ao próprio autor 

da obra288. 

Tais dispositivos classificam, portanto, os royalties em três modalidades 

distintas: (i) minerais e vegetais, (ii) industriais e (iii) intelectuais. Contudo, é 

necessário considerar que a enumeração legal realizada pela lei fiscal é 

exemplificativa, e não taxativa. Esse alerta, trazido por Bulhões Pedreira289, é 

extremamente relevante para fins de qualificação de rendimentos em que não há 

definição legal para seu enquadramento. 

                                                
286  “Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa 

jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de remuneração de 
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência 
do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento). § 1º Para fins do disposto 
no caput: I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do 
uso, fruição, exploração de direitos, tais como: a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, 
inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de 
invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; e d) 
exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra;” 

287 “Art. 22. Serão classificados como ‘royalties’ os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do 
uso, fruição, exploração de direitos, tais como: a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, 
inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de 
invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração 
de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. Parágrafo 
único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento dos 
‘royalties’ acompanharão a classificação dêstes.” 

288 VASCONCELOS, Roberto França de; RIBEIRO, Ricardo Pereira. Aspectos tributários da 
transferência de tecnologia. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de; ZILVETI, Fernando Aurélio 
(Coods.). Direito tributário: tributação internacional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 6. 

289 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto de renda. Rio de Janeiro: Justec, 1971. p. 9. 
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Já nas convenções assinadas pelo Brasil, o conceito de royalties designa 

remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão de uso de 

direitos de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas, remuneração 

decorrente de exploração de patentes, marcas de indústria e comércio, desenhos ou 

modelos, além de remunerações pelo uso ou pela concessão do uso de 

equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por informações desses 

setores290. Ainda, segundo os comentários ao modelo da OCDE, contratos de know-

how caracterizam-se pela transferência de informações e experiências já existentes, 

ou pelo fornecimento desse tipo de informação após seu desenvolvimento e sua 

criação, destacando a confidencialidade como característica. Para Lavez291, nos 

contratos de know-how o contratado transmite ao contratante seu conhecimento e 

sua experiência, albergadas pela confidencialidade, para que o beneficiário utilize 

por sua conta e ordem. 

A própria redação dos dispositivos é comprovação de que não existe um 

conceito legal determinado de royalties na legislação brasileira. Em relação aos 

contratos de prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, poder-se-ia 

utilizar a possibilidade de registro dos contratos no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), nos termos da Lei 9.279/1996292, com um elemento que diferencia 

contratos de serviço “propriamente dito” e contratos de know-how, classificáveis 

como royalties para fins da legislação brasileira. Tal possibilidade seria reforçada 

pela interpretação trazida pelo Ato Normativo INPI 135/1997293. 

O que há no enquadramento dos contratos é, sem dúvida, grande dificuldade 

para definir o que são royalties e o que são serviços puros. Muitas vezes, os 

contratos misturam serviços que são enquadráveis em modalidades distintas, ainda 

que atingindo objetivo único.  

                                                
290 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

p. 728-729. 
291  LAVEZ, Raphael Assef. A retenção na fonte na importação de serviços técnicos: questões não 

resolvidas no Caso COPESUL. Revista de Direito Tributário Atual, n. 28, p. 295-302, 2012. p. 
304. 

292  Lei 9.279/1996, artigo 211. “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de 
tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. 
Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo 
será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.” 

293  “2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de 
tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou uso de marcas) 
e os de aquisição de conhecimentos tecnológicas (fornecimento de tecnologia e prestação de 
serviços de assistência técnica e científica), e aos contratos de franquia.” 
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3.6.1.2  Serviços técnicos, administrativos e de assistência técnica: conceito adotado 

pela Instrução Normativa RFB 1.455, de 2014, e atos correlatos 

 

Os conceitos de “serviços técnicos”, “serviços administrativos” e “serviços de 

assistência técnica”, assim como a questão dos royalties, são extremamente 

ambíguos e comportam diversas interpretações. Muitos países adotam clara 

distinção entre os conceitos, ainda que baseada em critérios questionáveis, e entre 

eles podemos mencionar o Brasil, embora sua legitimidade possa ser questionada 

por resultar de atos administrativos e que não são lei posta. 

Ocorre que, a despeito da opinião contrária294, reputa-se legítima a edição de 

atos administrativos para demonstrar o conceito a ser adotado por autoridades 

fiscais nos casos em que não há definição legal apropriada para determinados 

conceitos. 

A Instrução Normativa (IN) RFB 1.455, de 6 de março de 2014, em seu artigo 

17 (revogando a IN RFB 252, de 3 de dezembro de 2002, mas mantendo os 

conceitos aqui em discussão), demonstra de forma cabal que há uma distinção 

absoluta entre pagamentos classificáveis como royalties295 e os denominados 

“serviços técnicos” e “de assistência técnica”296, englobando no conceito de 

“serviços técnicos” os denominados “serviços administrativos”. Os serviços técnicos 

e de assistência técnica são conceitos que, tradicionalmente, andam de braços 

dados e são englobados em diversos atos da administração pública brasileira297. 

Cumpre mencionar, ainda, o artigo 6º do Decreto-Lei 1.418, de 3 de setembro de 

                                                
294  Vide XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 650. 
295  Ver Nota 286. 
296  Existe grande polêmica em relação à definição dos conceitos de “serviços técnicos” e de 

“assistência técnica” e à transferência de tecnologia envolvida na prestação desses serviços. No 
Brasil, a definição de serviços técnicos e de assistência técnica é feita por meio do artigo 17, inciso 
II, da Instrução Normativa 1.455/2014, que estabelece o seguinte: (i) serviços técnicos: “execução 
de serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência 
administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais independentes ou com 
vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo 
tecnológico” (alínea “a”); e (ii) assistência técnica: “assessoria permanente prestada pela cedente 
de processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, 
instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva 
utilização do processo ou fórmula cedido” (alínea “b”). 

297  Confirmando tal afirmação, vide Ato Normativo INPI 135, de 15 de abril de 1997, e Regulamento 
da Carta Circular Bacen 2.795, de 15 de abril de 1998, revogada pela Circular 3.691/2013. 
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1975298, que em sua redação já agregava os serviços técnicos e de assistência 

técnica em regra única de retenção de imposto de renda na fonte. 

Tais conceitos, construídos de forma gradual por atos emanados por 

autoridades fiscais e não fiscais e atualmente em vigor para fins de qualificação dos 

rendimentos, estão parcialmente em consonância com a melhor doutrina a respeito 

do tema. Leonardos299 distingue-os a partir do resultado da transmissão de 

conhecimento, e o mesmo caminho é adotado por Vogel300 na conceituação. 

A legislação do imposto de renda, a seu turno, não faz referência ao conceito 

de “transferência de tecnologia”, mas se utiliza da expressão “serviços técnicos e de 

assistência técnica, administrativa e semelhantes”, que advém do Decreto-Lei 

1.418/1975. Para Bulhões Pedreira, conhecimento tecnológico é modalidade de 

capital, e os pagamentos de assistência seriam enquadráveis como renda derivada 

do uso dos serviços produtivos do capital tecnológico301. Já Xavier302 entende que 

                                                
298  Decreto-Lei 1.418/1975, artigo 6º: “O imposto de 25% de que trata o artigo 77 da Lei nº 3.470, de 

28 de novembro de 1958, incide sobre os rendimentos de serviços técnicos e de assistência 
técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoas físicas ou 
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, independentemente da forma de pagamento e do 
local e data em que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a assistência 
prestada”. 

299  “A rigor, a prestação de serviços técnicos se distingue da assistência técnica pelo fato de, na 
primeira, um profissional ser remunerado para prestar determinado serviço (consertar um alto-
forno siderúrgico; realizar uma avaliação do sistema de filtragem e emissão de poluentes de 
determinada indústria, etc.), mas não para ensinar o tomador do serviço a realizar a tarefa. Ainda 
que o tomador do serviço aprenda algo vendo a atuação do profissional que contratou, ele 
(tomador) não terá autorização de exploração das patentes de invenção ou dos segredos de 
fábrica e de negócio eventualmente utilizados pelo prestador de serviço. Ou seja, normalmente, se 
o tomador necessitar que a mesma tarefa seja realizada algum tempo após o término da 
contratação original, precisará contratar o prestador de serviços novamente. A expressão 
assistência técnica, por seu turno, conforme utilizada em nossas leis fiscais, sempre pressupõe a 
transferência de tecnologia porque implica na comunicação de informações, no fornecimento de 
know-how, ou, em outras palavras, em que o fornecedor ensine ao recipiente determinado método 
ou sistema.” LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da transferência de tecnologia. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997. p. 97. 

300  “Ela (a assistência técnica) ocorre quando alguém, a par de garantir o direito de uso, atua na 
disponibilização de equipamentos ou na informação de experiências no interesse do 
encomendante. Isso ocorre especialmente quando a pessoa em questão não se limita a transmitir 
conhecimentos (ou experiências) preexistentes, mas também se dispõe a resolver problemas, 
cujas soluções foram preparadas especialmente para o cliente. Frequentemente, ele coloca 
provisoriamente pessoal técnico à disposição do encomendante — por exemplo, para orientar o 
encomendante na instalação de um equipamento técnico.” Tradução livre de VOGEL, Klaus. On 
Double Taxation Conventions: A Commentary to the OECD, UN and US Model Conventions for 
the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. With Particular Reference to German 
Treaty Practice. 3. ed. London: Kluwer, 1997. p. 54-55. 

301  “[…] A prática do contrato de assistência técnica generalizou-se nas últimas décadas em 
consequência do desenvolvimento tecnológico e da moderna prevalência da tecnologia entre os 
fatores de produção. Antigamente, a expressão ‘capital tecnológico’ tinha a conotação de invenção 
protegida por patente, cujo uso o titular cede a terceiros em contratos denominados de 
‘licenciamento de patente ou processo’, recebendo o rendimento denominado royalty. Nas últimas 
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serviços técnicos são os serviços “por meio dos quais se transmite a tecnologia em 

que o know-how consiste. São os instrumentos ou meios de sua transmissão”.  

Contudo, é curioso notar que a doutrina brasileira não se debruça de forma 

adequada sobre o conceito de “serviços administrativos”, albergado pelo conceito de 

“serviço técnico” conforme estabelecido pela Instrução Normativa RFB 1.455, de 

2014. Ora, é fato que muitas funções consideradas essencialmente administrativas 

(suporte jurídico, contábil, marketing, recursos humanos) são técnicas e exigem 

formação e especialistas para serem exercidas. Todavia, há casos de assistência 

administrativa não revestida de elementos técnicos (banco de dados, cadastro, 

terceirização de rotinas, intermediação de negócios, corretagem, entre outros) que 

tipicamente não se enquadrariam no conceito de serviço técnico.  

Comprovação da existência dessa distinção, inclusive no Brasil, pode ser 

encontrada na legislação que institui a Cide-Royalties a partir dos anos 2000. Em 

sua redação original303, a contribuição incidia exatamente sobre os serviços que 

“impliquem transferência de tecnologia”, em consonância com o que a legislação 

brasileira classifica como royalties. Somente a partir de janeiro de 2002, com as 

alterações introduzidas pela Lei 10.332304, de 19 de dezembro de 2001, a 

                                                                                                                                                   
décadas, o desenvolvimento tecnológico atingiu tal velocidade e complexidade que as patentes de 
invenção deixaram de proteger eficientemente o capital tecnológico porque implicam ampla 
divulgação das novas técnicas criadas, facilitando aos concorrentes a criação de processos 
semelhantes, com variações suficientes para que seu uso não possa ser legalmente definido como 
infração ao privilégio da patente. Daí a política adotada pelas grandes empresas estrangeiras e 
multinacionais, que investem permanentemente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, de 
manter sigilo sobre suas invenções, ao invés de divulgá-las no procedimento para obtenção de 
patente; e em consequência, o maior uso do contrato de assistência técnica em lugar do 
licenciamento de patente. Mas as duas modalidades de negócios são idênticas, na sua natureza 
de cessão de uso do capita tecnológico em troca de remuneração, sob a forma de royalties, ou 
‘prestação de assistência técnica’, diferindo apenas quanto ao aspecto de o capital ser ou não 
protegido por patente de invenção. […] a lei fiscal e a lei sobre capital estrangeiro trataram 
conjuntamente e subordinaram ao mesmo regime legal os pagamentos a título de royalty e de 
assistência técnica, administrativa ou semelhante.” PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Op. cit., p. 
461-462.  

302 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
p. 663. 

303  Lei 10.168, de 29 de dezembro de 2000, artigo 2º: “Para fins de atendimento ao Programa de que 
trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida 
pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, 
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados 
com residentes ou domiciliados no exterior”. 

304  Artigo 2º, § 2o da Lei 10.168, de 29 de dezembro de 2000: “A partir de 1o de janeiro de 2002, a 
contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas 
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e 
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas 
pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a 
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior”. 
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contribuição passou a incidir sobre outros serviços técnicos e sobre serviços 

administrativos. Tentou-se, inclusive, alterar a pecha da contribuição de Cide-

Royalties para Cide-Remessas.  

Ainda a respeito do entendimento trazido pela instrução normativa, 

destacamos a expressão final constante do artigo 17, inciso II, alínea “b”, que 

qualifica como serviços técnicos aqueles decorrentes de “estruturas automatizadas 

com claro conteúdo tecnológico”. Ora, como vimos anteriormente, estruturas 

automatizadas já implementadas não dependem de prestação de serviço, no 

conceito adotado pela legislação pátria, para seu pleno funcionamento. Ainda neste 

capítulo, discutimos o caso data center e softwares — dois relevantes exemplos da 

linha tênue quando se trata de serviço técnico em ambiente tecnológico. 

Para Xavier305, esse alargamento de incidência deve-se ao entendimento de 

que contratos de serviços técnicos e administrativos são necessariamente 

recheados de conteúdo tecnológico e de que sua classificação como royalties dentro 

das convenções e a aplicação de regime tributário idêntico para as remessas (art. 

708 do RIR/1999) seriam decorrências naturais de suas características. Ocorre que 

esse alargamento conceitual deve ser entendido como inconstitucional, em 

homenagem ao princípio da igualdade.  

Citando Ávila306 e sua Teoria da igualdade tributária, o autor chega a essa 

conclusão devido ao fato de que a instrução normativa acaba por agravar a 

tributação na prestação de serviços administrativos ou que não envolvam 

transmissão de know-how: enquanto tais serviços devessem ser abarcados pelo 

                                                
305  Op. cit., p. 583-584. “Ora, é precisamente o caráter complementar ou instrumental da assistência 

técnica relativamente à transmissão da informação resultante de experiência adquirida, que levou 
os Protocolos relativos a certas Convenções a submeter a respectiva remuneração ao mesmo 
regime da remuneração da própria transmissão da informação, ou seja, equipará-la a ‘royalty’. 
Mas este fato, ou seja, a qualificação da remuneração por ‘assistência ou serviços técnicos’ como 
‘royalty’, por complementaridade ou acessoriedade, leva também a concluir que somente podem 
ser qualificados como de ‘assistência técnica e serviços técnicos’, para efeitos das Convenções, 
aqueles contratos que – seja qual for a sua denominação – tenham caráter complementar ou 
instrumental de contratos de transferência de capital tecnológico, não podendo de modo algum 
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 rendimento de 
trabalho autônomo (tratando-se de serviços pessoais) ou preço constitutivo de lucro de empresa 
(tratando-se de serviços não pessoais).” 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. 7-17, 1999. p. 14-15. 

306 Conforme ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2009, p. 43 e 192 apud op. cit., p. 659. 
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artigo 7º do modelo, com tributação apenas no Estado de residência, acabam por 

ser enquadrados no artigo 12 e são tributáveis em ambos os Estados contratantes. 

Ademais, é necessário compreender que a classificação dos serviços 

administrativos como royalties nas convenções advém dos protocolos firmados, e 

não de uma interpretação automática dos conceitos pela legislação interna, como 

pretendeu a instrução normativa. Tanto que, nos casos em que não há protocolo 

nesse sentido, a regra para tais serviços deveria recair sobre o artigo 7º do modelo 

da OCDE. Essa é a posição final de Xavier, amparada ainda por Vogel307, para os 

serviços, de modo geral. 

A respeito ainda das questões de qualificação dos rendimentos, Galhardo308, 

em artigo que analisou a Decisão em Consulta 9E97F007, do chefe de Divisão de 

Tributação da 9ª Região Fiscal – Curitiba/PR (publicada no DOU de 30 de dezembro 

de 2007)309, conclui que os pagamentos por serviços que não envolvam 

transferência de tecnologia não devem ser enquadrados como royalties, devendo 

ser tratados como lucro de empresas.  

Finalmente, cabe ainda fazer uma menção específica à possibilidade de 

enquadramento desses serviços no artigo 14 da convenção-modelo OCDE, artigo 

esse que passou a ser excluído do modelo a partir dos anos 2000 (mas que o Brasil 

manteve e mantém em seus modelos praticados310).  

Como vemos adiante, as autoridades fiscais brasileiras fazem uso do artigo 7º 

do modelo da OCDE para justificar a tributação de rendimentos de serviços na fonte, 

tentando afastar cada vez mais a utilização desse artigo. Para Machado311, a 

tributação em caso de importação de serviços puros por empresa sem 

estabelecimento permanente no Brasil deveria seguir o princípio da residência, o 

                                                
307  Op. cit., p. 406: “Traditionally, this concept is centered around commerce, including banking and 

finance, and crafts and trades and industry; more recently, the services sector has joined in”.  
308  GALHARDO, Luciana Rosanova. Op. cit., p. 41. A autora analisa a tributação sobre serviços de 

engenharia ligados à assistência para implantação de meios industriais técnicos, logísticos, de 
estrutura de custos e de exploração, de assistência na definição, na direção e na organização de 
projeto e de assistência para implantação da estratégia para início de funcionamento de uma 
fábrica, a serem prestados por uma empresa francesa sem estabelecimento permanente no Brasil 
para uma empresa brasileira. 

309  Segundo a decisão, “[…] não incide o imposto de renda na fonte sobre os pagamentos a empresa 
francesa que não possua estabelecimento permanente no Brasil, em decorrência da prestação de 
serviços técnicos que não se enquadrem no conceito de know-how […]”. 

310  RAAD, Kees Van. Materials on International & EC Tax law. 6th ed. Leiden: ITC. v. 1. p. 157. 
Apud MACHADO, Gustavo Pagliuso. Op. cit., nota de rodapé da página 131. 

311  Op. cit., p. 131. 
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que tem sido impedido pela primazia dada ao Estado brasileiro ao princípio da fonte 

de pagamento. 

 

3.6.1.3  Atos normativos e interpretação judicial: do ADN 1, de 2000, ao Caso 

Copesul 

 

Com a formalização do Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit 1, de 5 de 

janeiro de 2000, a Administração Fiscal brasileira passou a adotar, de forma 

genérica e definitiva, a negação completa da aplicação do artigo 7º das convenções 

quando da remessa de valores pagos pela importação dos serviços sem 

transferência de tecnologia (e albergando também as remessas a título de 

assistência técnica). É a fase que Xavier denominou de “rejeição ao artigo 7º”.  

Conforme redação do ato312, os serviços não se enquadrariam no artigo 

correspondente ao artigo 7º da convenção-modelo da OCDE, que trata do “lucro de 

empresas”, mas sim no artigo 21 desse mesmo modelo, que disciplina os “outros 

rendimentos” e resulta em tributação pelo Estado da fonte de pagamento.  

É importante considerar que, de acordo com a redação dos artigos 21 ou 22 

das convenções firmadas pelo Brasil, os rendimentos enquadrados nesse dispositivo 

são passíveis de tributação tanto no Estado de residência quanto no Estado da 

fonte, sem qualquer limitação de alíquota para tributação pela fonte.  

O objetivo do ato declaratório, com força normativa interna na RFB, era 

certamente retirar interpretações ambíguas trazidas por soluções de consulta 

exaradas em casos concretos e que divergiam a respeito da interpretação fiscal das 

convenções313. Assim, com base no ADN Cosit 1/2000, as remessas sob o conceito 

de pagamento de serviços técnicos sem transferência de tecnologia estariam 

sujeitas ao tratamento previsto no artigo 685, inciso II, alínea “a”, do Regulamento do 

                                                
312  “[…] 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. 
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.” (Grifo 
nosso).  

313  Vide Decisões em Solução de Consulta 47, 119 e 144 da 8ª Região Fiscal de 1999. 
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Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/1999, que estabelece a retenção 

na fonte de 25% de imposto de renda em relação a esses pagamentos. 

A contrario sensu, se caracterizada a transferência de tecnologia por meio de 

registro ou averbação do contrato no INPI, o rendimento dele decorrente então se 

classificaria no artigo 12 (que trata de royalties) das convenções, legitimando a 

retenção de imposto de renda na fonte de pagamentos. A definição de serviços 

técnicos e de assistência técnica trazidas pelo ato normativo derivava de uma 

“remissão por exclusão”314.  

O entendimento expresso no ato foi objeto de amplos debates e duramente 

criticado por autores como Torres315, embora de forma não unânime. Seus efeitos, 

contudo, foram imediatamente sentidos por contribuintes brasileiros com processos 

de consulta pendentes de resposta pela autoridade fiscal316.  

Em uma visão favorável à interpretação do Fisco, Leonardos317 defende, por 

exemplo, que a aplicação do artigo 7º do modelo da OCDE somente faria sentido no 

                                                
314  Sobre essa conceituação, vide XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 652. 
315  Segundo o autor, “Essa decisão, em prejuízo da legislação vigente, inova o ordenamento jurídico, 

ocupando espaço reservado exclusivamente à legalidade, porquanto o regime que se aplicava 
ordinariamente era aquele do art. 708, do RIR/99, a saber: Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de quinze por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência 
técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou jurídica 
residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de pagamento e do local e data 
em que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a assistência prestada 
(Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975, art. 6º, e Lei 9,249, de 1995, art. 28), quando 
em presença de transferência de tecnologia. E o fez sem separar as mais distintas modalidades 
de situações que se podem apresentar, promovendo verdadeira confusão de conceitos jurídicos e 
dificultando a segurança e a certeza jurídica nas matérias que lhe servem de objeto. Isso sem falar 
na discriminação injustificada que habilita, porque prestar serviços técnicos e de assistência 
técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil sujeita a operação a uma alíquota de 
15%; e prestar idênticos serviços, mas sem transferência de tecnologia, impõe ao não-residente 
uma alíquota majorada de 25%. Quo vadis, sistema tributário? […]”.TÔRRES, Heleno Taveira. 
Princípio da territorialidade e tributação de não-residente no Brasil: prestações de serviços no 
exterior. Fonte de produção de fonte de pagamento. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito 
tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p.103. 

316  No caso da convenção assinada com a França, o entendimento natural seria pela aplicação do 
artigo 7º, mas o ADN 1/00 representou uma virada nesse entendimento. Segundo a Decisão Cosit 
87, de 23 de agosto de 2000, “os rendimentos auferidos por residentes ou domiciliados na França, 
de fonte situada no País, decorrente da prestação de serviços técnicos profissionais sem 
transferência de tecnologia (‘prestação de serviços de consultoria e assistência relacionados às 
áreas financeira, contábil, administrativa, jurídica, comercial e pessoal’) estão sujeitos à incidência 
do imposto de renda na fonte à alíquota de 25%. Dispositivos Legais: Decreto no 70.506, de 1972, 
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), art. 685, II, ‘a’; AD(N) COSIT no 1, de 2000”. 

317  “[…] o único objetivo do art. 7º da Convenção-Modelo da OCDE é regular os casos em que existe 
um estabelecimento permanente da empresa estrangeira no outro país contratante. Se não existe 
um estabelecimento permanente, fica totalmente sem sentido a invocação da regra do art. 7º […]. 
Com efeito, o art. 7º jamais seria aplicável à hipótese de pagamentos pela prestação de serviços! 
Toda a estrutura do art. 7º demonstra que ele cuida da apuração dos resultados de uma atividade 
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caso de existência de um estabelecimento permanente da empresa estrangeira no 

outro país contratante, o que justificaria afastar sua aplicação para a importação de 

serviços não enquadráveis no conceito de royalties. Contudo, como já fartamente 

demonstrado no capítulo anterior, deve prevalecer a posição contrária dos principais 

doutrinadores da matéria, como Baker318 e Vogel319. A posição do autor mencionado 

é duramente criticada por Xavier320, por possibilitar às autoridades fiscais brasileiras 

adotar posições controversas a respeito das convenções. 

As possíveis consequências da posição brasileira podem ser duas: (i) 

denúncia das convenções por descumprimento ou (ii) impedimento de tomada do 

crédito do imposto brasileiro pelo país de residência. Embora de forma não 

declarada, a interpretação restritiva das autoridades fiscais brasileiras acerca do 

alcance do artigo 7º do modelo da OCDE foi considerada a principal razão pela qual 

a Alemanha denunciou seu acordo com o Brasil em 2005321. 

Da edição do ato declaratório, sucederam-se diversas discussões judiciais a 

respeito de suas conclusões. Parte da jurisprudência compreendia que a 

classificação de remessas de serviços sem transferência de tecnologia deveria recair 

sobre o artigo de “outros rendimentos”. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

registrou acórdão nesse sentido322, em caso que analisou a importação desses 

                                                                                                                                                   
fixa de um contribuinte de um país contratante, que é exercida dentro do território do outro país 
contratante. Tais resultados são apurados mediante o confronto de receitas e despesas, em um 
determinado espaço de tempo. O único objetivo do art. 7º, no que diz respeito à inibição da 
atuação do Fisco de um dos países contratantes, consiste na vedação de tributação dos lucros 
auferidos no outro país.” LEONARDOS, Gabriel Francisco. O imposto de renda na fonte sobre os 
pagamentos ao exterior por serviços técnicos: análise de um caso de renúncia fiscal do Brasil. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 40, p. 32-48, 1999. p. 38.  

318  BAKER, Philip. Double Taxation Conventions and International Tax Law. 2. ed. London: Sweet 
& Maxwell, 1994. p. 7-24. 

319  VOGEL, Klaus. On Double Taxation Conventions: A Commentary to OCDE, UN and US Model 
Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. Boston: Kluwer, 1991. p. 
406 

320  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. 7-17, 1999. 

321  Posição defendida por autores como OEPEN, Wolfgang. A Alemanha denuncia seu tratado de 
dupla tributação com o Brasil: razões e consequências da denúncia do tratado sob um ponto de 
vista alemão. Revista de Direito Tributário Internacional, São Paulo, n. 1, p. 217-218, 2005. p. 
195 – 196. 

322  Apelação Cível 0023869-69.2001.4.03.6100/SP, desembargadora federal Consuelo Yoshida, 
publicada em 25 de maio de 2012. “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PARIDADE 
NORMATIVA ENTRE LEI ORDINÁRIA E TRATADO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL BRASIL-REINO DOS PAÍSES BAIXOS. SERVIÇOS PRESTADOS POR 
EMPRESA ESTRANGEIRA SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. REMESSA AO 
EXTERIOR. NATUREZA JURÍDICA. ART. 22, DO DECRETO N.º 355/91. APLICABILIDADE. ATO 
DECLARATÓRIO COSIT Nº 01/2000. LEGALIDADE. TRIBUTAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 
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serviços de empresa sediada na Holanda. Já o Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, responsável pelos estados do Sul do Brasil, desde o primeiro momento 

passou a considerar ilegal a interpretação trazida pelo ato declaratório323. 

                                                                                                                                                   
685, INCISO II, ALÍNEA A, DO DECRETO N.º 3.000/1999. ART. 23, DO DECRETO N.º 355/91. 
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO PAÍS SEDE DO TRIBUTO PAGO NO BRASIL. AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO. 1. O cerne da questão cinge-se em saber se as verbas remetidas ao exterior pela 
impetrante à sua controladora, New Skies Satellites N.V., domiciliada na Holanda, em razão da 
prestação de serviços sem a transferência de tecnologia a empresa brasileira, sujeitam-se à 
exclusiva tributação no exterior ou se sobre elas incide o imposto sobre a renda retido na fonte, na 
forma prevista no art. 7º, da Lei n.º 9.779/99, entendimento esse adotado no Ato Declaratório SRF 
COSIT n.º 01/2000.[…] 4. Os lucros auferidos por empresas são tratados no art. 7º, do Decreto n.º 
355/91, que prevê que serão apenas tributados no Estado Contratante que as sedia, salvo se 
também exercer sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento 
permanente, caso em que incidirá a tributação apenas sobre o lucro atribuível àquele 
estabelecimento. […] 7. A remessa de valores pela prestação de serviços sem transferência de 
tecnologia à empresa controladora não é alcançada pelo conceito de lucro, que deve ser 
delimitado à luz do direito interno, nos termos do que estabelece o art. 3º, § 2º, da convenção. 8. 
Lucro, conforme delineado pela legislação brasileira, abrange os subconceitos de lucro 
operacional e lucro real (Decreto-Lei nº. 1.598/77, artigos 6º e 11), compondo-se da diferença 
entre a receita bruta operacional, obtida pela impetrante com a prestação dos serviços e os custos 
incorridos para sua realização. 9. Assim, revestem-se os valores remetidos para a empresa 
controladora na Holanda de natureza de rendimento auferido como contraprestação pelos serviços 
contratados, não sendo possível o seu enquadramento como ‘lucros’, nos moldes do art. 7º, do 
Decreto n.º 355/91, razão pela qual, de rigor a aplicação da regra geral prevista no art. 22, deste 
mesmo diploma, que admite a tributação sobre os rendimentos não expressamente mencionados 
na convenção, rendimento do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de 
serviços.[…] 11. Amparado por tal decreto, foi expedido, por sua vez, o Ato Declaratório 
COSIT n.º 01/2000, o qual dispõe que 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, bem 
como que 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. […]” (grifo nosso). 

323  “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS ENTRE BRASIL-
CANADÁ E BRASIL-ALEMANHA. SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESTRANGEIRA 
SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. REMUNERAÇÃO. REMESSA AO EXTERIOR. 
NATUREZA JURÍDICA. ENQUADRAMENTO. ATO DECLARATÓRIO COSIT. APLICAÇÃO. 1. 
Não há supremacia hierárquica dos acordos internacionais relativamente à lei ordinária, tampouco 
conflito entre as convenções, firmadas pelo Brasil e regularmente incorporadas ao direito interno, e 
a legislação do imposto de renda. Na esteira da jurisprudência do STF, os tratados internacionais 
situam-se no mesmo plano normativo das leis ordinárias, não ocorrendo primazia hierárquica 
sobre a legislação interna. Com efeito, não revogam nem modificam a lei ordinária anterior ou 
posterior, coexistindo harmonicamente. […] 3. Os acordos internacionais, para evitar a dupla 
tributação, atribuem o poder de tributar a renda ao Estado em cujo território os rendimentos foram 
produzidos (critério da fonte produtora) ou em cujo território foi obtida a disponibilidade econômica 
ou jurídica (critério da fonte pagadora), conforme a natureza do rendimento considerado. A 
classificação deste deve ser feita segundo a lei interna do Estado que aplica o tratado. Solução 
diversa implicaria verdadeira introdução de legislação alienígena no ordenamento jurídico pátrio. 
[…] Já quanto aos rendimentos que são expressamente mencionados nas convenções, em tese 
somente na categoria ‘lucro’ poder-se-ia enquadrar o valor pago pela empresa brasileira às 
estrangeiras, em virtude da prestação de serviços no exterior. 5. Os rendimentos obtidos pela 
empresa estrangeira com a prestação de serviços à contratante brasileira, examinados à luz da lei 
brasileira, integram o lucro daquela respeitada, para tal conclusão, a sistemática específica de 
apuração do lucro tributável, com sua previsão de adições e exclusões, que não desnatura como 
rendimento (porque receita operacional) componente do lucro aquele valor recebido em 
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Assim como a totalidade das discussões judiciais envolvendo questões 

tributárias brasileiras, a questão acabou sendo decidida em tribunais superiores. O 

caso de maior repercussão até hoje é chamado de “Caso Copesul”, tratado no 

Recurso Especial 1.161.467/RS324. 

Mantendo o entendimento manifestado no acórdão do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, no julgamento do recurso de apelação do caso, os ministros 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastaram a aplicação do ADN Cosit 1/2000 

em relação às remessas para pagamentos de serviços técnicos do Brasil para o 

Canadá e para a Alemanha, sob o entendimento de que esses rendimentos, por não 

envolverem a transferência de tecnologia, estariam enquadrados no artigo 7º das 

convenções celebradas com esses países, em detrimento da insistente aplicação do 

artigo 21325. 

                                                                                                                                                   
pagamento. 6. A remessa de rendimentos para o exterior, para pagamento de serviços prestados 
por empresa estrangeira, constitui despesa para a empresa remetente, e não rendimento. 7. É 
equivocada a tentativa do Ato Declaratório COSIT nº 01, de 05.01.2000, de enquadrar como 
‘rendimentos não expressamente mencionados’ os pagamentos ora discutidos, quando 
estes claramente constituem rendimento integrante do lucro da empresa que os aufere, 
situada no exterior.” (TRF-4 – AC: 6530 RS 2002.71.00.006530-5. Relator: Joel Ilan Paciornik. 
Data de julgamento: 04/07/2007. Primeira Turma. Data de publicação: D.E. 24/07/2007. Grifo 
nosso). 

324  Recurso Especial julgado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 17 de 
maio de 2012, sob a relatoria do ministro Castro Meira. 

325  “TRIBUTÁRIO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS CONTRA A BITRIBUTAÇÃO.BRASIL-
ALEMANHA E BRASIL-CANADÁ. ARTS. VII E XXI. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR 
EMPRESAS ESTRANGEIRAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À EMPRESA BRASILEIRA. 
PRETENSÃO DA FAZENDA NACIONAL DE TRIBUTAR, NA FONTE, A REMESSA DE 
RENDIMENTOS. CONCEITO DE ‘LUCRO DA EMPRESA ESTRANGEIRA’ NO ART. VII DAS 
DUAS CONVENÇÕES. EQUIVALÊNCIA A ‘LUCRO OPERACIONAL’. PREVALÊNCIA DAS 
CONVENÇÕES SOBRE O ART. 7º DA LEI 9.779/99. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 98 
DO CTN. CORRETA INTERPRETAÇÃO. 1. A autora, ora recorrida, contratou empresas 
estrangeiras para a prestação de serviços a serem realizados no exterior sem transferência de 
tecnologia. Em face do que dispõe o art. VII das Convenções Brasil-Alemanha e Brasil-Canadá, 
segundo o qual ‘os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse 
Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade em outro Estado Contratante por meio de 
um estabelecimento permanente aí situado’, deixou de recolher o imposto de renda na fonte. 2. 
Em razão do não recolhimento, foi autuada pela Receita Federal à consideração de que a renda 
enviada ao exterior como contraprestação por serviços prestados não se enquadra no conceito de 
‘lucro da empresa estrangeira’, previsto no art. VII das duas Convenções, pois o lucro 
perfectibiliza-se, apenas, ao fim do exercício financeiro, após as adições e deduções determinadas 
pela legislação de regência. Assim, concluiu que a renda deveria ser tributada no Brasil - o que 
impunha à tomadora dos serviços a sua retenção na fonte -, já que se trataria de rendimento não 
expressamente mencionado nas duas Convenções, nos termos do art. XXI, verbis: ‘Os 
rendimentos de um residente de um Estado Contratante provenientes do outro Estado Contratante 
e não tratados nos artigos precedentes da presente Convenção são tributáveis nesse outro 
Estado’. 3. Segundo os arts. VII e XXI das Convenções contra a Bitributação celebrados entre 
Brasil-Alemanha e Brasil-Canadá, os rendimentos não expressamente mencionados na 
Convenção serão tributáveis no Estado de onde se originam. Já os expressamente mencionados, 
dentre eles o ‘lucro da empresa estrangeira’, serão tributáveis no Estado de destino, onde 
domiciliado aquele que recebe a renda. 4. O termo ‘lucro da empresa estrangeira’, contido no art. 
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Para os ministros, a tese da Fazenda Pública de que o artigo 7º da Lei 

9.779/1999 deveria prevalecer sobre as convenções não deveria ser acatada, uma 

vez que, com base no artigo 98 do CTN, “a norma interna perde a sua aplicabilidade 

naquele caso específico, mas não perde a sua existência ou validade em relação ao 

sistema normativo interno”326. 

Críticas surgiram por conta dessa conclusão adotada pelo STJ. Para 

Tomazela Santos327, não é possível afirmar que preceitos normativos introduzidos 

por meio de um acordo internacional constituem norma especial em relação à 

legislação interna, por ausência de elementos especializantes.  

                                                                                                                                                   
VII das duas Convenções, não se limita ao ‘lucro real’, do contrário, não haveria materialidade 
possível sobre a qual incidir o dispositivo, porque todo e qualquer pagamento ou remuneração 
remetido ao estrangeiro está - e estará sempre - sujeito a adições e subtrações ao longo do 
exercício financeiro. 5. A tributação do rendimento somente no Estado de destino permite que lá 
sejam realizados os ajustes necessários à apuração do lucro efetivamente tributável. Caso se 
admita a retenção antecipada – e portanto, definitiva - do tributo na fonte pagadora, como 
pretende a Fazenda Nacional, serão inviáveis os referidos ajustes, afastando-se a possibilidade de 
compensação se apurado lucro real negativo no final do exercício financeiro. 6. Portanto, ‘lucro da 
empresa estrangeira’ deve ser interpretado não como ‘lucro real’, mas como ‘lucro operacional’, 
previsto nos arts. 6º, 11 e 12 do Decreto-lei n.º 1.598/77 como ‘o resultado das atividades, 
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica’, ai incluído, obviamente, o 
rendimento pago como contrapartida de serviços prestados. 7. A antinomia supostamente 
existente entre a norma da convenção e o direito tributário interno resolve-se pela regra da 
especialidade, ainda que a normatização interna seja posterior à internacional. 8. O art. 98 do CTN 
deve ser interpretado à luz do princípio lex specialis derrogat generalis, não havendo, 
propriamente, revogação ou derrogação da norma interna pelo regramento internacional, mas 
apenas suspensão de eficácia que atinge, tão só, as situações envolvendo os sujeitos e os 
elementos de estraneidade descritos na norma da convenção. 9. A norma interna perde a sua 
aplicabilidade naquele caso especifico, mas não perde a sua existência ou validade em relação ao 
sistema normativo interno. Ocorre uma ‘revogação funcional’, na expressão cunhada por HELENO 
TORRES, o que torna as normas internas relativamente inaplicáveis àquelas situações previstas 
no tratado internacional, envolvendo determinadas pessoas, situações e relações jurídicas 
específicas, mas não acarreta a revogação, stricto sensu, da norma para as demais situações 
jurídicas a envolver elementos não relacionadas aos Estados contratantes. 10. No caso, o art. VII 
das Convenções Brasil-Alemanha e Brasil-Canadá deve prevalecer sobre a regra inserta no 
art. 7º da Lei 9.779/99, já que a norma internacional é especial e se aplica, exclusivamente, 
para evitar a bitributação entre o Brasil e os dois outros países signatários. Às demais 
relações jurídicas não abarcadas pelas Convenções, aplica-se, integralmente e sem 
ressalvas, a norma interna, que determina a tributação pela fonte pagadora a ser realizada 
no Brasil. 11. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1161467 RS 2009/0198051-2. Relator: 
ministro Castro Meira. Data de julgamento: 17/05/2012. T2 - Segunda Turma. Data de publicação: 
DJe 01/06/2012. Grifo nosso). 

326  Ibidem. 
327  SANTOS, Ramon Tomazela. A qualificação dos serviços técnicos e de assistência técnica nos 

acordos internacionais para evitar a bitributação da renda: análise crítica do acórdão proferido pelo 
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.161.467/RS. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 208, p. 113-127, 2013. p. 118. No mesmo sentido, vide SCHOUERI, Luis 
Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. 2. ed. São Paulo: Dialética, 
2006. p. 285; e BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: 
Dialética, 2007. p.147. 
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Para Rothmann328 e Lima da Cunha329, a tributação sempre é determinada 

pelo direito interno do Estado competente, já que não há força capaz de gerar 

obrigação tributária nas convenções. Contudo, concordam os autores que, apesar 

de o modelo da OCDE não definir de forma expressa o significado da expressão 

“lucro das empresas”, seus comentários propõem que a expressão seja interpretada 

em sentido amplo, abarcando diversos rendimentos imputados a uma atividade 

empresarial330. Dessa forma, ainda que em sua conclusão, a decisão do STJ estaria 

correta331. 

Para o relator do recurso especial, ministro Castro Meira, a expressão “lucro” 

deve abranger toda receita ou rendimento que o integre, sob pena de o artigo 7º do 

modelo da OCDE ser considerado letra morta, uma vez que nenhum rendimento 

poderia ser considerado como lucro antes de realizados os ajustes para 

determinação do lucro tributável332.  

Com essa argumentação, definiu o ministro que o conceito de “lucro das 

empresas” deve ser examinado a partir do lucro operacional, e não real ou mesmo 

presumido. Para Tomazela Santos, essa interpretação poderia representar uma 

incompatibilidade com a melhor interpretação das convenções em situações 

distintas333. Todavia, é nítido o fato de que tal interpretação apenas encontra 

respaldo para fins de aplicação do artigo 7º do modelo da OCDE.  

Por fim, é relevante notar que as convenções em discussão no caso eram 

aquelas assinadas com o Canadá e com a Alemanha, sendo essa última atualmente 

                                                
328  ROTHMANN, Gerd. Problemas de qualificação na aplicação das convenções contra a bitributação 

internacional. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 76, p. 35, 2002. p. 33. 
329 CUNHA, Fábio Lima da. Op. cit., p. 25. 
330  “Embora não se tenha considerado necessário na Convenção definir o termo ‘lucros’, deve ficar 

entendido, não obstante, que o termo, quando empregado neste artigo e em outras partes da 
Convenção, tem significado amplo, incluindo todo o rendimento na condução de uma empresa. 
Esse significado amplo corresponde ao emprego do termo legislação tributária da maioria dos 
países-membros da OCDE.” ROCHA, Sergio André. Tributação internacional. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013. p. 285.  

331  Nesse mesmo sentido, vide XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 649.  

332  “A expressão lucro da empresa estrangeira, contida no art. VII das duas Convenções, não se limita 
ao lucro real. Do contrário, não haveria materialidade possível sobre a qual incidir o dispositivo, 
porque todo e qualquer pagamento ou remuneração remetida ao estrangeiro está – e estará 
sempre – sujeito a adições e subtrações ao longo do exercício financeiro. É regra de hermenêutica 
que devem ser rechaçadas interpretações que levem ao absurdo, como é o caso da interpretação 
defendida aqui pela Fazenda Nacional.” Acórdão RE 80004/SE. (RTJ 83/823-824). Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14614120/recurso-extraordinario-re-80004-se>. Acesso 
em: 16 abr. 2018. 

333  Op. cit., p. 124. 
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inaplicável por conta de sua denúncia em 2005334. No caso do Canadá, o protocolo 

da convenção dispõe sobre a aplicação do artigo 12 às remessas sob análise. 

 O acórdão do STJ não afastou a aplicação do artigo 12, mas apenas a 

pretensão fazendária de enquadramento no artigo 21. Não sendo objeto do recurso 

especial, tal questão não foi levada a análise da turma. Podemos dizer, portanto, 

que as remessas de serviços técnicos para o Canadá não se enquadram no artigo 

7º, por conta da existência de regra específica no protocolo acordado entre os 

Estados contratantes. A decisão do Caso Copesul vem sendo aplicada em diversos 

casos pelos tribunais regionais federais e pelos juízos federais de 1ª instância 

brasileiros335. 

Como vemos a seguir, a decisão do Caso Copesul representou um marco no 

Brasil quanto ao posicionamento das autoridades fiscais em relação à matéria. 

Como ressaltado por Xavier336, deixa-se de lado, com essa decisão, a fase da 

simples rejeição ao artigo 7º e passa-se à tentativa de esvaziamento de sua 

amplitude. 

 

3.6.1.4  Novos atos e pareceres do Fisco pós-Caso Copesul: leitura atual das regras 

de direito interno versus convenções 

 

É fato que a decisão do STJ analisada, per si, já seria razão suficiente para as 

autoridades fiscais brasileiras revisarem seu entendimento. Ocorre que tal revisão foi 

na verdade motivadas por um ofício do Ministério das Finanças da Finlândia, que, 

                                                
334  Em 5 de abril de 2005, o referido acordo foi denunciado pela Alemanha, e deixou de vigorar em 1° 

de janeiro de 2006, conforme determina o artigo 1° do Ato Declaratório Executivo da Secretaria da 
Receita Federal 72, de 22 de dezembro de 2005. 

335  Nesse sentido, destaca-se o recente julgamento da Apelação Cível 0058303-
05.2011.4.01.3800/MG, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que a decisão do Caso 
Copesul foi invocada para afastar a tributação na fonte de remessas a título de “custeio da obra de 
construção do Museu do Futebol Clube do Porto e locação de espaços publicitários” (telas 
eletrônicas em arquibancadas, placas indicativas de substituições de atletas e aposição do nome 
da empresa no museu), por entender que esses pagamentos se enquadrariam no conceito de 
“lucro” previsto no artigo 7º do tratado firmado entre Brasil e Portugal. Vide também (i) AMS 
934720044013301, relator desembargador federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, TRF/1, e-
DJF1, data 26/7/2013, página 610; (ii) AC 0001530-82.2002.4.03.6100/SP, relatora 
desembargadora federal Consuelo Yoshida, Sexta Turma, TRF/3, julgado em 18/11/2010, 
publicado em 25/11/2010 no e-DJF3 Judicial 1, página 1163; (iii) AI 00346806920124030000, 
relator desembargador federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em 22/8/2013, e-DJF3 
Judicial 1, data 30/8/2013; (iv) TRF4, APELREEX 5000898-43.2010.404.7205, Primeira Turma, 
relator p/ acórdão Joel Ilan Paciornik, D.E. 05/09/2013; (v) TRF4, EINF 2002.71.00.006530-5, 
Primeira Seção, relatora Luciane Amaral Corrêa Münch, D.E. 26/06/2009. 

336  Op. cit. 
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em razão da política brasileira de tributação de serviços técnicos, expressava a 

intenção daquele país de apresentar denúncia do acordo em vigor com o Brasil. 

Talvez o vexame advindo do pedido da Alemanha de renúncia de sua convenção 

com o Brasil tenha pesado na decisão de emitir novos atos. 

Tanto a RFB como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério 

da Fazenda (PGFN/MF) revisitaram o posicionamento adotado no ADN Cosit 1/2000 

sobre o tema da tributação na fonte dos serviços técnicos prestados por residentes 

no exterior. Em 6 de dezembro de 2013, foi editado o Parecer PGFN/CAT 2.363337, 

que, conjuntamente com a Nota Cosit RFB 23/2013338, revisou e estabeleceu um 

novo posicionamento das autoridades fiscais brasileiras acerca do tratamento 

tributário dos rendimentos oriundos da prestação de serviços técnicos e de 

assistência técnica sem transferência de tecnologia nas convenções assinadas pelo 

Brasil. 

Esse parecer procurou reavaliar o entendimento dos procuradores antes 

expresso no Parecer PGFN/CAT 776/2011, que opinava pela absoluta 

impossibilidade de conexão entre o conceito de “lucro”, tratado no artigo 7º do 

modelo, e o conceito de “receita de prestação de serviços”339. Ancorada no conceito 

                                                
337  Vejamos alguns trechos do Parecer PGFN/CAT 2.363/2013 que embasaram o novo entendimento 

das autoridades fiscais: “É de se considerar, também, que os países signatários devem conferir 
aos termos pactuados a máxima efetividade possível, desde que adequados, no caso do Brasil, 
aos nossos ditames constitucionais. […] Os comentários da OCDE à Convenção Modelo 
esclarecem de forma bastante incisiva que o conceito de lucro tratado no art. 7º apresenta 
significado amplo. Vejamos a transcrição aos comentários ao parágrafo 4º do aludido artigo:  
‘71. Embora não se tenha considerado necessário na Convenção definir o termo ‘lucros’, deve 
ficar entendido, não obstante, que o termo, quando empregado neste artigo e em outras partes da 
Convenção, tem significado amplo, incluindo todo o rendimento auferido na condução de uma 
empresa. […] Mesmo que incompatibilidade legal houvesse entre a legislação interna e os termos 
do tratado, o princípio da especialidade deve reger a contenda”. 

338  “Nota Técnica Cosit nº 23, de 2013. Remessas ao exterior. Pagamento de serviços técnicos e de 
assistência técnica. Ato Declaratório (Normativo) Cosit nº 1, de 2000. Parecer PGFN/CAT/Nº 
776/2011. Sugestão de oitiva da CRJ e da COCAT. Nota PGFN/CRJ/Nº 1249/2013 e Nota 
PGFN/COCAT/Nº 1291/2013. Cenário de decisões judiciais favorável à revisão do Parecer 
PGFN/CAT/Nº 776/2011. Por intermédio do Memorando nº 1061/2013-RFB-Gabin, de 4 de 
setembro de 2013, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), encaminhou à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ‘para apreciação e demais providências, com amparo no art. 
13 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, a Nota Técnica Cosit nº 23, de 30 de 
agosto de 2013, que analisou o Memorando nº 64/2013/Suari/Corin/Datin, de 19 de abril de 2013, 
da Coordenação de Relações Internacionais (Corin), que encaminhou ofício do Ministério das 
Finanças da Finlândia, de 27 de fevereiro de 2013, em que é manifestada a intenção do Governo 
da Finlândia de apresentar denúncia do acordo para evitar a dupla tributação, assinada pelo Brasil 
e aquele país, caso se confirme o entendimento firmado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), favorável à tributação no Brasil de remessas em pagamento de serviços técnicos 
realizados na Finlândia.’ Data: 19/12/2013.” 

339  “24. Muito embora não se mencione nas Convenções a modalidade específica de lucro que dá 
ensejo à aplicação do art. 7°, mesmo o lucro bruto, o mais rudimentar dos tipos mencionados nos 
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trazido por Andrade Filho340, a procuradoria realiza uma releitura do artigo 7º do 

modelo da OCDE341 para aplicá-lo aos rendimentos integrantes do lucro. Baseia-

se, ainda, nos comentários da OCDE ao seu modelo, especialmente o item 71, que 

esclarece que o termo “lucros” deve ser lido de forma ampliada342.  

 Portanto, a partir da leitura das conclusões do parecer, finalmente as 

autoridades fiscais parecem colocar um ponto final na discussão e promover uma 

correta leitura do modelo da OCDE e das convenções assinadas pelo Brasil.  

                                                                                                                                                   
parágrafos anteriores, não se presta a acolher os valores oriundos de contrato de prestação de 
serviços sob sua rubrica, pois estes possuem denominação própria e específica na legislação do 
Imposto de Renda, aplicável ao caso em razão do exposto no item 12. 25. Ademais, não há como 
dissociar o conceito de lucro das deduções e adições legais que o caracterizam, visto que 
exatamente essas operações os diferenciam das receitas e definem a modalidade de lucro de que 
se trata. 26. Nota-se, também, a total desconexão semântica entre os valores oriundos de 
contrato de prestação de serviços e o lucro pelo fato de que, mesmo havendo ingressos 
patrimoniais, se a sociedade apresenta desempenho econômico deficitário, a despesa pode 
superar a receita, resultando em prejuízo em vez de lucro. E não há como tributar o 
prejuízo, pois, literalmente no fim das contas, não houve aumento da renda da sociedade. 
Há receita, mas não há lucro – não se trata, assim, do mesmo instituto.” (grifo nosso). 

340  “os vocábulos receita, lucros e ganhos de capital possuem parentesco semântico, pois traduzem a 
ideia de acréscimo a algo, de ganho. […]. As receitas, os lucros e os ganhos de capital 
representam parcelas positivas que se integram ao patrimônio das pessoas coletivas debaixo de 
um regime jurídico. […]”ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 
São Paulo: Atlas, 2008. p. 43. 

341  E assim conclui o parecer: “25.2. Consequentemente, opina-se na linha de que remessas ao 
exterior decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços 
técnicos sem transferência de tecnologia melhor se enquadram no artigo 7º (‘Lucros das 
Empresas’) dos mencionados pactos, ao invés dos arts. 21 ou 22 (‘Rendimentos não 
Expressamente Mencionados’). Assim, tais valores seriam tributados somente no país de 
residência da empresa estrangeira, não estando sujeitos à incidência do IRRF. 25.3. A conclusão 
acima não se aplica nos casos em que a empresa exerça sua atividade através de um 
estabelecimento permanente situado no Brasil e tampouco quando, advindos de negociações 
entre os países signatários, houver disposição expressa nos acordos autorizando a tributação no 
Brasil. Ou seja, neste último caso, nas hipóteses em que os acordos internacionais ou 
dispositivo de protocolo autorizem a tributação no Brasil, a exemplo dos tratados e 
protocolos que caracterizem os valores pagos como royalties, tais serviços poderão ser 
submetidos ao tratamento previsto no art. 12 da Convenção Modelo – pagamento de 
royalties, independentemente do caráter em que a prestação do serviço foi efetuada (em 
caráter principal ou acessório), não incidindo, portanto, o art. 7º. 25.4. A análise aqui 
empreendida é restrita aos casos de remessas ao exterior decorrentes de contratos de 
prestação de assistência e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia e quando 
existente tratado para evitar a dupla tributação, sendo o âmbito da apreciação circunscrita 
aos arts. 7º e 21 (ou 22), com as ressalvas do item anterior. Ademais, é de se alertar que para 
a aplicação do entendimento ora espelhado é necessária a total subsunção dos casos concretos à 
discussão aqui exposta e desde que não haja a configuração de planejamentos tributários 
abusivos”. (grifo nosso). 

342  “71. Embora não se tenha considerado necessário na Convenção definir o termo ‘lucros’, deve 
ficar entendido, não obstante, que o termo, quando empregado neste Artigo e em outras partes da 
Convenção, tem significado amplo, incluindo todo o rendimento auferido na condução de uma 
empresa. Esse significado amplo corresponde ao emprego do termo na legislação tributária da 
maioria dos países membros da OCDE.” ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 
AND DEVELOPMENT. Modelo de convenção tributária sobre o rendimento e o capital: versão 
condensada. Tradução de Almeida Advogados. jul. 2010. p. 156. 
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Contudo, para Xavier, em verdade o Parecer PGFN demonstra que a vitória 

dos contribuintes no STJ foi uma mera “vitória de Pirro”343. Isso porque há um ponto 

específico que não foi abordado expressamente no Parecer PGFN 2.363/2013, mas 

apenas na Nota Cosit 23/2013344, que aborda a necessidade de verificar a existência 

de disposição que obrigue a fonte pagadora a observar o artigo 14 das convenções, 

além da aplicação do artigo 12, antes de se concluir pela aplicação do artigo 7º nas 

remessas. Para o autor, os serviços contidos no artigo 14 do modelo são serviços 

pessoais, que não se situam no mesmo plano e que podem ser prestados por 

pessoas jurídicas, sem perder sua qualificação apenas pela formatação societária do 

prover de tais serviços345. 

Em relação ao artigo 14, ressaltam Ruschmann e Bresciani346 que, desde os 

anos 2000, a OCDE decidiu pela sua exclusão do modelo e que sua aplicação 

representa uma verdadeira tentativa das autoridades brasileiras de continuamente 

procurar esvaziar o campo de aplicação do artigo 7º das convenções. O rendimento 

das profissões independentes passou a ser considerado modalidade de lucro das 

empresas e a ser regulado apenas pelo artigo 7º. Corrobora essa conclusão o fato 

de que o artigo 3º do modelo foi aditado, para definir que o termo “business profits” 

                                                
343  Op. cit., p. 649. 
344  “[…] c) sob outra hipótese em que as Convenções internacionais autorizem a tributação no Brasil, 

nos casos de prestação de serviços técnicos de caráter profissional realizada por pessoa ou grupo 
de pessoas, os rendimentos de prestação de serviços técnicos deverão ser submetidos ao 
tratamento previsto no Artigo 14 (Profissionais Independentes), quando nele houver disposição 
expressa sobre atividades de caráter técnico.” 

345  Op. cit., p. 665. 
346  “A exclusão do artigo 14 da Convenção Modelo da OCDE, a partir do ano de 2000, foi resultado 

das conclusões do Grupo de Estudos formado pela OCDE em 1996 para analisá-lo. De acordo 
com as conclusões desse: (i) em relação ao critério material de aplicação do artigo, seria muito 
difícil diferenciar o tipo de atividades que se enquadrariam no artigo 14 em detrimento do artigo 7º; 
(ii) já em relação ao critério pessoal de aplicação do artigo, não seria possível determinar se seria 
aplicável somente a pessoas físicas ou pessoas jurídicas e, por sua vez, nem haveria sentido 
distinguir o âmbito de aplicação do dispositivo com base em tal critério; (iii) ainda que 
reconhecendo que, teoricamente, o termo ‘base fixa’ utilizado no artigo 14, não equivaler ia ao 
termo ‘estabelecimento permanente’, empregado no artigo 7º, pois possuiria critérios menos 
rígidos, o Grupo de Estudos admitiu não ter encontrado nenhum exemplo prático de 
estabelecimentos permanentes que não fossem bases-fixas e vice-versa, de forma que não traria 
repercussões de ordem prática; e, por fim, (iv) não haveria relevância no fato de que o artigo 7º 
tratasse da tributação de lucros, ao passo que o artigo 14 tratasse da tributação de receitas.” 
RUSCHMANN, Cristiano Frederico; BRESCIANI, Pedro Paulo. A tributação brasileira sobre os 
pagamentos de serviços técnicos ao exterior: o que muda, na prática, após a edição do 
Parecer PGFN/CAT nº 2.363/2013 e do recente ADI nº 5/2014? Disponível em: 
<http://artigoscheckpoint.thomsonreuters.com.br/a/6iig/a-tributacao-brasileira-sobre-os-
pagamentos-de-servicos-tecnicos-ao-exterior-o-que-muda-na-pratica-apos-a-edicao-do-parecer-
pgfncat-n-23632013-e-do-recente-adi-n-52014-cristiano-frederico>. Acesso em: 20 set. 2017. 
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abarca também “o exercício de serviços profissionais e outras atividades de caráter 

independente”. 

Ocorre que o artigo 14 encontra-se plenamente em vigor nas convenções 

assinadas pelo Brasil e seus parceiros, o que implica sua observação, uma vez que 

regra específica aplicável a certas modalidades de pagamentos. As convenções 

assinadas pelo Brasil, nesse campo, seguem a redação do modelo da OCDE quanto 

à aplicação do artigo sobre “rendimentos obtidos por (pessoa) residente” — 

disposição que abre margem para sua aplicação a rendimentos obtidos por 

sociedades e demais pessoas jurídicas. Os protocolos são expressos em estender a 

aplicação do artigo não apenas a pessoas físicas, mas também a pessoas 

jurídicas347. 

Após a publicação desses atos administrativos, em 20 de junho de 2014, foi 

publicado o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) da RFB 5/2014348, revogando o 

ADN Cosit 1/2000 e reiterando as conclusões trazidas pela PGFN em seu parecer. 

Todavia, é relevante notar que o Parecer PGFN trata apenas de serviços técnicos e 

de assistência técnica sem transferência de tecnologia, enquanto que o ADI 5/2014 

contempla os serviços técnicos e de assistência técnica com ou sem transferência 

de tecnologia. Mais uma vez, em nome da arrecadação, misturam-se casos em que 

há ou não transferência de tecnologia envolvida, apenas para que não restem 

dúvidas do posicionamento do Fisco a respeito da matéria, em todas as suas 

hipóteses. 

Esse ADI também procurou esclarecer a questão da aplicação do artigo 14, 

estabelecendo que este artigo é aplicável em relação aos “casos de prestação de 

serviços técnicos e de assistência técnica relacionados com a qualificação técnica 

                                                
347  A esse respeito, vide LAVEZ, Raphael Assef. Op. cit., p. 314. 
348  “[…] Art. 1º O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados, 

entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou jurídica 
residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, com ou 
sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção para evitar a dupla 
tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou 
Convenção: I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver 
previsão de que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na 
hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil; II - no artigo que trata 
de profissões independentes ou de serviços profissionais ou pessoais independentes, nos 
casos da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica relacionados com a 
qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas, na hipótese em que o Acordo ou 
a Convenção autorize a tributação no Brasil, ressalvado o disposto no inciso I; ou III - no 
artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos I e II. […]”. 
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de uma pessoa ou grupo de pessoas”, sempre que o acordo ou a convenção firmado 

pelo Brasil assim permitam.  

Para as autoridades fiscais brasileiras, antes da conclusão pela incidência do 

artigo 7º das convenções, faz-se necessário a ultrapassagem de duas barreiras 

conceituais: (i) a primeira, relativa ao artigo 12, e que é a prática normalmente 

adotada pelo Brasil, é a classificação dos rendimentos originados da prestação de 

serviços técnicos como royalties, independentemente de haver ou não transferência 

de tecnologia envolvida; (ii) a segunda, após ultrapassada a primeira barreira, é a 

prática brasileira de, desde a celebração do acordo com a Bélgica em 1972, 

normalmente empregar uma referência expressa a “serviços técnicos” no artigo 14. 

Daí decorre, portanto, a suposta motivação para as autoridades fiscais 

entenderem que as remessas ao exterior a título de serviços técnicos e de 

assistência técnica sem transferência de tecnologia não deveriam mais ser 

classificadas nos artigos de “rendimentos não expressamente mencionados” das 

convenções, passando, portanto, a enquadrar-se nos artigos 7º, 12 ou 14, a 

depender do caso específico. Nos casos em que houver disposição expressa de que 

os serviços técnicos são enquadrados no artigo 12, que estabelece a tributação 

aplicável aos royalties, devem ser aplicadas as disposições previstas naquele 

artigo349. 

É possível afirmar, após esse longo histórico de batalha empreendida pela 

RFB pela proteção de sua arrecadação, que houve um grande avanço no 

reconhecimento da prevalência das convenções internacionais para evitar a 

bitributação da renda em relação à legislação interna, seja pelo princípio da 

especialidade, que norteia a aplicação do artigo 98 do Código Tributário Nacional, 

seja pela compreensão de que teriam os diplomas escopos de aplicação diversos, 

não havendo entre eles conflito. 

No entanto, ainda que esses instrumentos infralegais apontem para uma 

aparente renúncia do Fisco nessa defesa intransigente da tributação na fonte das 

remessas ao exterior por serviços técnicos, tal conclusão deve ser relativizada, em 
                                                
349  “A conclusão acima não se aplica […] quando, advindos de negociações entre os países 

signatários, houver disposição expressa nos acordos autorizando a tributação no Brasil. Ou seja, 
neste último caso, nas hipóteses em que os acordos internacionais ou dispositivo de protocolo 
autorizem a tributação no Brasil, a exemplo dos tratados e protocolos que caracterizem os valores 
pagos como royalties, tais serviços poderão ser submetidos ao tratamento previsto no art. 12 da 
Convenção Modelo - pagamento de royalties, independentemente do caráter em que a prestação 
do serviço foi efetuada (em caráter principal ou acessório), não incidindo, portanto, o art. 7º.” 
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razão das ressalvas contidas nesses instrumentos sobre as disposições específicas 

das convenções firmadas pelo Brasil, mais especificamente quanto à aplicação dos 

artigos 12 e 14 desses acordos a cada um dos casos concretos. 

 

3.7 CONVENÇÕES ASSINADAS PELO BRASIL: TRATAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

Postos os critérios legais que conformam a hipótese de incidência do imposto 

de renda na fonte sobre as remessas por importações de serviços, os limites da 

aceitação das convenções assinadas pelo Brasil e a posição das autoridades fiscais 

brasileiras, faz-se necessário adicionar a esse trabalho a interpretação mais correta 

das convenções assinadas pelo Brasil com os demais países, de acordo com a 

posição dos autores brasileiros e uma leitura literal de seus textos e protocolos. 

Essas convenções assinadas pelo Brasil, conforme já esclarecido, adotam em 

sua amplitude o modelo da OCDE em suas disposições e por conta desse fato os 

detalhes que as diferenciam advêm da leitura de seus respectivos protocolos e das 

portarias emanadas pela RFB. 

Todavia, a aplicabilidade dos protocolos e das portarias não possui a mesma 

força. O protocolo é parte integrante das convenções, tem o mesmo nível de eficácia 

desta e seu rito de celebração é idêntico350. Não há de se fazer um exame de 

legalidade ou mesmo de razoabilidade jurídica nas determinações dos protocolos, 

considerando que foram acordados entre os países signatários e refletem os 

interesses e as limitações que as partes estão dispostas a suportar em sua política 

fiscal e tributária. O paradigma das canetas e das salsichas exposto por Rothmann 

em suas aulas é uma releitura perfeita da função dos protocolos351. 

                                                
350  De acordo com Xavier, “A razão de ser da estipulação de protocolos está em permitir manter 

intacta a estrutura do modelo de convenção em que o tratado se baseou (o Modelo OCDE), sem 
deixar de incluir em cláusulas separadas detalhamentos, esclarecimentos ou ressalvas resultantes 
das particularidades das leis dos dois Estados em presença. Assim, por exemplo, o 
esclarecimento se a contratação social sobre o lucro líquido (CSLL) está ou não abrangida no 
tratado; se são tratados como juro ou dividendo os juros de capital próprio; e se os serviços 
técnicos e de assistência técnica devem ser tratados ou não ao abrigo do art. 12, pár 3º do 
tratado”. Op. cit, p. 666. 

351  Em suas aulas na pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, Rothmann utiliza como exemplo a diferença entre canetas e salsichas para demonstrar o 
alcance dos protocolos. Se os países signatários acordarem que canetas e salsichas são o 
mesmo objeto, para fins da aplicação da convenção, canetas e salsichas devem ser 
compreendidas de fato como o mesmo objeto. 
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A seu turno, as portarias exaradas pela RFB no Brasil ou pelas autoridades 

fiscais de outros países devem passar pelo crivo da legalidade, considerando que 

são atos administrativos que devem observar a redação das convenções e dos 

protocolos legalmente introduzidos no sistema brasileiro. Curiosamente, as 

convenções em que os serviços de natureza técnica não são enquadráveis no artigo 

12 do modelo OCDE, há portaria da RFB que procura realizar esse 

enquadramento352, sem a devida fundamentação legal que a justifique. 

O quadro a seguir demonstra, em todas as convenções em que o Brasil é 

signatário, o enquadramento dos serviços técnicos, administrativos e de assistência 

técnica nas modalidades de remuneração previstas nos modelos. Considerando que 

algumas convenções são expressas em relação aos serviços administrativos, é de 

se concluir que tais serviços são distintos dos serviços técnicos e por isso merecem 

análise segregada na tabela353. A expressão “lucro/outros” deve-se ao fato de que 

somente em caso de existência de estabelecimento prestador o tratamento de 

“lucro” é aplicável; nas demais situações, são tratados como “outros rendimentos”, 

com as implicações previstas nas convenções. 

 

Quadro 1 –  Enquadramento dos serviços técnicos, administrativos e de assistência técnica nas 
convenções assinadas pelo Brasil. (continua). 

Enquadramento como royalties ou lucro/outros 

País 
Serviços 
técnicos 

Assistência 
técnica 

Serviços 
administrativos 

Item do 
protocolo 

África do Sul354 Royalties  Royalties  Lucro/outros Item 3 

Argentina355 Royalties  Royalties  Royalties Item 7 

                                                
352  Portaria MF 470, de 3 de dezembro de 1976 (Áustria), Portaria MF 287, de 23 de novembro de 

1972 (França), Portaria MF 92, de 15 de fevereiro de 1978 (Japão) e Portaria MF 44, de 4 de 
fevereiro de 1976 (Suécia). Não há portaria a respeito da convenção com a Finlândia. 

353  Como veremos ainda neste capítulo, a própria RFB em seus atos reconhece a existência da 
assistência administrativa como uma denominação separada. 

354  Promulgada pelo Decreto 5.922, de 3 de outubro de 2006, e aprovada pelo Decreto Legislativo 
301, de 13 de julho de 2006. Item 3 do protocolo da convenção: “Fica entendido que as 
disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-ão a pagamentos de qualquer espécie 
recebidos em razão da prestação de serviços técnicos e assistência técnica”. 

355  Promulgada pelo Decreto 87.976, de 22 de dezembro de 1982, e aprovada pelo Decreto 
Legislativo 74, de 5 de dezembro de 1981. Item7 do protocolo da convenção: “Fica estabelecido 
que as disposições do parágrafo 3 do Artigo XII aplicam-se às rendas provenientes do uso ou da 
concessão do uso de notícias Internacionais e da prestação de serviços técnicos e de assistência 
técnica, científica, administrativa ou semelhante”. Protocolo novo em negociação em 2017, mas 
ainda com redação não aprovada. Vide notícia em 
https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/julho/brasil-e-argentina-assinam-protocolo-
que-altera-o-acordo-para-evitar-a-dupla-tributacao-entre-os-paises. Acessada em 16 de abril de 
2018. 
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Quadro 1 –  Enquadramento dos serviços técnicos, administrativos e de assistência técnica nas 
convenções assinadas pelo Brasil. (continuação). 

Enquadramento como royalties ou lucro/outros 

País 
Serviços 
técnicos 

Assistência 
técnica 

Serviços 
administrativos 

Item do 
protocolo 

Áustria356 Lucro/outros Lucro/outros Lucro/outros -  

Bélgica357 Royalties Royalties Lucro/outros Item 6 

Canadá358,359 Royalties Royalties Lucro/outros Item 8 

Chile360 Royalties Royalties Lucro/outros Item 5 

China361 Royalties Royalties Lucro/outros Item único 

Coreia do Sul362 Royalties Royalties Lucro/outros Item 4 

Dinamarca363 Royalties  Royalties Lucro/outros Item 3 

Equador364 Royalties Royalties Royalties Item 5 

                                                
356  Promulgada pelo Decreto 78.107, de 22 de julho de 1976, e aprovada pelo Decreto Legislativo 95, 

de 10 de novembro de 1975.  
357 Promulgada pelo Decreto 72.542, de 30 de julho de 1973, com alterações trazidas pelo Decreto 

6.332, de 28 de dezembro de 2007. Aprovada pelo Decreto Legislativo 76, de 4 de dezembro de 
1972. Item 6 do protocolo da convenção: “6. Ad Artigo 12, parágrafos 2 e 3: Fica entendido que as 
disposições do artigo 12, parágrafo 3, visam os pagamentos recebidos por assistência técnica ou 
pelo fornecimento de serviços técnicos. O imposto estabelecido sobre essas remunerações não 
pode exceder 10% de seu montante bruto”. 

358  Promulgada pelo Decreto 92.318, de 23 de janeiro de 1986 e aprovada pelo Decreto Legislativo 
28, de 12 de novembro de 1985. Item 8 do protocolo da convenção: “8. Com referência ao artigo 
XII, parágrafo 3: Fica entendido que a expressão ‘por informações correspondentes à experiência 
adquirida no setor industrial, comercial ou científico’ mencionada no parágrafo 3 do artigo XII inclui 
os rendimentos provenientes da prestação de assistência técnica e serviços técnicos”.  

359  Solução de Consulta 124/99 da 7ª Região Fiscal da RFB: “Remessas ao Exterior relacionadas a 
gastos com assistência técnica ou científica são tributadas na fonte à alíquota de 15%, recebendo 
o tratamento de royalties, eis que o Tratado Internacional entre Brasil e Canadá no seu respectivo 
Protocolo adicional, item 8, por pura ficção jurídica, equipara as remunerações de serviços 
técnicos ao conceito de royalties […]”.  

360  Promulgada pelo Decreto 4.852, de 2 de outubro de 2003, e aprovada pelo Decreto Legislativo 
331, de 22 de julho de 2003. Item 5 do protocolo da convenção: “5. Com referência ao Artigo 12, 
parágrafo 3: As disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 aplicam-se aos rendimentos provenientes 
da prestação de serviços técnicos e assistência técnica”. 

361  Promulgada pelo Decreto 762, de 19 de fevereiro de 1993. Aprovada pelo Decreto Legislativo 85, 
de 24 de novembro de 1992. Protocolo: “Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3 […] Entende-se 
que o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-á a quaisquer pagamentos recebidos em 
contrapartida pela prestação de assistência técnica ou de serviços técnicos”. 

362  Promulgada pelo Decreto 354, de 2 de dezembro de 1991. Aprovada pelo Decreto Legislativo 205, 
de 7 de outubro de 1991. Item 4 do protocolo: “Com referência ao Artigo XII, parágrafo 3 Fica 
entendido que o disposto no parágrafo 3 do Artigo XII aplica-se aos pagamentos de qualquer 
espécie recebidos como remuneração pela prestação de assistência técnica e de serviços 
técnicos”. 

363  Promulgada pelo Decreto 75.106, de 20 de dezembro de 1974. Aprovada pelo Decreto Legislativo 
90, de 28 de novembro de 1974. Item 3 do protocolo: “3. Ad/Artigo 12, parágrafo 3. A expressão 
‘por informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou 
científico’, mencionada no parágrafo 3 do Artigo 12, inclui os rendimentos provenientes da 
prestação de serviços técnicos e assistência técnica”. 
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Quadro 1 –  Enquadramento dos serviços técnicos, administrativos e de assistência técnica nas 
convenções assinadas pelo Brasil. (continuação). 

Enquadramento como royalties ou lucro/outros 

País 
Serviços 
técnicos 

Assistência 
técnica 

Serviços 
administrativos 

Item do 
protocolo 

Eslováquia365 Royalties Royalties Lucro/outros Item 3 

Espanha366 Royalties Royalties Lucro/outros Item 5 

Filipinas367 Royalties  Royalties Lucro/outros Item 7 

Finlândia368 Lucro/outros Lucro/outros Lucro/outros - 

França369 370 Lucro/outros Lucro/outros Lucro/outros - 

Hungria371 Royalties  Royalties Lucro/outros Item 3 

                                                                                                                                                   
364  Promulgada pelo Decreto 95.717, de 11 de fevereiro de 1988. Aprovada pelo Decreto Legislativo 

4, de 20 de março de 1986. Item 5 do protocolo: “Com referência ao Artigo XII, parágrafo 3. Fica 
entendido que o disposto no parágrafo 3 do Artigo XII aplica-se aos rendimentos provenientes da 
prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante. 
[…]” 

365  Promulgada pelo Decreto 43, de 25 de fevereiro de 1991. Aprovada pelo Decreto Legislativo 11, 
de 23 de maio de 1990. Item 3 do protocolo: “Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3. Fica 
entendido que o disposto no parágrafo 3, Artigo 12, aplica-se aos rendimentos obtidos pela 
prestação de assistência técnica e de serviços técnicos”. 

366  Promulgada pelo Decreto 76.795, de 2 de janeiro de 1976. Aprovada pelo Decreto Legislativo 62, 
de 7 de agosto de 1975. Item 5 do protocolo: “Ad/Artigo 12, parágrafo 3. A expressão ‘por 
informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico’, 
mencionada no parágrafo 3 do Artigo 12, compreende os rendimentos provenientes da prestação 
de serviços técnicos e assistência técnica”. E ainda há o Ato Declaratório Interpretativo 4, de 17 de 
março de 2006: “Art. 3º Com relação a royalties e a serviços técnicos, deve ser observado o 
seguinte: I - incluem-se no conceito de royalties, para fins de aplicação da Convenção, todos os 
serviços técnicos ou de assistência técnica, independentemente de que, em si mesmos, 
suponham ou não transferência de tecnologia, à exceção do disposto no inciso II; II - aplica-se o 
art. 14 da Convenção (‘Profissões independentes’) aos serviços técnicos de caráter profissional 
relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas; III - não se aplica, 
em nenhuma hipótese, o art. 22 da Convenção (‘Rendimentos não expressamente mencionados’) 
aos serviços técnicos prestados por uma empresa de um Estado contratante no outro Estado 
contratante; IV - considera-se reduzido o âmbito de aplicação do art. 7º da Convenção (‘Lucros 
das empresas’) no tocante aos serviços compreendidos nos incisos I, II e III”. 

367  Promulgada pelo Decreto 241, de 25 de fevereiro de 1991. Aprovada pelo Decreto Legislativo 198, 
de 1º de outubro de 1991. Item 7 do protocolo: “Com referência ao Artigo 12, fica entendido que: 
[…] b) o disposto no parágrafo 3 aplica-se aos pagamentos de qualquer natureza recebidos como 
remuneração pela prestação de assistência técnica e de serviços técnicos”.  

368  Promulgada pelo Decreto 2.465, de 19 de janeiro de 1998. Aprovada pelo Decreto Legislativo 35, 
de 19 de agosto de 1997. 

369  Promulgada pelo Decreto 70.506, de 12 de maio de 1972. Aprovada pelo Decreto Legislativo 87, 
de 27 de novembro de 1971.  

370  “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF REMESSA PARA A 
FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. TRATAMENTO 
TRIBUTÁRIO. Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte 
situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de contraprestação por 
serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se sujeitam à incidência do Imposto de 
Renda na fonte (IRRF). SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SC COSIT Nº 153, DE 17 DE 
JUNHO DE 2015.” 
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Quadro 1 –  Enquadramento dos serviços técnicos, administrativos e de assistência técnica nas 
convenções assinadas pelo Brasil. (continuação). 

Enquadramento como royalties ou lucro/outros 

País 
Serviços 
técnicos 

Assistência 
técnica 

Serviços 
administrativos 

Item do 
protocolo 

Índia372 Royalties Royalties Royalties Item 2 

Israel373 Royalties Royalties Lucro/outros Item 2 

Itália374 Royalties Royalties Lucro/outros Item 5 

Japão375 Lucro/outros Lucro/outros Lucro/outros - 

Luxemburgo376 Royalties Royalties Lucro/outros Item 4 

                                                                                                                                                   
371  Promulgada pelo Decreto 53, de 8 de março de 1991. Aprovada pelo Decreto Legislativo 13, de 22 

de junho de 1990. Item 6 do protocolo. “Com referência ao Artigo XII, parágrafo 3: Fica entendido 
que o disposto no parágrafo 3 do Artigo XII aplica-se aos pagamentos de qualquer natureza 
recebidos como remuneração pela prestação de assistência técnica e de serviços técnicos”. 

372  Promulgada pelo Decreto 510, de 27 de abril de 1992, e alterado pelo Decreto 9.219, de 4 de 
dezembro de 2017. Aprovada pelo Decreto Legislativo 214, de 26 de abril de 1991, e pelo Decreto 
Legislativo 81, de 25 de maio de 2017. Item 2 do protocolo: “2. Com referência ao Artigo 12, 
parágrafo 3. Fica entendido que o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 aplica-se aos pagamentos 
de qualquer espécie feitos a qualquer pessoa que não seja um empregado da pessoa pagadora, 
como remuneração pela prestação de assistência ou serviços de natureza gerencial, 
administrativa, científica, técnica ou de consultoria”. 

373  Promulgada pelo Decreto 5.576, de 8 de novembro de 2005. Aprovada pelo Decreto Legislativo 
931, de 15 de setembro de 2005. Item 2 do protocolo: “2. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 
3º. Fica entendido que a expressão ‘por informação concernente à experiência industrial, 
comercial ou científica’ mencionada no parágrafo 3º do Artigo 12 inclui os rendimentos originários 
da prestação de assistência técnica e de serviços técnicos. Todavia, se, de acordo com qualquer 
Convenção entre o Brasil e um terceiro Estado não situado na América Latina que entre em vigor 
depois que a presente Convenção esteja em vigor, o Brasil excluir a assistência técnica e os 
serviços técnicos da definição de royalties, ou concordar com uma alíquota menor, a mesma 
disposição se aplicará sob a presente Convenção, com efeito a partir da data em que a 
Convenção com o mencionado terceiro Estado entre em vigor”. 

374  Promulgada pelo Decreto 85.985, de 6 de maio de 1981. Aprovada pelo Decreto Legislativo 77, de 
5 de dezembro de 1979. Item 5 do protocolo: “5. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 4. A 
expressão ‘por informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial 
ou científico’ mencionada no parágrafo 4 do Artigo 12 inclui os rendimentos provenientes da 
prestação de assistência técnica e serviços técnicos”. 

375  Promulgada pelo Decreto 61.899, de 14 de dezembro de 1967, e protocolo Promulgada pelo 
Decreto 81.194, de 9 de janeiro de 1978. Aprovada pelo Decreto Legislativo 43, de 23 de 
novembro de 1967, e protocolo aprovada pelo Decreto Legislativo 69, de 14 de setembro de 1976. 
Item 2 do protocolo: “2. O parágrafo (3) do Artigo 11 deve ser eliminado e substituído pelo 
seguinte: (3) O termo ‘royalties’ empregado neste Artigo designa as remunerações de qualquer 
natureza pagas pelo uso, ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra 
literária, artística ou científica, inclusive de filmes cinematográficos e filmes ou fitas de gravação de 
programas de radiodifusão ou televisão, qualquer patente, marcas de indústria ou comércio, 
desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo secretos, bem como pelo uso ou pela concessão 
do uso de um equipamento industrial, comercial ou científica”. 

376  Promulgada pelo Decreto 85.051, de 18 de agosto de 1980. Aprovada pelo Decreto Legislativo 78, 
de 5 de dezembro de 1979. Item 4 do protocolo: “Ad Artigo 12, parágrafo 3. A expressão ‘por 
informações correspondentes à experiência adquirida ou a estudos no setor industrial, comercial 
ou científico’, mencionada no parágrafo 3 do artigo 12 inclui os rendimentos de assistência técnica 
e serviços técnicos”. 
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Quadro 1 –  Enquadramento dos serviços técnicos, administrativos e de assistência técnica nas 
convenções assinadas pelo Brasil. (continuação). 

Enquadramento como royalties ou lucro/outros 

País 
Serviços 
técnicos 

Assistência 
técnica 

Serviços 
administrativos 

Item do 
protocolo 

México377,378 Royalties Royalties Lucro/outros379 Item 6 

Noruega380 Royalties Royalties Lucro/outros Item 2 

Países Baixos381 Royalties Royalties Royalties Item 5 

Peru382 Royalties Royalties Royalties383 Item 4 

Portugal384 Royalties Royalties Royalties385 Item 4 

                                                
377  Promulgada pelo Decreto 6.000, de 26 de dezembro de 2006. Aprovada pelo Decreto Legislativo 

58, de 17 de abril de 2006. Item 6 do protocolo: “6. Com referência ao parágrafo 3 do Artigo 12. a) 
Fica entendido que as disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 se aplicam a qualquer espécie de 
pagamento recebido em razão da prestação de assistência técnica e de serviços técnicos”. 

378  O item 3 do protocolo também ressalva que, se o Brasil assinar convenção com outro país 
reconhecendo royalties dentro dos artigos 7º e 14, deve aplicar esse entendimento à convenção 
assinada com o México: “No caso de o Brasil acordar com qualquer outro país, após a data da 
assinatura da presente Convenção, um dispositivo mediante o qual os rendimentos provenientes 
da prestação de serviços técnicos que não impliquem um direito aos que se refere o parágrafo de 
referência se considerem como rendimentos aos quais se aplica o Artigo 7 ou 14, dita disposição 
aplicar-se-á automaticamente em lugar do estabelecido no inciso anterior deste Protocolo, no 
momento da entrada em vigor da Convenção que a contenha”.  

379  Solução de Consulta Cosit 589, de 21 de dezembro de 2017: “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A 
RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF LUCRO. CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA 
TRIBUTAÇÃO DA RENDA BRASIL-MÉXICO. Os rendimentos pagos, creditados, empregados, 
entregues ou remetidos por pessoa jurídica domiciliada no Brasil para pessoas jurídicas 
domiciliadas no México a título de remuneração pelo serviço de corretagem ou mediação, que não 
envolvam serviços técnicos ou de assistência técnica e sem intermédio de estabelecimento 
permanente da prestadora no Brasil, são tributados apenas no México em razão do disposto no 
art. 7º da Convenção Brasil-México, e, portanto, não estão sujeitos ao IRRF. Dispositivos Legais: 
Decreto no 6.000, de 26 de dezembro de 2006, Parecer PGFN/CAT nº 2.363, de 19 de dezembro 
de 2013”. 

380  Promulgada pelo Decreto 86.710, de 9 de dezembro de 1981. Aprovada pelo Decreto Legislativo 
50, de 5 de dezembro 1981. Item 6 do protocolo: “6. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3. 
Fica entendido que a expressão ‘por informações correspondentes à experiência adquirida no 
setor industrial, comercial ou científico’, mencionada no parágrafo 3 do Artigo 12, inclui os 
rendimentos provenientes da prestação de assistência técnica e serviços técnicos”. 

381  Promulgada pelo Decreto 355, de 2 de dezembro de 1991. Aprovada pelo Decreto Legislativo 60, 
de 17 de dezembro de 1990. Item 5 do protocolo: “Com referência ao Artigo 12, Parágrafo 3 Fica 
entendido que o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 aplica-se a qualquer espécie de pagamento 
recebido em contraprestação de serviços e assistência técnica”. 

382  Promulgada pelo Decreto 7.020, de 27 de novembro de 2009. Aprovada pelo Decreto Legislativo 
500, de 10 de agosto de 2009. Item 4 do protocolo: “4. Com referência ao Artigo 12 (‘Royalties’), 
parágrafo 3: As disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 se aplicam a qualquer espécie de 
pagamento recebido pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica. O disposto 
neste item se aplica também aos serviços digitais e empresariais, inclusive às consultorias”. 

383  A ressalva ao enquadramento de serviços digitais e empresariais como royalties é extremamente 
ampla. Não se vislumbram serviços dessa natureza que não seriam enquadrados em tal 
classificação, razão pela qual há de se concluir que o enquadramento como royalties seria o mais 
adequado. 

384  Promulgada pelo Decreto 7.020, de 27 de novembro de 2009. Aprovada pelo Decreto 4.012, de 13 
de novembro de 2011. Item 4 do protocolo: “4. Com referência ao Artigo 12 (‘Royalties’), parágrafo 
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Quadro 1 –  Enquadramento dos serviços técnicos, administrativos e de assistência técnica nas 
convenções assinadas pelo Brasil. (continuação). 

Enquadramento como royalties ou lucro/outros 

País 
Serviços 
técnicos 

Assistência 
técnica 

Serviços 
administrativos 

Item do 
protocolo 

República 

Tcheca386 
Royalties Royalties Lucro/outros Item 3 

Rússia387 Royalties Royalties Lucro/outros Item 3 

Suécia388 Lucro/outros Lucro/outros Lucro/outros -  

Trinidad e 
Tobago389 

Royalties Royalties Lucro/outros Item C 

Turquia390 Royalties Royalties Lucro/outros Item 3 

Ucrânia391 Royalties Royalties Lucro/outros Item 2 

 

                                                                                                                                                   
3: As disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 se aplicam a qualquer espécie de pagamento 
recebido pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica. O disposto neste item se 
aplica também aos serviços digitais e empresariais, inclusive às consultorias”. 

385  A ressalva ao enquadramento de serviços digitais e empresariais como royalties é extremamente 
ampla. Não se vislumbram serviços dessa natureza que não seriam enquadrados em tal 
classificação, razão pela qual há de se concluir que o enquadramento como royalties seria o mais 
adequado. 

386  Promulgada pelo Decreto 43, de 25 de fevereiro de 1991. Aprovada pelo Decreto Legislativo 11, 
de 23 de maio de 1990. Item 3 do protocolo: “Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3. Fica 
entendido que o disposto no parágrafo 3, Artigo 12, aplica-se aos rendimentos obtidos pela 
prestação de assistência técnica e de serviços técnicos”. 

387  Promulgada pelo Decreto 9.115, de 31 de julho de 2017. Aprovada pelo Decreto Legislativo 80, de 
25 de maio de 2017. Item 3 do protocolo: “Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3. Fica 
entendido que as disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-ão a pagamentos de qualquer 
espécie recebidos em razão da prestação de serviços técnicos e assistência técnica. Fica também 
entendido que pagamentos de qualquer espécie concernentes a quaisquer transações relativas a 
programas de computador serão tributáveis por um Estado Contratante de acordo com sua 
legislação interna”.  

388  Promulgada pelo Decreto 77.053, de 19 de janeiro de 1976. Aprovada pelo Decreto Legislativo 93, 
de 5 de novembro 1975.  

389  Promulgada pelo Decreto 8.335, de 12 de novembro de 2014. Aprovada pelo Decreto Legislativo 
1, de 4 de janeiro de 2011. Item “c)” do protocolo: “c) para os fins do parágrafo 3 do Artigo 12, o 
termo ‘royalties’ será considerado como incluindo qualquer espécie de pagamento recebido em 
razão da prestação de assistência técnica e de serviços técnicos”. 

390  Promulgada pelo Decreto 8.140, de 14 de novembro de 2013. Aprovada pelo Decreto Legislativo 
248, de 9 de julho de 2012. Item 3 do protocolo: “Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3. Fica 
entendido que as disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-ão a pagamentos de qualquer 
espécie recebidos como remuneração pela prestação de assistência técnica e de serviços 
técnicos”. 

391  Promulgada pelo Decreto 5.799, de 7 de junho de 2006. Aprovada pelo Decreto Legislativo 66, de 
18 de abril de 2006. Item 2 do protocolo: “Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3. Fica entendido 
que a expressão ‘para informações referentes à experiência industrial, comercial ou científica’ 
mencionada no parágrafo 3 do Artigo 12 inclui os rendimentos obtidos com a prestação de 
assistência técnica e serviços técnicos”. 
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Quadro 1 –  Enquadramento dos serviços técnicos, administrativos e de assistência técnica nas 
convenções assinadas pelo Brasil. (conclusão). 

Enquadramento como royalties ou lucro/outros 

País 
Serviços 
técnicos 

Assistência 
técnica 

Serviços 
administrativos 

Item do 
protocolo 

Venezuela392 Royalties Royalties Lucro/outros Item 3 

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos indicados em notas de rodapé. 

 

Atualmente, os serviços e os royalties são tributáveis na fonte a alíquotas que 

variam entre 10% e 15%, e são albergados os rendimentos oriundos de serviços 

técnicos e de assistência técnica, independentemente de haver transferência de 

tecnologia, pagos no contexto das seguintes convenções: África do Sul, Argentina, 

Bélgica, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Equador, Eslováquia, 

Espanha, Filipinas, Hungria, Índia, Israel, Itália, Luxemburgo, México, Noruega, 

Países Baixos, Peru, Portugal, República Tcheca, Rússia, Trinidad & Tobago, 

Turquia, Ucrânia e Venezuela. 

Por exclusão, as convenções brasileiras que não adotaram a classificação de 

royalties para os serviços técnicos são as firmadas com a Áustria, a Finlândia, a 

França, o Japão e a Suécia. Portanto, apenas em relação a esse último grupo de 

países não seria aplicável o tratamento previsto no artigo 12, nas remessas para 

pagamento de serviços técnicos, com ou sem transferência de tecnologia. 

Conforme comentado anteriormente, ainda se faz relevante verificar se há 

referência expressa a “serviços técnicos” no artigo 14, apesar do posicionamento 

majoritário da doutrina de que essa aplicação seria incabível. As convenções 

firmadas pelo Brasil que não contêm tal referência são as assinadas com a Áustria, 

a China, a França, Israel, o Japão, Portugal e a Turquia. 

Portanto, caso se compreenda que ambas as barreiras devem ser aplicadas, 

restam as convenções com a Áustria, a França e o Japão como aquelas em que 

poderia haver a plena aplicação do artigo 7º aos rendimentos de serviços técnicos 

sem transferência de tecnologia. Para os casos de França e Suécia, faz-se 

necessário afastar qualquer dúvida em relação ao artigo 14 para que ambos os 

                                                
392  Promulgada pelo Decreto 8.336, de 12 de novembro de 2014. Aprovada pelo Decreto Legislativo 

559, de 6 de agosto de 2010. Item 3 do protocolo: “3. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3. As 
disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 da Convenção se aplicam a qualquer espécie de 
pagamentos recebidos pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica”. 
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países possam integrar esse mesmo rol, o que vem sendo acatado pela 

jurisprudência mais recente393. 

                                                
393  “DIREITO TRIBUTÁRIO. TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-FRANÇA PARA EVITAR A 

DUPLA TRIBUTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE GARANTIA. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA. REMUNERAÇÃO. REMESSA AO 
EXTERIOR. ENQUADRAMENTO LEGAL. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONCEITO 
DE LUCRO DE EMPRESA ESTRANGEIRA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA 
DA NORMA INTERNACIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1 – Os tratados 
internacionais, em matéria tributária, desde que ratificados e incorporados ao sistema jurídico 
interno por Decretos Legislativos, assumem, hierarquicamente, a mesma posição da lei ordinária, 
devendo haver compatibilidade entre as suas regras e as constantes do ordenamento jurídico. 
Ressalvada a hipótese do §3º, do art. 5º, da CF/1988, a jurisprudência do STF é pacífica no 
sentido de que, após regular incorporação ao direito interno, o tratado internacional adquire a 
posição idêntica à de uma lei ordinária. 2 – Em regra, os acordos internacionais, para evitar a 
dupla tributação, atribuem o poder de tributar a renda ao Estado em cujo território os rendimentos 
foram produzidos (critério da fonte produtora) ou em cujo território foi obtida a disponibilidade 
econômica ou jurídica (critério da fonte pagadora), conforme a natureza do rendimento. 3 – Na 
espécie, foi proposta ação visando a declaração de não-incidência do Imposto de Renda Retido na 
Fonte em operações de remessas internacionais a título de remunerações pagas pelo autor para 
instituições financeiras do grupo BNPP, assegurando-se exclusivamente à França a competência 
para a tributação de tais rendimentos, com o argumento de que se enquadram no art. 7º da 
Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Impostos 
sobre o Rendimento celebrado entre Brasil e França, conforme Decreto nº 70.506/1972. 4 – 
Empresas estrangeiras sem estabelecimento permanente no país (dependência, sucursal ou filial) 
não estão sujeitas a pagar imposto de renda sobre o lucro. Logo, as empresas estrangeiras com 
estabelecimento permanente no Brasil podem ser tributadas, cumulativamente, pelos países 
signatários da Convenção. 5 – Nos autos não há elementos suficientes que comprovem 
efetivamente que o autor exerça atividades em nome da sociedade residente na França e 
tampouco que seja uma filial, embora pertençam ao mesmo grupo empresarial. Ademais, para a 
jurisprudência, não basta, para a caracterização de ‘Estabelecimento Permanente’ que uma 
empresa seja controladora de pessoa jurídica com domicílio no outro Estado. 6 – Sob outro 
aspecto, se os valores remetidos por uma empresa situada no país à empresa estrangeira não se 
enquadrarem em alguma categoria específica referida pela Convenção, serão tributáveis no Brasil. 
Já quanto aos rendimentos que são expressamente mencionados nas convenções, em tese 
somente na categoria ‘lucro’ poder-se-ia enquadrar o valor pago pela empresa brasileira às 
estrangeiras, em virtude da prestação de serviços no exterior. Caso se admita a retenção 
antecipada do imposto na fonte pagadora, restaria inviabilizada eventual restituição que se fizer 
necessária. 7 – Lucro, conforme delineado pela legislação brasileira, abrange os subconceitos de 
lucro operacional e lucro real (Decreto-Lei nº. 1.598/1977, artigos 6º e 11), compondo-se da 
diferença entre a receita bruta operacional, obtida pela impetrante com a prestação dos serviços e 
os custos incorridos para sua realização. 8 – Os rendimentos obtidos pela empresa estrangeira 
com a prestação de serviços à contratante nacional, examinados à luz da legislação brasileira, 
integram o lucro daquela situada no exterior, respeitada, para tal conclusão, a sistemática 
específica de apuração do lucro tributável, com sua previsão de adições e exclusões, que não 
desnatura como rendimento (porque receita operacional) componente do lucro aquele valor 
recebido em pagamento. Nesse contexto, a remessa de rendimentos para o exterior para fins de 
pagamento por serviços prestados por empresa estrangeira constitui despesa para a empresa 
remetente e não rendimento. 9 – Está certo que rendimento operacional auferido pela prestação 
do serviço não é lucro, todavia, é parcela componente deste, integrando o lucro do exercício. 
Quando a convenção internacional refere-se a lucro, abrange toda a receita ou rendimento que o 
integra conceitualmente. Assim, a receita operacional, de que é parte o valor recebido em 
pagamento da prestação de serviços, integra o lucro. Diante disso, não há como dizer que não 
deva ser considerada no art. 7º da Convenção Brasil-França. 10 – A prevalência dos tratados 
internacionais tributários decorre não do fato de serem normas internacionais, e muito menos de 
qualquer relação hierárquica, mas de serem especiais em relação às normas internas. No caso, o 
art. VII da Convenção Brasil – França deve prevalecer sobre a regra inserta no art. 7º da Lei nº 
9.779/1999, já que a norma internacional é especial e deve ser aplicada. 11 – Recurso de 
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Com relação aos serviços administrativos, é fato que as regras infralegais até 

aqui demonstradas costumam trazer no mesmo enquadramento os serviços 

técnicos, administrativos e de assistência técnica. Todavia, carece de suporte legal 

tal equiparação. Reforça esse entendimento o fato de esse termo ser utilizado de 

forma segregada em convenções como aquelas firmadas com Argentina, Equador, 

Índia e Países Baixos.  

Nem se poderia alegar que essa segregação se fez necessária em 

determinado lapso temporal, já que se trata de convenções assinadas entre os anos 

1980 e 2017. Portanto, não restam dúvidas de que os serviços de natureza 

administrativa merecem coluna segregada, assim como se encontra no quadro 

exposto, nem de que é totalmente defensável serem estudados de forma segregada 

em relação aos outros rendimentos analisados. 

 

3.8  OS SERVIÇOS COMO ESSÊNCIA CONTRATUAL E A INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA DO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

As relações econômicas que resultam em hipóteses de incidência, ainda que 

não estejam amparadas em instrumentos jurídicos que confirmem plenamente essa 

hipótese, podem ser assim consideradas e, portanto, tributadas. É o que a 

doutrina394 costuma chamar de “interpretação finalística”, hoje muito presente em 

discussões administrativas e judiciais em matéria tributária. 

Tanto em contratos com naturezas não determinadas quanto naqueles que 

envolvem fornecimento de softwares, por exemplo, faz-se necessária a adoção de 

tal teoria, justificada em inúmeras discussões no Brasil. Analisamos aqui a ampla 

discussão entre “software de prateleira versus software customizável” e um caso 

mais recente resolvido pela RFB, a tributação dos contratos de locação de data 

centers.  

                                                                                                                                                   
apelação provido.” (TRF 3ª Região, Terceira Turma, Apelação Cível – 1740581 – 0002035-
92.2010.4.03.6100, relator desembargador federal Antonio Cedenho, julgado em 01/12/2016, e-
DJF3 Judicial 1, data12/12/2016). 

394  Zilveti, ao analisar as mudanças no ISS trazidas pela Lei Complementar 116/2003, apresenta 
estudo bastante completo e recheado de autores que legitimam a tributação a partir da análise 
finalística e o resultado econômico do contrato, para determinar se a contraprestação se enquadra 
em determinada hipótese de incidência. Sua conclusão é que se faz necessário adotar a teoria da 
interpretação econômica dos atos e contratos de forma definitiva no sistema tributário brasileiro. 
ZILVETI, Fernando Aurélio. O ISS, a Lei Complementar 116/03 e a interpretação econômica. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 104, p. 34-36, 2004. p. 37 e seguintes. 
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3.8.1 Software de prateleira versus software customizável (ADN 1, de 2017) 

 

Em termos de legislação brasileira, a definição legal de software, e que 

deveria sempre balizar as decisões de autoridades fiscais, é aquela trazida pelo 

artigo 1º da Lei 9.609/1998395. Já o artigo 2º dessa mesma lei determina que se 

aplica ao programa de computador o regime de proteção de obras literárias previsto 

na legislação de direito autoral. 

Ao criador do software, portanto, a legislação prevê a propriedade efetiva de 

seu conteúdo, trazendo para ele os frutos da respectiva exploração econômica396. 

Esses frutos podem resultar não somente da venda dos direitos autorais em 

questão, mas também da exploração desse direito, sob a conhecida modalidade de 

licença de uso do software.  

Finalmente, a lei prevê três modalidades para essa cessão: (i) licença para 

uso próprio ou estrito, (ii) licença de direito de comercialização e (iii) transferência de 

tecnologia, mediante registro no INPI397. Apenas nessa última modalidade pode-se 

dizer, de fato, que ocorra verdadeira transferência de conteúdo tecnológico ou know-

how. Para fins de tributação, independentemente da modalidade de remuneração 

escolhida pelo detentor dos direitos autorais do software, sua remuneração tem a 

natureza de royalties. É o que se depreende da leitura do artigo 52, IV, do 

RIR/1999398. Vale ressaltar que a regra insculpida no artigo 45 do RIR/1999399 não 

                                                
395  De acordo com seu artigo 1º, o programa de computador é “[…] é a expressão de um conjunto 

organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de 
qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da 
informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital 
ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”. 

396  Conforme XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. p. 585. 

397  “Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença. Parágrafo 
único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o 
documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da 
regularidade do seu uso. […] Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização 
referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e 
encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a 
remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no 
exterior. […] Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que 
produzam efeitos em relação a terceiros.” 

398  “Art. 52. São tributáveis na declaração os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração 
de direitos, tais como (Lei nº 4.506, de 1964, art. 22, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º): […] IV - 
autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra.” 

399  “Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei nº 7.713, de 
1988, art. 3º, § 4º): […] VII - direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, 

 



133 

 

 
 

altera a natureza jurídica do rendimento, quando percebido pelo autor, mas apenas 

atribui classificação fiscal distinta ao rendimento. 

E, portanto, aplica-se às remessas para o pagamento de direitos relativos a 

softwares a regra geral de tributação de remessa de royalties, qual seja, aplicação 

de alíquota de 15% de imposto de renda na fonte400. Essa previsão legal, hoje 

vigente por conta do artigo 3º da MP 2.159-70401, determinou a redução da alíquota 

ao atual patamar de 15% a partir da cobrança da Cide-Royalties, instituída pela Lei 

10.168/2000. Contudo, a aplicação desse percentual não depende da efetiva 

incidência da contribuição sobre tal rendimento. Atualmente, a Cide não é cobrada 

sobre remunerações derivadas do direito de uso de softwares, mas a alíquota de 

15% do imposto de renda na fonte segue aplicável. 

A RFB, em período recente, passou a adotar de forma efetiva esse 

entendimento na aplicação das convenções, como em decisões recentes em 

remessas para França e Finlândia402. Contudo, em caso de contratos complexos, em 

que as ofertas apresentam um mix de serviços e softwares, as autoridades fiscais 

                                                                                                                                                   
projetos técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente 
pelo autor ou criador do bem ou da obra;” 

400  “Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias 
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, a 
qualquer título (Medida Provisória nº 1.749-37, de 1999, art. 3º).” 

401  “Art. 3º Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na fonte 
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título 
de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de róialties, de qualquer 
natureza, a partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29 de 
dezembro de 2000.” 

402  Solução de Consulta Disit/SRRF 6, de 13 de junho de 2016. “ASSUNTO: Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte IRRF. EMENTA: LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR 
(SOFTWARE). DIREITO DE AUTOR. CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO 
ENTRE BRASIL E FRANÇA. Incide IRRF à alíquota de 10% sobre os pagamentos pela licença de 
uso de programa de computador (software) efetuados a empresa domiciliada na França, com 
fundamento no Artigo XII, item 2, alínea a, da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal, firmada entre o Brasil e a França, posto que tal licença se insere no 
conceito de concessão de uso de direito de autor. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT Nº 4, DE 13 DE MAIO DE 2016. DISPOSITIVOS LEGAIS: 
Decreto nº 70.506, de 12 de maio de 1972. MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS – Chefe.” 
Solução de Divergência Cosit 4, de 13 de maio de 2016: “ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA 
RETIDO NA FONTE (IRRF) LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR 
(SOFTWARE). DIREITO DE AUTOR. CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO DA 
RENDA ENTRE BRASIL E FINLÂNDIA. Incide IRRF à alíquota de 10% sobre os pagamentos pela 
licença de uso de programa de computador (software) efetuados pela recorrente a empresa 
domiciliada na Finlândia, com fundamento no Artigo 12, alínea a, da Convenção Brasil- Finlândia 
posto que tal licença se insere no conceito de concessão de uso de direito de autor. Fica 
reformada a Solução de Consulta no 52, de 9 de maio de 2007, da Disit da 6a Região Fiscal da 
Receita Federal do Brasil (RFB) somente no que se refere à alíquota de IRRF aplicável, restando 
válidas as demais conclusões. Dispositivos Legais: Decreto no 2.465, de 19 de Janeiro de 1998. 
Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972”. 
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ainda divergem sobre a natureza dos rendimentos e a tributação das remessas, 

como pode ser verificado no quadro comparativo disponível no apêndice B.  

A discussão sobre o tema baseia-se em boa medida na diferenciação entre 

softwares customizados ou não, assentada pelo STF há quase 20 anos. Foi decidido 

que softwares elaborados sob encomenda estariam sujeitos ao ISS pois essa 

personalização configuraria uma verdadeira prestação de serviços. Já os softwares 

produzidos em escala comercial, para atender o público consumidor em geral, 

estariam sujeitos ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), 

pois sua natureza seria de mercadoria403. 

A evolução tecnológica acabou por intensificar as transações envolvendo 

softwares, bem como por trazer controvérsias tributárias não contempladas pela 

decisão da Suprema Corte. O precedente do STF publicado em 1998 ainda hoje é 

utilizado como alicerce nas discussões sobre o tema, mas já se refere a uma 

realidade longínqua do mercado atual. 

Em razão disso, o tema encontra-se novamente sob os cuidados do STF, 

que, sob a sistemática da repercussão geral, foi chamado a se manifestar sobre a 

incidência de ISS em contratos de licenciamento ou cessão de direito de uso de 

programas de computador desenvolvidos de forma personalizada404. Nesse caso, 

não há ainda previsão de julgamento para a matéria. 

 

                                                
403 STF Recurso Extraordinário 176626/SP. Relator ministro Sepúlveda Pertence. Julgamento: 

10/11/1998. Órgão julgador: Primeira Turma. Ementa: “I. Recurso extraordinário: 
prequestionamento mediante embargos de declaração (Súm. 356). A teor da Súmula 356, o que 
se reputa não prequestionado é o ponto indevidamente omitido pelo acórdão primitivo sobre o qual 
‘não foram opostos embargos declaratórios’. Mas se, opostos, o Tribunal a quo se recuse a suprir 
a omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte (RE 210.638, Pertence, 
DJ 19.6.98). II. RE: questão constitucional: âmbito de incidência possível dos impostos previstos 
na Constituição: ICMS e mercadoria. Sendo a mercadoria o objeto material da norma de 
competência dos Estados para tributar-lhe a circulação, a controvérsia sobre se determinado bem 
constitui mercadoria é questão constitucional em que se pode fundar o recurso extraordinário. III. 
Programa de computador (‘software’): tratamento tributário: distinção necessária. Não tendo por 
objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, sobre as operações de ‘licenciamento ou cessão 
do direito de uso de programas de computador’ ‘matéria exclusiva da lide’, efetivamente não 
podem os Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se 
esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou 
exemplares dos programas de computador produzidos em série e comercializados no varejo - 
como a do chamado ‘software de prateleira’ (off the shelf) - os quais, materializando o corpus 
mechanicum da criação intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio”. 

404  Recurso Extraordinário 688.223/PR. Caso reconhecido como repercussão geral e afetado ao 
Pleno do Tribunal. Diário Oficial de 4 de outubro de 2012. 
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3.8.2 Caso “Locação de Data Centers” e os novos conceitos 

 

Outro caso bastante interessante e que foi recentemente objeto de novo 

posicionamento e atos por parte da RFB foram os contratos de locação de data 

centers. Os data centers são locais que oferecem segurança, energia elétrica 

ininterrupta, controle de danos e incêndio ajustados de acordo com a necessidade 

de manutenção dos equipamentos informáticos. 

Ocorre que os contratos de data centers previam, em seu início, a locação de 

um espaço para acomodação de equipamentos de terceiros, de seus clientes. Ou 

seja, tratava-se de típico contrato de locação e armazenamento de equipamentos. O 

fato do local ser ideal para a longevidade dos equipamentos de informática não 

desnaturava sua finalidade locatícia. 

Contudo, com a programada obsolescência dos equipamentos de seus 

clientes, os data centers passaram a oferecer muito mais do que espaço para 

alocação de equipamentos. Passaram a oferecer o espaço para armazenamento 

dos dados e efetivação de transações envolvendo o uso da internet. Assim, houve 

uma verdadeira evolução nesses contratos: de mera cessão de um espaço para 

guarda de equipamentos, para a prestação de uma verdadeira gama de serviços 

nesse mesmo espaço. Poder-se-ia argumentar que essa premissa não é verdadeira, 

considerando que os equipamentos são essenciais à prestação dos serviços e não 

são disponibilizados dentro do mesmo contrato de data center. Todavia, as 

responsabilidades do provedor demonstram que não há somente locação nessa 

contratação. É o resultado óbvio da aplicação da interpretação econômica do direito 

tributário, conforme defendido por Zilveti405.  

Por essas razões, a RFB alterou seu entendimento em relação à natureza 

tributária dos serviços oferecidos por data centers, incluindo aí os serviços de 

oferecimento de plataformas de computação em nuvens (cloud computing) nas suas 

mais diversas modalidades — como os próprios contratos de data centers, storage 

as a service, software as a service (SaaS), infrastructure as a service (IaaS), 

platform as as services (PaaS), entre outras.  

                                                
405  ZILVETI, Fernando Aurélio. A tributação sobre o comércio eletrônico: o caso Amazon. Revista 

Direito Tributário Atual, São Paulo, v. 26, p. 231-245, 2011. p. 231-245. 
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Embora essa discussão esteja relacionada à importação de serviços, a 

mudança de entendimento está relacionada ao contrato, e não à origem dos 

serviços. Por isso, impacta a tributação de empresas que oferecem esse tipo de 

contratação no Brasil da mesma forma.  

Com o objetivo de unificar seu entendimento, a RFB emitiu a Solução de 

Divergência Cosit 6/2014406, que estabeleceu que a atividade de disponibilização de 

data centers localizados em outros países para residentes no Brasil não possui 

natureza de locação de bens móveis (visto que não há a efetiva entrega da coisa 

locada), mas natureza de uma típica prestação de serviços. Nesse sentido, sobre as 

remessas para pagamento dos serviços prestados por data center devem incidir o 

IRRF, a Cide-Royalties e as contribuições PIS-Importação e Cofins-Importação, nos 

termos da legislação aplicável, com impacto também para o recolhimento de ISS, 

até então inexistente para os casos de caracterização de locação. 

O resultado dessa discussão foi a edição do ADI 7/2014407, pacificando a 

questão dentro do âmbito da RFB. Foi determinado que os pagamentos realizados 

em contratos típicos de data center devem ser enquadrados como prestação de 

                                                
406  Solução de Divergência Cosit 6, de 3 de junho de 2014: “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA 

RETIDO NA FONTE – IRRF Ementa: NATUREZA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR DATA 
CENTER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE 
DE SEGREGAÇÃO DAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E SUA GESTÃO DAS DESPESAS 
COM SERVIÇOS DE APOIO. Divergência entre a SC nº 99 – SRRF/09 e a SC nº 86 – SRRF/08: 
A contratação de um data center não se caracteriza como uma locação de bem móvel, mas sim 
como uma típica prestação de serviços. Nesse sentido, sobre as remessas para pagamento dos 
serviços prestados por data center devem incidir o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
(IRRF), a CIDE/ Royalties e as Contribuições PIS-importação e Cofins-importação, nos termos da 
legislação aplicável. Entende-se que a atividade de prestação de serviço por um data center, 
tendo em vista sua própria natureza, não é passível de segregação para efeitos tributários entre os 
equipamentos e a gestão dos serviços de apoio que a compõe, pois estes se subsumem 
naqueles. Dispositivos Legais: art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e o art. 647 do 
Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999”. 

407  ADI RFB 7, de 15 de agosto de 2014. “Dispõe sobre a natureza das operações realizadas por 
empresas contratadas no exterior para disponibilizar infraestrutura para armazenamento e 
processamento de dados em alta performance para acesso remoto, identificada no jargão do 
mundo da informática como data center. […] Art. 1º Os valores pagos, creditados, entregues ou 
remetidos por residente ou domiciliado no Brasil para empresa domiciliada no exterior, em 
decorrência de disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de dados 
para acesso remoto, identificada como data center, são considerados para fins tributários 
remuneração pela prestação de serviços, e não remuneração decorrente de contrato de 
aluguel de bem móvel. Parágrafo único. Sobre os valores de que trata o caput devem incidir o 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), a Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para 
o Apoio à Inovação (Cide-Royalties), a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-
Importação.Art. 2º Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de 
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato, 
independentemente de comunicação aos consulentes.” (grifo nosso). 
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serviços. Embora o ADI não traga qualquer determinação nesse sentido, é fato que 

tais serviços possuem natureza técnica e, portanto, são enquadráveis na 

modalidade de royalties na imensa maioria das convenções assinadas pelo Brasil.  
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4  NOVAS TENDÊNCIAS NA TRIBUTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEU IMPACTO NA 

DISCUSSÃO FONTE VERSUS RESIDÊNCIA 

 

A prestação de serviços entre cidadãos localizados em diversos países não é 

um fenômeno novo408, mas o surgimento das novas tecnologias potencializou os 

negócios nesse setor. O comércio eletrônico vem se expandindo. Na área tributária, 

é inegável que as transações por meios digitais refletiram essencialmente no modo 

de tributar o consumo.  

Segundo Catão e Costa Janolio409, esse fenômeno traz duas repercussões 

imediatas no campo tributário: (i) a necessidade de uma normatização coerente e 

eficaz para resolver os conflitos entre as diversas competências tributárias e (ii) a 

necessidade de estabelecimento de normas tributárias internacionais que impeçam 

a evasão completa ou parcial da tributação sobre tais rendimentos. A União 

Europeia, como dito, já dispõe que o IVA incidente sobre a prestação de serviços 

eletrônicos é devido no Estado de destino. 

Os autores detalham, em seu texto, as preocupações da RFB a respeito 

desse tema. Segundo eles, no Brasil, a RFB, por meio de um estudo elaborado no 

ano de 2003, manifestou-se acerca dos principais aspectos em relação à tributação 

e à fiscalização do comércio eletrônico, apresentando ao final algumas conclusões 

que direcionam o comportamento das autoridades fiscais. Nesse estudo, a RFB 

destacou que a grande dificuldade na tributação do e-commerce consiste em 

encontrar um eficiente mecanismo de arrecadação do imposto devido e elencou, 

como algumas possibilidades de solução eficaz da controvérsia, o lançamento por 

homologação; o registro de fornecedor não residente; a tributação na fonte e a 
                                                
408  Avi-Yonah (AVI-YONAH, Reuven S. International Taxation of Electronic Commerce. Tax Law 

Review, v. 52, p. 537-540, 1997) lembra que a capacidade de os contratantes estabelecerem 
comunicação entre si por meios eletrônicos existe desde o surgimento do telégrafo, na década de 
1830, e cresceu desde a chegada do telefone, na década de 1890. Segundo Miguel Hilú Neto, “Já 
se tornou lugar comum constatar as mudanças que a introdução e popularização da Internet vêm 
acarretando à vida de milhões de empresas e cidadãos no mundo. Elas atingem desde as 
questões pessoais, como a comunicação intersubjetiva, as relações sociais e de amizade, até as 
profissionais, como a compra e venda e a prestação de serviços, inclusive bancários. De 
supermercados a lojas de livros e música; de serviços financeiros a agências de casamento; de 
advogados a vinhos, tudo se encontra na rede, e é dela que o comércio vem se aproveitando para 
incrementar suas vendas e atingir, por menor que seja o negócio, um número indeterminável de 
potenciais consumidores”. SCHOUERI, Luis Eduardo (Org.). Internet: O direito na era virtual. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001. p. 71. 

409 CATÃO, Marcos André Vinhas; JANOLIO, Julio Salles Costa. Novas tendências da tributação 
sobre o comércio eletrônico. In: TÔRRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional 
aplicado. São Paulo: Quartier Latin. 2007. v. 4. p. 303. 
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transferência de valores devidos; a arrecadação por “terceiras partes”; e soluções 

baseadas em inovações tecnológicas410. 

A propósito, com relação à tributação indireta, a preferência ao princípio do 

destino tem a ver com compliance fiscal, isso é, o fato de o sujeito destinatário não 

estar disposto a pagar o tributo indireto, mormente o sujeito não contribuinte do 

imposto411, porque ele não tem o incentivo de realizar o creditamento do tributo nas 

                                                
410  Segundo a Secretaria da Receita Federal: “a dificuldade maior na tributação do e-commerce 

consiste em encontrar um eficiente mecanismo de arrecadação do imposto devido. Algumas das 
possibilidades são: a) lançamento por homologação; b) registro de fornecedor não residentes; c) 
tributação na fonte e transferência de valores devidos; d) arrecadação por ‘terceiras partes’; e) 
soluções baseadas em inovações tecnológicas”. Após descrever cada uma das “possibilidades” 
aventadas, o referido “estudo” tece comentários sobre as correspectivas vantagens e 
desvantagens. No que diz respeito ao próprio contribuinte executar o pagamento do tributo 
(lançamento por homologação), a Secretaria da Receita Federal entende que “é um mecanismo 
correntemente em uso em muitas transações B2B. Nestas transações, é passível de 
implementação e efetivo, incorrendo em baixo custo administrativo de arrecadação. Para 
transação B2C, no entanto, é altamente eficiente. Tributar indivíduos usando este mecanismo leva 
altos custos para os contribuintes e as administrações tributárias, o que significa que são altos os 
riscos de evasão e elisão”. Quanto à segunda “possibilidade”, que seria o registro dos não 
residentes no Brasil, como ocorre com a compra e venda de imóveis, “do ponto de vista da 
administração tributária, seria passível de implementação e efetivo. Visto que o registro de não 
residentes não requereria diretamente a assinatura de acordos bilaterais ou multilaterais, este 
mecanismo é de relativamente fácil implementação. As dificuldades surgem na identificação dos 
fornecedores não residentes, assim como na imposição dos requerimentos de registro e no 
controle das obrigações dos não residentes. Este mecanismo poderia levar, portanto, a uma 
elevação dos custos para as administrações tributárias e as empresas. Estas seriam 
particularmente afetadas quando fornecem produtos em múltiplas jurisdições. Sem cooperação 
internacional, o mecanismo dependeria do cumprimento voluntário por parte dos fornecedores não 
residentes, existindo risco de que as empresas não cumprissem os requerimentos de registro. O 
registro e a remessa do imposto coletado deve ser o mais simples possível, afim de encorajar o 
cumprimento voluntário”. Acerca da imposição da tributação na fonte, partindo da 
imprescindibilidade de acordos internacionais, entende que “este mecanismo requer que o imposto 
seja transferido de uma jurisdição para outra. Isto significa que uma multiplicidade de acordos 
internacionais é necessária, o que dificulta a sua implementação. Os significativos custos de 
cumprimento da obrigação tributária associados ao mecanismo de registro de não residentes 
seriam evitados pelo mecanismo da tributação na fonte e transferência do montante arrecadado. 
Contudo, essa vantagem seria anulada pelos altos custos para as administrações tributárias, que 
adviriam da implementação de múltiplos acordos de cooperação internacional”. Outro mecanismo 
que é mencionado pelo “estudo” da Secretaria da Receita Federal é a atribuição da função de 
arrecadar tributos a terceiros,[...] “se uma terceira parte é incumbida de cobrar e recuperar certos 
tributos, os custos de cumprimento da obrigação tributária e os custos administrativos seriam 
mantidos a um nível mínimo, tornando esse mecanismo atrativo. O problema seria a viabilidade do 
mesmo. Transferir o ônus da arrecadação para uma organização comercial é problemático. 
Presentemente, vários impostos sobre o consumo são coletados por empresas que não recebem 
compensação por essa tarefa compulsória. O pagamento a uma empresa comercial pelo serviço 
de coleta de tributos no campo do e-commerce tornaria difícil negar um tratamento igual para as 
empresas que efetuam o mesmo serviço no ambiente do comércio tradicional.” Op. cit., p. 311 e 
seguintes. 

411  “Implementing the destination principle by zero-rating cross-border supplies to nonresident final 
consumers and relying on self-assessment by the consumer in its jurisdiction of residence, is likely 
to result in widespread non-taxation of these supplies in practice […] The level of voluntary 
compliance can be expected to be low, as private consumers have no incentive to voluntarily 
declare and pay the tax due, unlike taxable persons who can credit input tax paid against output 
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operações posteriores412. Outro benefício de tributar no destino é que as 

importações são tributadas na mesma base e nas mesmas alíquotas que as 

transações domésticas413, atingindo a neutralidade no comércio internacional, uma 

vez que não há vantagem na compra de um produto ou um serviço proveniente de 

uma jurisdição fiscal sem impostos ou de base e alíquota baixas.  

Em contrapartida, a isenção, a imunidade, a alíquota-zero ou a não tributação 

na exportação dos produtos ou dos serviços — como de fato ocorre no Brasil, na 

linha dos artigos 155, § 2º, X, “a”414, e 156, § 3º, II415, da Constituição Federal — 

colocam as empresas brasileiras em condições de competir em território estrangeiro. 

Com efeito, apontou Baleeiro416 que “desde o império, a condenação ao imposto de 

exportação, como antieconômico, porque encorajava a concorrência de outros 

países coloniais, encontrou sempre o apoio de estadistas e publicistas”. Continua o 

autor: “por isso, a Constituição de 1934 limitou a 10%, no máximo, o teto para esse 

tributo, que, pela Constituição de 1946, não excederia de 5% ad valorem”. 

Já em relação à tributação da renda, a dificuldade que existe é estabelecer 

qual Estado possui elemento de conexão suficiente para tributar a renda resultante 

do fornecimento desses serviços. Anteriormente, apontou-se intensamente que a 

alteração no conceito de “estabelecimento permanente” é fundamental para que o 

                                                                                                                                                   
tax.” (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Addressing 
the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1 2015. Final Report. Disponível em: 
<http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-
1-2015-final-report_9789264241046-en>. Acesso em: 10 abr. 2018). 

412  Consequência dessa premissa é a forma de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS. Com 
efeito, as alíneas do artigo 155, VIII, da Constituição Federal dispõem que a responsabilidade pelo 
recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual é do 
destinatário, quando este for contribuinte do imposto, ou do remetente, quando o destinatário não 
for contribuinte do imposto. 

413  “The total tax paid in relation to the supply is determined by the rules applicable in the jurisdiction of 
its consumption and all revenue accrues to the jurisdiction where the supply to the final consumer 
occurs. The application of the destination principle in VAT thus achieves neutrality in international 
trade, as there is no advantage in buying from a low or no-tax jurisdiction.” (Ibidem, p. 29). 

414  “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre […] II - operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior 
[…] § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte […] X - não incidirá: a) sobre 
operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a 
destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto 
cobrado nas operações e prestações anteriores.” 

415  “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre […] III - serviços de qualquer natureza, 
não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar […] § 3º Em relação ao imposto 
previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar […] II - excluir da sua 
incidência exportações de serviços para o exterior.”  

416  BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 395-396. 
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Estado da fonte se habilite a tributar a renda produzida no seu território. A 

discussão, porém, não se limita a estabelecer um novo conceito para 

“estabelecimento permanente”417. 

De acordo com Stewart418, na economia digital é possível até presumir que 

simplesmente pode não ser determinável o território a que deveria pertencer a 

renda, sendo impossível, assim, estabelecer a jurisdição responsável por sua 

tributação. Embora essa premissa possa parecer um tanto quanto exagerada, a 

autora traz exemplos efetivos de situações em que essa determinação é 

extremamente complexa, como no caso de ganhos decorrentes de games online. 

Prova disso é o esforço que alguns países europeus estão tomando para 

convencer a União Europeia a tributar a receita das empresas de tecnologia que não 

têm estabelecimento no continente europeu419. Deveras, a tributação sobre a receita 

ou sobre o volume de negócios vem sendo a solução encontrada pela Europa para 

superar a dificuldade que existe em estabelecer qual Estado possui elemento de 

conexão suficiente para tributar a renda resultante do fornecimento dos serviços 

eletrônicos. As linhas seguintes abordam essas questões de forma mais precisa. 

 

4.1 GLOBALIZAÇÃO DOS MERCADOS E COMPETIÇÃO 

  

Ano após ano, as empresas da indústria tecnológica expõem sua capacidade 

de criar e inovar de uma forma nunca vista. Como resultado, novas tecnologias 

                                                
417  Como uma solução a longo prazo, a União Europeia quer uma revisão do conceito de 

“estabelecimento permanente”, para capturar a renda decorrente da economia digital. A curto 
prazo, a Comissão da União Europeia propõe três opções: (i) “imposto de equalização”, (ii) 
retenção na fonte sobre transações digitais e/ou (iii) imposto sobre os lucros decorrentes dos 
serviços digitais e/ou das atividades publicitárias vinculadas com esses serviços. 

418  “All of the foregoing assumes that economic substance may be allocated to a territory or physical 
place. However, there is also the possibility that, in the digital economy, a concept of place may 
disappear altogether or be fundamentally altered. For example, where are the economic gains 
earned that are derived by those engaged in virtual online game trading? Is it at the location of the 
gamer, or of other gamers, or of the IP or servers? If 3D printing of products can be done by 
consumers in their own homes, then it appears that the place of production and consumption of the 
good are both located at the same territorial location, where the customer is located. Only the IP 
may be located elsewhere; is that the place of value creation? If it is not accepted that the taxing 
jurisdiction goes to the location of the consumer, or of the IP, a rule is needed to allocate that 
jurisdiction. But this rule is, again, most likely arbitrary.” STEWART, Miranda. Abuse and Economic 
Substance in a Digital BEPS World. Bulletin for International Taxation, Amsterdam, v. 69, n. 6-7, 
p. 399-402, jun./jul. 2015. p. 399-402.  

419  KPMG. European Commission Communication on Taxation of the Digital Economy. 
Disponível em: <https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/09/etf-338-european-
commission-communication-on-taxation-of-the-digital-economy.html>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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mudaram nossa maneira de pensar, agir, vestir e nos relacionarmos com as outras 

pessoas. Em geral, o avanço da tecnologia traz benefícios para a população. Os 

computadores substituíram as máquinas de escrever, e a função dessas novas 

máquinas foi além para interagir com o dia a dia das pessoas. Os carros e as casas 

possuem tecnologia de ponta. O celular revolucionou a indústria da 

telecomunicação, só que o surgimento dos smartphones revelou que aquela 

revolução era apenas momentânea. O fluxo de capital aumentou. Negócios 

internacionais são fechados a cada minuto, em uma velocidade nunca vista. O café 

deixa de ser uma commodity nas mãos da Starbucks420; o smartphone tornou-se 

muito mais que um smartphone nas mãos da Apple.  

A tecnologia avançou em decorrência da globalização. A forma como os 

serviços são prestados mudou em decorrência da tecnologia. Atualmente, a 

prestação de serviços eletrônicos pode ser realizada sem que o fornecedor tenha 

que sair da frente do seu computador. A prestação dos serviços em nuvem é um 

exemplo muito claro disso, assim como a prestação dos serviços em streaming.  

A globalização também tem seu lado negativo: ela é cada vez mais 

responsabilizada pela extinção de postos de trabalho, pelo aumento da 

desigualdade salarial e pelo crescimento lento do produto interno bruto (PIB)421.  

Por esses motivos é que o mundo viu, recentemente, um movimento contrário 

à globalização, materializado, por exemplo, no pedido do Reino Unido de saída da 

União Europeia e na eleição de Donald J. Trump, nos Estados Unidos. Um outro 

resultado perverso da globalização é o fato de os países abdicarem boa parte da 

receita tributária que estaria a seu alcance, por meio de concessão de benefícios 

fiscais aos não residentes e da diminuição da tributação da renda por meio da 

redução de alíquota ou da diminuição da base tributável. É uma “corrida para o 

fundo do poço” (race to the bottom) esse movimento praticado pelos países para 

diminuir a alíquota ou a base do imposto de renda sobre as empresas e dessa forma 

atrair o capital para si.  

                                                
420  Ver HART, Ryan. The globalisation of Starbucks and its effect on the world. International IP 

Policy. Disponível em: <http://siulaw.typepad.com/international_ip_policy/2011/09/the-
globalization-of-starbucks-and-its-effect-on-the-world-to-be-presented-ryan-hart.html>. Acesso em: 
3 fev. 2018.  

421  SAVING Globalisation: The Reset Button. How to Make Economic Liberalism Fairer and More 
Effective. The Economist. Disponível em: <https://www.economist.com/news/special-
report/21707837-how-make-economic-liberalism-fairer-and-more-effective-reset-button>. Acesso 
em: 3 fev. 2018. 
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As convenções internacionais também refletem a tendência de os países 

coletarem menos em troca de investimentos. Cláusulas de matching credit e tax 

sparing, que são créditos presumidos ou fictícios pelos quais o Estado de residência 

concede crédito de imposto, mesmo que ele não tenha sido exigido no país da 

fonte422, refletem, nas convenções tributárias, o apetite fiscal dos países e o receio 

de perder investimentos.  

No mais, é importante realçar que a proliferação do comércio eletrônico trouxe 

outras preocupações tributárias que não se limitam à definição dos elementos de 

conexão suficiente, autorizadores da tributação pelo Estado da fonte. Não há 

dúvidas de que a preocupação principal dos Estados e de organismos 

internacionais, como a OCDE e a ONU, é alocar a tributação da renda e do consumo 

decorrente do comércio eletrônico de modo coordenado com o single tax principle e 

o benefit principle, como conceituado por Avi-Yonah423.  

Ocorre que cada país deve se atentar a outras situações decorrentes da 

economia digital, não só para impedir a fuga da receita tributária decorrente dessas 

transações, mas também para definir políticas tributárias alinhadas com o seu 

próprio sistema tributário. Nos Estados Unidos, o caso Amazon é um interessante 

precedente de guerra fiscal no comércio eletrônico424. 

No Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal definiu que os livros 

eletrônicos e os suportes próprios para sua leitura são alcançados pela imunidade 

                                                
422  Ver TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 314-316. 
423  De acordo com o autor, o single tax principle significa que o rendimento deve ser tributado uma só 

vez, sob a alíquota determinada de acordo com o benefit principle. Em outras palavras, o 
rendimento deve ser tributado apenas uma vez no país da fonte para a renda decorrente de 
investimentos ativos, e tributado uma só vez no país de residência, para a renda decorrente de 
investimentos passivos (AVI-YONAH, Reuven S. Who Invented the Single Tax Principle?: An 
Essay on the History of US Treaty Policy. University of Michigan Law School Scholarship 
Repository, 2015. Disponível em: <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi? 
article=2662&context=articles> Acesso em: 10 fev. 2018). 

424  Em entrevista ao jornal Estado de S.Paulo, Zilveti tratou das repercussões do caso Amazon: “O 
caso Amazon serve para ilustrar que a chamada guerra fiscal não é um fenômeno exclusivo do 
Brasil. Também ensina que jurisdições descontentes com o arranjo normativo lançam mão de leis 
para defender sua capacidade tributária. No caso do comércio eletrônico, a indefinição normativa e 
a lentidão jurisdicional são fatais para a arrecadação dos Estados. Nos EUA, diversos estados 
seguiram o exemplo de Nova York. É uma questão de tempo para que o caso Amazon se torne 
um fato em todo o país e a estrutura fiscal seja exportada para outras jurisdições”. Texto 
disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ha-guerra-fiscal-no-comercio-
eletronico-imp-,817524>. Acesso em: 20 mar. 2018. Texto detalhado sobre tais impactos também 
foi publicado pelo autor na Revista de Direito Tributário Atual: ZILVETI, Fernando Aurélio. Op. cit., 
p. 231-245. 
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tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal425. Tal decisão 

foi uma prova de que o Supremo Tribunal Federal vem interpretando as imunidades 

constitucionais de forma ampliativa. O problema, porém, é que o preço dos e-

readers continue o mesmo, ou até mais alto. Não se defende que a imunidade deve 

deixar de ser aplicada aos livros, porque o Brasil ainda tem níveis educacionais 

muito baixos; ocorre, porém, que é discutível a decisão do Judiciário de estender 

essa imunidade a seu livre arbítrio, sem debater com a sociedade até que ponto ela 

deseja custear essas operações, ainda mais em tempos de arrecadação baixa.  

Essa discussão tributária, fruto do surgimento dos novos modelos de 

fornecimento de bens e prestação de serviços na economia digital, também deve ser 

aprofundada pelos políticos e pela população em geral, a fim de sopesar se 

exonerações pontuais podem ser mais benéficas que a arrecadação em si mesma, 

ainda mais nos dias de hoje, em que se prega urgentemente a racionalização do 

sistema tributário nacional. 

Outra situação decorrente dos novos modelos da economia digital inclui 

definir o local onde a renda e o consumo derivados desses negócios devem ser 

tributados. No Brasil, de acordo com a Lei Complementar 116/2003, que trata do 

ISS, os serviços são tributados, regra geral, no lugar onde o fornecedor está 

localizado (art. 3º da LC 116/2003426). Exceção ocorre se o serviço estiver listado em 

um dos incisos desse mesmo artigo 3º. Os serviços relacionados à economia digital, 

a propósito, não estão previstos como exceção ao artigo 3º da LC 116/2003. Isso vai 

de encontro à tendência mundial, que é tributar o consumo onde ele de fato ocorre.  

Será que a legislação vigente, ao estipular que esses serviços devem ser 

tributados onde o fornecedor está localizado, não prejudica a receita dos municípios 

menores, que poderiam se beneficiar de uma regulação mais justa, se ela desse 

prevalência ao local onde os consumidores estão localizados? Será que a legislação 

brasileira está preparada para combater os comportamentos evasivos e os 

planejamentos tributários abusivos levados a efeito pelos contribuintes na economia 

digital, já que é muito simples, por exemplo, instalar um servidor em um município de 

                                                
425  O texto aprovado no julgamento do RE 330817 foi: “A imunidade tributária constante do artigo 150, 

VI, ‘d’, da Constituição Federal, aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes 
exclusivamente utilizados para fixá-lo”.  

426  “Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses 
previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:” 



146 

 

  

menor tributação e fornecer dali os serviços (de computação em nuvem, por 

exemplo) para a matriz e outras afiliadas? São respostas que devem ser 

rapidamente solucionadas para aumentar a arrecadação e para tornar o Brasil muito 

mais competitivo em nível global.  

Na Europa, por exemplo, a legislação do IVA exige que o estabelecimento 

fixo (filial, subsidiária etc.) da empresa matriz tenha um grau suficiente de 

permanência e uma estrutura adequada, em termos de recursos humanos e 

técnicos, que lhe permita efetuar as prestações desses serviços427. Apenas se 

houver dita estrutura é que o Estado-membro onde a filial ou a subsidiária estão 

localizadas pode exigir o tributo. É uma solução apropriada para evitar que a simples 

instalação de um servidor em um município de baixa tributação seja suficiente para 

atrair a competência tributária para aquela localidade. 

No entanto, é bom lembrar que, enquanto o ISS for de competência dos 

municípios, é extremamente difícil que a tributação dos serviços, na sua 

generalidade, ocorra no lugar onde o consumo de fato ocorre. Isso porque é muito 

custoso para um negócio cumprir as regras estabelecidas por cada um dos 5.570 

municípios brasileiros, mais o Distrito Federal.  

É importante dizer que o Brasil é o lugar onde se gasta mais tempo para 

cumprir as obrigações tributárias, de acordo com estudo recente realizado pela 

PwC428. Nessa pesquisa, identificou-se que o tempo médio para cumprir as 

obrigações fiscais no Brasil é de 2.038 horas, prazo significativamente maior do que 

a média mundial, de 268 horas.  

Há um grande dilema, portanto, entre tributar os serviços onde o consumo de 

fato ocorrer, como quer a OCDE, e exigir que a iniciativa privada arque com mais 

custos no cumprimento de suas obrigações tributárias429. Como dito, a 

                                                
427  Artigo 11 do Regulamento de Execução 282/2011: “Para a aplicação do artigo 44.o da Directiva 

2006/112/CE, entende-se por ‘estabelecimento estável’ qualquer estabelecimento, diferente da 
sede da actividade económica a que se refere o artigo 10º do presente regulamento, caracterizado 
por um grau suficiente de permanência e uma estrutura adequada, em termos de recursos 
humanos e técnicos, que lhe permitam receber e utilizar os serviços que são prestados para as 
necessidades próprias desse estabelecimento”. 

428  PWC. Paying Taxes 2017: The Global Picture. A Comparison of Tax Systems in 189 Economies 
Worldwide. 2016. Disponível em: <https://www.pwc.com/al/en/publications/paying-taxes-2017. 
html>. Acesso em: 16 abr. 2018.  

429  Esse é um dos principais dilemas trazidos por Hellerstein ao analisar a jurisdição tributária na 
economia digital. Segundo o autor, “[…] The discussion in the text relates to the legal power to 
enforce the tax, but there are practical issues as well. A country may have the legal power to 
enforce a consumption tax against individual consumers, and, therefore, technically possess 
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racionalização do sistema tributário é fundamental. Pensar em reforma tributária no 

Brasil só é possível se houver foco na racionalização do sistema.  

 

4.2 NOVAS FORMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEUS IMPACTOS TRIBUTÁRIOS 

 

Não há dúvida de que a preocupação maior das administrações tributárias, 

dentre todas as dificuldades originadas da expansão dos mercados com a 

globalização, é definir uma melhor maneira de tributar a renda decorrente da 

economia digital, situação que exige desde um alcance maior do termo 

“estabelecimento permanente”, como já assentado, até a adoção de medidas de 

curto prazo, como a imposição de um “imposto de equalização”430 — credível contra 

o imposto de renda das empresas, ou introduzido como um imposto separado431, 

cujo fato gerador seria a receita decorrente das vendas432 — ou a retenção na fonte 

sobre transações digitais.  

Tais proposições, diga-se de passagem, alinham-se à noção de tributação da 

renda no Estado de destino, como defenderam De La Feria e Devereux433, que 

apresentaram estudo no Oxford University Centre of Business Taxation propondo 

que a renda fosse tributada no Estado de destino, como acontece com o IVA, que é 

um imposto sobre o consumo.  

                                                                                                                                                   
enforcement jurisdiction, but may lack an effective enforcement mechanism if it has no power to 
require a remote vendor to collect the tax. In that case, the absence of enforcement jurisdiction 
over the remote vendor will effectively deprive the country of the ability to collect a consumption tax 
with respect to the goods or services sold by such vendor to local consumers, even if such local 
consumers have a legal obligation to remit the tax. This reflects the contemporary state of affairs 
with respect to remote vendors selling to local consumers under the sub-national retail sales tax in 
the United States, where purchasers are legally obligated to pay a ‘use’ tax (equivalent to the sales 
tax) on goods purchased from remote vendors. By contrast, under many VAT systems (for 
example, in the European Union), the sale by a remote (unregistered) trader to a private consumer 
generally will not create even theoretical enforcement jurisdiction over the individual consumer, 
because he or she is not a ‘taxable person’ required to remit the tax”. STEIN, Walter. Op. cit., p. 
346. 

430 Equalization levy pode ser definido como um tributo sobre a contraprestação recebida ou recebível 
para qualquer bem ou serviço. O tributo é apurado sobre a receita do contribuinte, similar à 
contribuição ao PIS e a Cofins nacional. 

431  Ver KPMG. European Commission Communication on Taxation of the Digital Economy. 
Disponível em: <https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/09/etf-338-european-commissi 
on-communication-on-taxation-of-the-digital-economy.html>. Acesso em: 12 fev. 2018. 

432  Para Devereux, “why it should be levied on turnover rather than profit, remains a mystery” 
(DEVEREUX, MICHAEL. A Marxist Approach to International Taxation. Disponível em: 
<http://business-taxation.sbsblogs.co.uk/2017/11/17/a-marxist-approach-to-international-taxation/>. 
Acesso em: 12 fev. 2018). 

433  FERIA, Rita de la; DEVEREUX, Michael. Op. cit. 
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A ideia central do estudo é demonstrar que a tributação das empresas no 

destino eliminaria a prática utilizada atualmente por muitas delas de transferir a sede 

ou os registros de patentes para países com tributação mais baixa. Como os 

consumidores são relativamente imóveis, a tributação no destino reduziria 

planejamentos tributários abusivos, podendo inclusive eliminar completamente a 

evasão fiscal434. 

A tributação na fonte sobre as transações digitais é uma ideia que já havia 

sido lançada em 1997, por Aiv-Yonah435. Para o melhor funcionamento dessa 

tributação, o autor, na época, propôs que a tributação na fonte deveria incidir sobre 

as vendas eletrônicas, a uma alíquota similar à aplicada na tributação da renda da 

pessoa jurídica; que o contribuinte deveria ter o direito de ter as despesas 

reembolsadas, ao demonstrar que elas de fato ocorreram; que o Estado de destino 

poderia rejeitar o pedido de dedução, na hipótese de a empresa fornecedora estar 

localizada em país que não tribute a renda a uma alíquota similar à do Estado de 

destino, ou não tenha regras similares de dedutibilidade (a ideia seria impedir a 

interposição de fornecedores em países com lucros reduzidos); que o Estado de 

destino deveria reembolsar o valor correspondente à diferença entre o valor de 

imposto na fonte pago e o valor que o contribuinte deveria pagar, se fossem levadas 

em conta as deduções. Após isso, o Estado de residência deveria creditar, na 

apuração do imposto de renda, o valor recolhido a título de retenção na fonte. 

Na mesma linha, Baez e Brauner436 sugerem uma tributação na fonte de 10%, 

se o pagamento é feito por uma empresa para um beneficiário registrado, ou de 

15%, se o beneficiário não é registrado. Os autores adotam ideias similares àquelas 

sustentadas por Avi-Yonah, sobretudo a apuração da base de cálculo sobre o 

montante bruto, concedendo, assim, o direito de o contribuinte ter as suas despesas 

reembolsadas437. Com relação às convenções, os autores propõem substituir o 

artigo 7º (4) para incluir uma disposição que pudesse estar alinhada com a 

                                                
434 FERIA, Rita de la. There’s a simple way to stop big corporations avoiding tax. Here’s how. 

Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/13/stop-big-corporations-
dodging-tax-avoidance-paradise-paper>. Acesso em: 19 dez. 2017. 

435 AVI-YONAH, Reuven S. Op. Cit., p. 537-540. 
436 BRAUNER, Yariv; BAEZ, Andrés. Withholding Taxes in the Service of BEPS Action 1: Address 

the Tax Challenges of the Digital Economy, Amsterdã: IBFD, 2015. p. 19-20.  
437  A ideia da tributação sobre o montante bruto (e consequentemente concessão do direito de 

dedução das despesas) é forçar o contribuinte a apresentar uma declaração em uma jurisdição em 
que ele não tenha presença física. 
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tributação na fonte, ainda que ausente um estabelecimento permanente. Com efeito, 

assim seria a redação proposta para o novel artigo 7º (4)438:  

 

Os pagamentos feitos por uma empresa de um Estado Contratante ou por 
um estabelecimento permanente situado em um Estado Contratante podem 
ser tributados nesse Estado. O imposto assim cobrado não deve exceder: 
a) 10 por cento do montante bruto dos pagamentos se o beneficiário for 
uma empresa do outro Estado Contratante ou um estabelecimento 
permanente aí situado, devidamente registrado no primeiro Estado 
Contratante para os fins deste parágrafo; e 
b) 15 por cento do valor bruto dos dividendos em todos os outros casos. 
As autoridades competentes dos Estados Contratantes devem, por mútuo 
acordo, alinhar o modo de aplicação deste imposto, incluindo isenções 
específicas para pagamentos que não erodam a base tributária, e outros 
pagamentos similares.  

 

Não obstante, na prática o que se vê é a movimentação de países para 

adotar o “imposto de equalização”, incidente sobre as receitas das empresas não 

residentes que não possuem uma presença significativa no Estado da fonte. A Índia 

foi o primeiro país a introduzir um “imposto de equalização” na sua legislação fiscal 

nacional439. O país pretende tributar as transações digitais com base no conceito de 

“presença econômica significativa”, em contraposição à mera “presença física”. 

Desse modo, uma empresa não residente que realiza, por meios digitais, receitas 

significativas no país, teria presença econômica substancial, passível de 

tributação440.  

Essa também pode ser a resposta da União Europeia para os problemas de 

tributação relacionados com a economia digital. Com efeito, o Conselho da União 

Europeia foi requisitado para fazer um report441, no final de 2017, sobre os desafios 

da tributação dos lucros na economia digital, e, além dos pontos mencionados no 

                                                
438  “Payments made by an enterprise of a Contracting State or by a permanent establishment situated 

in a Contracting State may be taxed in that State. The tax so charged shall not exceed: (a) 10 per 
cent of the gross amount of the payments if the payee is an enterprise of the other Contracting 
State or a permanent establishment situated therein duly registered with the first-mentioned 
Contracting State for the purposes of this paragraph; and (b) 15 per cent of the gross amount of the 
dividends in all other cases. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual 
agreement settle the mode of application of this tax, including specified exemptions for non-base 
eroding and other similar payments.” BRAUNER, Yariv; BAEZ, Andrés. Op. cit., p. 23. 

439  Ver: DELOITTE. Equalization Levy, 2016: Is it equitable?. Disponível em: <https://www2.deloitte. 
com/content/dam/Deloitte/in/Documents/technology-media-telecommunications/in-tmt-equalization-
levy-2016-noexp.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2018. 

440  SEKAR, K. R. ‘Business Connection’ gets a new connection this budget. Portal Livemint. 
Disponível em: <http://www.livemint.com/Opinion/WB4kwcp2pUyGan8x67sihK/Business-Connect 
ion-gets-a-new-connection-this-budget.html>. Acesso em: 12 fev. 2018. 

441  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Op. cit. 
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item 2.6 deste trabalho, foi registrada, também, a intenção de muitos países da 

comunidade em adotar o “imposto de equalização” sobre as receitas decorrentes da 

economia digital442. O último esboço da medida a ser implementada pela Comissão 

Europeia revela que a intenção é tributar as empresas de tecnologia a uma alíquota 

de 3% sobre as receitas brutas, com base no local onde os usuários estão 

situados443. 

Com efeito, essa é uma medida reconhecidamente paliativa, que no futuro 

deve ser solucionada com a construção de um conceito de “estabelecimento 

permanente” que atinja os negócios virtuais. A história comprova, no entanto, que a 

construção desse conceito não é simples, a demandar que os países tomem 

medidas exageradas para não deixar escapar a receita tributária decorrente dos 

negócios digitais.  

 

4.2.1 Os serviços digitais e o “all you wish as a service” 

 

Novos modelos de negócio surgem a partir da internet que podem ser 

classificados como e-commerce, novos serviços de pagamento, lojas de aplicativos, 

publicidade online, cloud computing e plataformas participativas em rede444.  

                                                
442  Item 24. “Invites the Commission in responding to the challenges of taxation of profits of the digital 

economy to take into account paragraphs 13 to 20 of the present conclusions, and however, taking 
note of the interest of many Member States for temporary measures, such as for example an 
equalization levy based on revenues from digital activities in the EU that would remain outside the 
scope of double tax conventions concluded by Member States.” 

443  Ver: DENDRINOU, Viktoria; CHRYSOLORAS, Nikos. Tech Giants Set to Face 3% Tax on 
Revenue Under New EU Plan. Bloomberg, Technology, 17 mar. 2018. Disponível em: 
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-17/tech-giants-set-to-face-3-tax-on-revenue-
under-new-eu-plan>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

444  Risolia explica em detalhes o conceito de cada uma das modalidades de negócio consideradas 
pela OCDE como integrantes de seu rol de serviços digitais: “O modelo de negócio e-commerce é 
aquele em que o objeto é a prestação de um serviço ou fornecimento de um bem, cuja contratação 
se dá integralmente por plataforma virtual com esse propósito específico. Podem envolver 
tratativas entre fornecedores (B2B) – que corresponde à maioria das transações; entre 
fornecedores e consumidores (B2C) – que é a forma mais antiga de e-commerce e pode fornecer 
serviços e bens tangíveis e intangíveis; e, por último, tratativas entre consumidores (C2C) em que 
as empresas figuram como intermediárias entre os destinatários finais que comercializam bens e 
serviços. Constata-se o aumento, a cada ano, das operações e usuários do comércio virtual. Os 
novos serviços de pagamento surgem a partir da necessidade de um serviço que substitua as 
formas tradicionais de pagamento, mesmo as não tão antigas, como pagamento por cartão de 
crédito ou débito, uma vez que, para fazer esse tipo de operação, o usuário deve prestar elevado 
grau de informações, e isso demanda certa confiança no fornecedor. As empresas prestadoras 
desses serviços então se colocam como intermediárias do pagamento, e apresentam vantagens 
como proteção à fraude tanto do fornecedor quanto do consumidor, maior velocidade na transação 
(se comparado aos métodos tradicionais) e operações em moedas locais. Algumas soluções para 
pagamentos são indicadas, como cash payment solution em que se procede ao sistema de 

 



151 

 

 
 

Essas modalidades de serviços são normalmente descritas sob o guarda-

chuva da computação em nuvem, uma vez que se trata essencialmente de serviços 

que se utilizam da internet para serem prestados. A computação em nuvem, ao 

mesmo tempo que inova ao oferecer aos consumidores a oportunidade de usar 

produtos e serviços em qualquer lugar, também reduziu muito o custo dos negócios, 

porque as despesas com a estrutura de tecnologia da informação, como se verá, 

tornam-se muitas vezes desnecessárias. Definir o conceito de computação em 

nuvem, especialmente quando tratamos de definição de regras tributárias, não é 

uma tarefa fácil.  

Com efeito, em muitos documentos da área de tecnologia, pode-se notar a 

prevalência da mesma definição exposta no Documento 240 da OCDE, Clouding 

Computing: The Concept, Impacts and the Role of Government Policy445, o qual 

                                                                                                                                                   
pagamento seguro através de código de barras ou código de pagamento, e-waletts ou cyber-
wallets em que o usuário carrega o sistema com créditos para realizar pequenas despesas, uma 
vez que os pagamentos menores com cartões de crédito parecem ser mais onerosos, e mobile 
payment solution em que se usa um telefone celular ou outro aparelho capacitado para realizar 
pagamentos. Lojas de aplicativos são interfaces que comercializam aplicativos próprios ou de 
terceiros, em dispositivos móveis de um determinado sistema operacional ou em diversos 
sistemas, a título gratuito ou oneroso. Os aplicativos gratuitos são remunerados através da 
promoção de publicidade dentre seus usuários. Também os aplicativos podem ser próprios da loja 
virtual ou de terceiros, e estes podem fornecer os aplicativos pelas diversas partes do globo. 
Quanto à publicidade on-line, esse modelo de negócio visa o fornecimento de conteúdo publicitário 
ao mercado consumidor de maneira mais segmentada e direcionada, além de poder observar a 
forma como o consumidor lida com a marca comercial. Podem realizar publicidade através de uma 
plataforma de conteúdo ou de serviços gratuitos ou subsidiados, colhendo informações do 
consumidor e direcionando o material publicitário. O cloud computing representa o fornecimento 
on-line de serviços padronizados, configuráveis, sob demanda de computação, que incluem 
armazenamento, software, processamento e gerenciamento de dados valendo-se de recursos 
compartilhados físicos e virtuais. Os serviços de cloud computing representam redução de custos, 
se comparado à manutenção de uma estrutura específica para realização de determinado 
negócio, e são formados por diversos dispositivos físicos interconectados. São os mais comuns: a) 
serviços de infraestrutura, em que são ofertadas máquinas físicas e virtuais e outros recursos 
essenciais; b) serviços de plataforma, destinado a desenvolvedores de software, em que são 
fornecidas plataformas de computação e ferramentas de programação, em que o cliente não 
possui a gerência da estrutura, mas pode se valer da plataforma para programação do código do 
software a ser desenvolvido; c) serviço de software, modalidade mais comum, em que o 
fornecedor permite que o usuário acesse seu sistema e use aquela ferramenta, seja em um 
modelo B2B ou B2C; d) serviços de conteúdo, em que o software permite o acesso a conteúdo 
específico pelo usuário; e) serviços de dados, em que uma empresa reúne dados de diversas 
fontes e os comercializa. As plataformas participativas em rede consistem em fornecimento de 
conteúdo agregado pela própria participação do usuário. Esta passa a ocupar a posição de 
fornecedor de material, igualmente”. RISOLIA, Rodrigo Cirpriano dos Santos. Economia digital e 
estabelecimento permanente virtual: considerações sobre a Ação 1. In: GOMES, Marcus Lívio; 
SCHOUERI, Luis Eduardo (Orgs.). A tributação internacional na era pós-Beps: soluções 
globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 
319-338. p. 321.   

445  ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Cloud Computing: 
The Concept, Impacts and the Role of Government Policy. Digital Economy Paper, n. 240, p. 4-
35, 2014. Disponível em: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxzf4lcc7f5- en.pdf? 
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aborda os conceitos desenvolvidos pelo US National Institute of Standards and 

Technology (NIST) e pelo Berkeley RAD Lab. Nessa linha, o US National Institute 

define a computação em nuvem como um 

 

modelo para permitir o acesso de rede on-demand a um conjunto 
compartilhado de recursos computacionais (por exemplo, redes, servidores, 
armazenamento, aplicativos e serviços), que podem ser rapidamente 
oferecidos e lançados com o mínimo esforço de gerenciamento e interação 
do provedor de serviços.446  

 

Do mesmo modo, o Berkeley RAD Lab descreve que a computação em 

nuvem se refere às aplicações oferecidas como serviços pela internet e ao software 

de hardware e aos sistemas nos centros de dados que fornecem esses serviços.  

Especialistas na área de TI geralmente classificam a computação em nuvem 

em pública, privada e híbrida, com base na segurança de cada modelo. De acordo 

com Strommen-Bakhtiar e Ravazzi447, no modelo público as aplicações de diferentes 

clientes são hospedadas em um ambiente compartilhado. Essa é a principal 

diferença entre a computação em nuvem pública e privada.  

Na computação em nuvem privada, os serviços são entregues a uma 

empresa específica. A vantagem da nuvem privada é precisamente fornecer a 

segurança dos dados aos usuários. Por fim, o modelo híbrido é “uma infraestrutura 

de nuvem conectada e convergente, operada por uma composição de duas ou mais 

nuvens (privada e pública, por exemplo) que permanecem entidades únicas, embora 

estejam unidas por tecnologias padronizadas”448.  

Outra classificação bastante utilizada busca separar a computação em nuvem 

de acordo com a utilidade fornecida ao usuário. “Infrastructure as a Service” (IaaS), 

por exemplo, se refere ao hardware e aos serviços relacionados, isto é, servidores e 

dispositivos de armazenamento, gerenciamento de banco de dados e todos os 

                                                                                                                                                   
expires=1499955871&id=id&accname=guest&checksum=8CA2196926398EB483DD4D5A6130C7
C6>. Acesso em: 17 mar. 2018. 

446  No original: “Model for enabling ubiquitous, convenient on-demand network access to a shared 
pool of configurable computing resources (e.g. networks, servers, storage, applications, and 
services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service 
provider interaction”. Op. Cit., p. 214. 

447  STROMMEN-BAKHTIAR, Abbas; RAVAZI, Amir R. Cloud Computing Business Models. In: HILL, 
Richard; MAHMOOD, Zaigham (Eds.). Cloud Computing for Enterprise Architectures. Londres: 
Springer, 2011. p. 43. 

448  RAJ, Pethuru. Cloud Enterprise Architecture. Boca Raton: CRC, 2013. p. 23 
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outros serviços relacionados oferecidos ao usuário final449. “Platform as a Service”, 

por sua vez, fornece ao consumidor os meios para desenvolver aplicativos usando 

linguagens de programação (Java, Python) e ferramentas relacionadas450. Por fim, o 

“Software as a Service” é o modelo mais fácil de visualizar, já que é basicamente um 

modelo de fornecimento de serviços de software sob demanda na internet. Acessar 

o Google Drive, ou o e-mail em um website específico são exemplos desse modelo 

de computação em nuvem.  

De acordo com Bez Batti451, na Europa o artigo 242 da Diretiva 2006/112/EC 

dispõe que o fornecimento de serviços diz respeito a qualquer transação que não 

corresponda ao fornecimento de bens. Define-se por exclusão: se não há 

fornecimento de bem, há fornecimento de serviço, gênero que inclui os serviços 

eletrônicos, cujo conceito é claro na legislação europeia. Serviços eletrônicos são 

aqueles 

 

prestados por meio da internet ou de uma rede eletrônica, cuja natureza 
torna a sua prestação essencialmente automatizada, requerendo uma 
intervenção humana mínima, e que são impossíveis de assegurar na 
ausência de tecnologias da informação. 

 

Essa também é a opinião de Bal452, para quem, na União Europeia, a maioria 

dos serviços de computação em nuvem se enquadra na ampla definição de serviços 

eletrônicos. A autora, contudo, faz ressalvas quanto à necessidade de se analisar os 

termos contratuais, considerando que normalmente as ofertas em tais contratos 

podem contar uma variedade de serviços que resultariam em enquadramentos 

distintos para fins de aplicação das convenções453. 

                                                
449  STROMMEN-BAKHTIAR, Abbas; RAVAZI, Amir R. Op. cit., p. 43. 
450  MULHOLLAND, Andy; PYKE, Jon; FINGAR, Peter. Enterprise Cloud Computing: A Strategy 

Guide For Business And Technology Leaders. Tampa: Meghan-Kiffer, 2010. p. 30. 
451  BATTI, Gabriel Bez. ISS sobre os serviços de computação em nuvem: um passo adiante. 

Migalhas, 16 ago. 2017. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI263824,11049-
ISS+sobre+os+servicos+de+computacao+em+nuvem+um+passo+adiante>. Acesso em: 16 mar. 
2018. 

452  “In the European Union, the majority of cloud computing services fall under the broad definition of 
‘electronically supplied services’ (or ‘electronic services’).” BAL, Aleksandra. The Myth of Taxing 
Cloud Computing under EU VAT. International VAT Monitor, v. 344, p. 344, 2014. p. 344. 

453  “A meaningful and accurate discussion of the characterization of income from cloud-based services 
requires a thorough understanding of the particular transactions at issue and must begin by 
reviewing the contractual terms. The evaluation should consider, in particular, any references to 
intellectual property rights and the rights to use the underlying infrastructure. It is important to note 
that the terms ‘cloud computing’, ‘SaaS’, ‘PaaS’ and ‘IaaS’ can cover a wide variety of different 
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A questão no Brasil vem sendo aos poucos debatida. No município de São 

Paulo, por exemplo, o secretário municipal da Fazenda lançou um parecer para 

definir que, independentemente “de o software ter sido programado ou adaptado 

para atender à necessidade específica do tomador (software por encomenda) ou ser 

padronizado (software de prateleira)”,  

 

o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, 
por meio de suporte físico ou por transferência eletrônica de dados, ou 
quando instalados em servidor externo (Software as a Service - SaaS), 

enquadra-se no subitem 1.05 da lista de serviços.454  

 

Não obstante, os Estados insistem que o fornecimento do “Software as a 

Service” configura uma circulação de mercadoria, apta à incidência do imposto de 

circulação (ICMS) sobre o fato tributável, o que é duvidoso porque o elemento 

“circulação” não é verificado no caso do SaaS, uma vez que não há troca de 

titularidade do bem. Assim, já é possível verificar que a questão no Brasil, de certo 

modo, vem se alinhando com o entendimento europeu.  

O que é embrionário no Brasil, e pouco se discute, é que a legislação 

brasileira não está preparada para combater os comportamentos evasivos e os 

planejamentos tributários abusivos levados a efeito pelos contribuintes na economia 

digital. Na Europa existe a figura do estabelecimento fixo (filial, subsidiária etc.) da 

empresa matriz, que necessita de um grau suficiente de permanência e uma 

estrutura adequada, em termos de recursos humanos e técnicos, para permitir que 

as prestações dos serviços sejam efetuadas, e apenas havendo essa estrutura é 

que o Estado-membro onde a filial ou a subsidiária está localizada podem proceder 

à cobrança do tributo. É um movimento adiante que o Brasil necessita realizar, e 

                                                                                                                                                   
transactions. Contracts for cloud-based services are usually complex and include a bundle of 
services, for example, data storage, access to information, data processing or technical services. 
The Commentary on Article 12 of the OECD Model (2010) states that the total amount of the 
consideration payable under mixed contracts should be broken down on the basis of the 
information contained in the contract or by means of a reasonable apportionment, and an appro-
priate tax treatment should be applied to each apportioned part. […]”BAL, Aleksandra. The Sky’s 
the Limit: Cloud-Based in an International Perspective. Bulletin for International Taxation, 
Amsterdam, v. 68, p. 515-521, 2014. p. 515. 

454  Parecer Normativo SF 1, de 18 de julho de 2017, que dispôs sobre a incidência do ISS 
relativamente aos serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação, por meio de suporte físico ou por transferência eletrônica de dados, ou quando 
instalados em servidor externo. 
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assim se alinhar ao movimento global de evitar a perda de receita decorrente dos 

negócios digitais. 

 

4.3 O ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS DIGITAIS 

 

Uma segunda discussão encampada pela OCDE, especialmente dentro das 

discussões relativas ao Projeto BEPS OCDE G/20, é a reconfiguração do conceito 

de “estabelecimento prestador” com base no novo contexto da economia digital e de 

seus serviços455. No capítulo 2 do presente trabalho, ao explorarmos as regras 

globais de tributação dos serviços importados, esse assunto já foi tangenciado. 

A evolução do conceito do “estabelecimento permanente” remonta aos 

meados do século XIX, quando na Prússia surgiram suas primeiras definições. Na 

convenção entre o Império Austro-Húngaro e a Prússia, firmado em 1899, esse 

conceito aparece para regular a tributação das atividades realizadas pelos 

representantes. Posteriormente, em 1927, surge um conceito no modelo de 

convenção criado pela Liga das Nações. 

Os modelos foram sendo revisados nas décadas subsequentes, mas sem 

alterações de grande relevo. Momento delicado da história universal, o período entre 

as Guerras Mundiais do século XX certamente desviou o foco das discussões 

globais. Nesse ínterim, reunido na Cidade do México, um subcomitê elaborou novo 

modelo de convenção. 

Nesse cenário, mudanças relevantes na caracterização do estabelecimento 

permanente foram realizadas, mas não foram consideradas como referência na 

                                                
455  Segundo Akçaoğlu, “The decentralized structure of the Internet and the development of new 

methods to conduct business over the Internet have weakened the established consensus on the 
taxation of international business. The main question is based on whether the permanent 
establishment concept is adequate or not to determine taxing jurisdiction in the world of electrons. 
The OECD countries, which have been very effective in shaping the international consensus on 
taxation issues since the end of World War I, seem insistent on sharing electronic commerce 
revenues under the existing taxing regime. Under existing regime, the source country is given the 
right to levy taxes on the business profits of an enterprise to the extent that those profits are 
attributable to a permanent establishment. Since the taxing right of the source country is bound 
with existence of a permanent establishment within its borders, the meaning of the permanent 
establishment concept and its applicability to electronic commerce constitute the main questions”. 
AKÇAOĞLU, Ertuğrul. International Taxation Of Electronic Commerce: A Focus on the 
Permanent Establishment Concept. 2002. Disponível em: <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 
38/287/2615.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2018.. 
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evolução do conceito456. Alterações relevantes, de fato, foram produzidas pela 

OCDE na elaboração de seus modelos a partir dos anos 1960, derivados dos pilares 

conceituais estabelecidos ao final da década anterior.  

Nesse modelo, destacou-se a manutenção de seu conceito como um lugar 

fixo de negócios e a existência de uma lista “negativa” de caracterização. Nesse 

mesmo contexto, surgiu uma nova definição de agente dependente, com ênfase na 

capacidade de conclusão de contratos457. 

Nos modelos mais recentes, a OCDE estabeleceu uma regra básica para 

caracterização, apresentando como requisitos (i) a existência de uma empresa, (ii) a 

realização de negócios, (iii) a existência de sede fixa e (iv) o exercício de atividades, 

ainda que parcial. Além disso, há uma enumeração de locais naturalmente 

caracterizados como estabelecimentos permanentes e regras de exclusão de 

determinadas situações. Na visão de Prats458, corroborada por Torres459 e Vogel460, 

o conceito de “estabelecimento permanente” atua como limitação e condição para 

exercício do poder tributante de determinado Estado. 

A partir das mudanças promovidas aos comentários em 1994 e 2002, os 

contornos das discussões atuais enfrentadas foram estabelecidos: a limitação 

temporal-padrão de 12 meses, a noção de autoridade para conclusão de contratos e 

a noção de territorialidade — que, como vimos ao longo do presente trabalho, é tão 

relevante para a tributação, especialmente na determinação dos limites do poder 

tributante —, dentre outros elementos461. Esses conceitos, aos poucos, foram 

bloqueando as tentativas dos países “mercados consumidores” de evitar 

                                                
456  CALIENDO, Paulo. Estabelecimentos permanentes em direito tributário internacional. São 

Paulo: RT, 2005. 
457  SKAAR, Arvid A. Permanent Establishment: Erosion of a Tax Treaty Principle. Deventer: Kluwer, 

1991. 
458  GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo. El estabelecimiento permanente: análisis jurídico-tributario 

internacional de la imposición societaria. Madrid: Tecnos, 1996. p. 397. 
459  TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre a renda das empresas. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 217. 
460  VOGEL, Klaus. On Double Taxation Conventions: A Commentary to OCDE, UN and US Model 

Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. Boston: Kluwer, 1991. p. 
199. 

461  A relativização do conceito de “território”, inclusive, já havia sido apontada por Schoueri como 
essencial para a rediscussão do conceito de “estabelecimento prestador” e carregou consigo 
novas discussões sobre tributação e soberania. SCHOUERI, Luis Eduardo. Princípios no direito 
tributário internacional: territorialidade, fonte e universalidade. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). 
Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 336. 
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planejamentos tributários que privassem totalmente sua arrecadação. É o alerta feito 

por Hongler e Pistone462. 

Fato é, entretanto, que não é mais possível construir um conceito fechado e 

simplificado de “estabelecimento permanente”. Não há nos modelos trazidos pela 

OCDE ou pela ONU um conceito unívoco. Essa regra, limitadora da competência 

impositiva ao país fonte dos rendimentos, é naturalmente influenciada pelos 

conceitos de “direito interno” e pela interpretação jurisprudencial do tema. Mas se 

pode afirmar, a partir de diversas decisões de cortes europeias trazidas neste 

trabalho, que o conceito veio sendo ampliado ao longo do tempo. 

Apesar dessas decisões, é necessário ter em consideração que os padrões 

adotados pela OCDE até hoje buscavam limitar a caracterização do estabelecimento 

permanente para fins de atribuição de lucros e consequente tributação em países 

que deveriam ser considerados apenas como “fonte”, e não “residência”. É a 

proteção conferida às pessoas e às empresas globais de que a realização de um 

simples negócio em determinada jurisdição não deveria caracterizar per si um 

estabelecimento ali, com todas as consequências legais derivadas desse fato. 

O que vemos agora, a partir da propositura dos Planos de Ação BEPS 

OCDE/G20, é uma virada nesse jogo. E um pouco obscura e contraditória, se 

considerarmos toda a construção histórica em torno do conceito. Isso porque, no 

atual modelo da OCDE, as limitações ao conceito de “estabelecimento permanente” 

são claras e as exceções ao conceito visam confirmar a regra, já que partem de 

situações mais evidentes. As novas propostas representam uma tentativa de se 

limitar o alcance das exceções, especialmente quando tratamos da figura de 

agentes e comissionários. Limitar o alcance das exceções significa ampliar a regra. 

                                                
462  “The PE concept was elaborated as a possible tool to strike a balance between the rights of the 

state of residence and the market country as to the exercise of their respective taxing jurisdictions. 
Essentially, to the extent that the source of business income arises from the organization of 
production factors and such organization is usually confined within the state of residence of the 
enterprise, the PE concept developed as an exception to the exclusive taxation by such country, as 
being able to encompass all cases in which the exploitation of the market country by an enterprise 
was habitual and implying a part of the business to be relocated in such country. The core of the 
PE concept was gradually adapted over the past decades with a view to reflecting more closely the 
actual part of business operating from the market country. Accordingly, it was first deprived of the 
force of attraction principle and then more closely linked to the actual situations in which the fixed 
place of business was in fact directly involved in the business.” HONGLER, Peter; PISTONE, 
Pasquale. Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital 
Economy. IBFD White Papers. Amsterdam: IBFD, 2015. Disponível em: 
<https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/Redefining_the_PE_concept-whitepaper.pdf>. 
Acesso em: 16 abr. 2018. p. 10. 
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Portanto, podemos afirmar de forma natural que a caracterização de 

estabelecimentos permanentes será facilitada daqui em diante, afetando o equilíbrio 

da relação fonte versus residência. 

Um primeiro sinal relevante e contraditório dado pelo Plano de Ação 7 é a 

inexistência de qualquer proposta de mudança para os primeiros parágrafos do 

artigo 5º do modelo da OCDE. Ou seja, o conceito de “estabelecimento 

permanente”, que se encontra na parte inicial dos comentários ao artigo 5º463, não 

precisaria ter sua redação alterada, mas apenas ser corretamente interpretado em 

seus detalhes e em suas exceções. Vale ressaltar que a própria OCDE reconhece 

que o conceito de “estabelecimento permanente” deveria ser alterado em nome do 

Projeto464. 

Ademais, os novos comentários propostos encontram-se recheados de 

exemplos. Exemplificar exaustivamente o significado de cada parágrafo não resulta, 

necessariamente, no esgotamento das dúvidas que certamente advirão da aplicação 

do novo modelo da OCDE. É curioso notar que muitas das mudanças propostas, de 

forma repetitiva, possuem objetivo semelhante: redefinir conceitos tradicionalmente 

utilizados, como “atividades acessórias” e “capacidade”, e conceitos de 

“independência” e “comércio”, além de relativizar a importância dos documentos em 

comparação às situações de fato.  

Para Blum465, o resultado dessa discussão deverá levar a OCDE a valorizar a 

tributação pela “fonte” dos rendimentos, restando determinar a forma mais 

                                                
463  “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. […] 3. A 
building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it 
lasts more than twelve months.” 

464  “3. The BEPS Report and the BEPS Action Plan recognize that the current definition of permanent 
establishment must be changed in order to address BEPS strategies.” ORGANIZATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting Project: Action 7, 2015 Final Report. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/aggressive 
/beps-2015-final-reports.htm>. Acesso em: 16 abr. 2018l. p. 14. 

465  “The crucial question is, however, who would have to withhold the tax, as under the standard e-
commerce business models there is no intermediary between the online vendor and the customer. 
The OECD appears to be fully aware of this issue and proposes to require withholding by the 
financial institutions involved in those payments so as to avoid requiring withholding by the 
individual consumers. Such a withholding requirement on the financial institutions involved, for 
example, credit card providers, would have to be enacted according national laws. As in the case 
of the tax authorities becoming aware of a significant digital presence, a financial institution would 
have to be aware of its withholding obligation by checking every single transaction with regard to 
whether or the transaction had been effected in connection with a taxable event.” BLUM, Daniel W. 
Permanent Establishments and Action 1 on the Digital Economy of the OECD Base Erosion and 
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apropriada de garantir essa tributação. A questão crucial, segundo o autor, seria 

verificar se a transferência da responsabilidade tributária para as instituições 

financeiras responsáveis pela remessa dos valores seria a solução ideal para 

garantir a efetivada da tributação na fonte. 

 

                                                                                                                                                   
Profit Shifting Initiative: The Nexus Criterion Redefined?. Bulletin for International Taxation, 
Amsterdam, v. 69, n. 6-7, jun./jul. 2015. p. 324. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi demonstrar as regras aplicáveis, tanto no 

Brasil quanto em âmbito global, da tributação do imposto de renda na fonte na 

importação de serviços, sob a égide das convenções assinadas pelos Estados e 

primordialmente de acordo com o modelo desenvolvido pela OCDE. 

Para atingir tal objetivo, foi necessário contextualizar o tema, trazendo dados 

históricos que demonstrem as posições atuais adotadas pelos países, as discussões 

atuais sobre o tema e o futuro que se avizinha em relação à matéria. As primeiras 

páginas deste trabalho procuraram cumprir, dessa forma, a finalidade de demonstrar 

as regras desenvolvidas por organismos como a OCDE e a ONU, sua aceitação 

pelos Estados-membros e as dificuldades de enquadramento dos rendimentos 

advindos das inúmeras espécies de serviços e remunerações por direitos em seus 

artigos. Não somente foram explorados os conceitos de “serviços”, “lucros” ou 

“royalties”, mas também o sempre presente conflito fonte versus residência e a 

aplicação do direito interno de cada país, além de terem sido tangenciadas questões 

relativas à soberania de cada Estado. 

Após a compreensão desse cenário global, conforme detalhado no capítulo 2, 

poder-se-ia imaginar que o longo histórico de discussões trazido à tona e uma 

razoável compreensão das regras previstas no modelo OCDE seriam suficientes 

para trazer conforto na determinação dos conceitos gerais da incidência do imposto 

de renda na fonte sobre tais pagamentos. Mas, como já mencionado no capítulo 2 e 

posteriormente explorado de forma intensa neste trabalho, passamos por relevantes 

transformações nos serviços (especialmente naqueles vinculados à economia 

digital), e a postura das autoridades fiscais recolocaram tais premissas em novas e 

relevantes rodadas de discussões. E hoje as lentes estão voltadas não somente 

para o imposto de renda, mas também para impostos sobre consumo, como se pode 

verificar a partir das atuais discussões em voga na União Europeia. 

Um ponto essencial e que permeou todo o trabalho foi o conflito fonte versus 

residência. A constatada dificuldade de se estabelecer a regra de tributação mais 

justa a partir desse ponto de vista tem impactos relevantes sobre a arrecadação do 

imposto de renda na fonte a partir do Estado em que se localiza a fonte de 

pagamento. Apesar das disposições do modelo OCDE, há nos tempos atuais uma 

valorização muito maior do mercado consumidor advindo dos países em 
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desenvolvimento nessa balança, e esses Estados vêm ampliando sua atuação e sua 

influência na determinação das regras tributárias internacionais. 

A tributação de rendimentos derivados da prestação de serviços e royalties 

exclusivamente no país de sua produção pode fazer sentido se considerarmos os 

diversos fatores que propiciam o nascimento de tais rendimentos: (i) educação e 

qualificação de sua população, (ii) tecnologia e infraestrutura disponíveis, (iii) 

segurança jurídica, entre outros. Contudo, especialmente na nova economia digital, 

o mercado consumidor é um elemento cada vez mais fundamental para o 

surgimento de tais receitas, especialmente porque hoje é constituído não somente 

por empresas em geral, mas também pelas pessoas físicas; e não advindos dos 

Estados mais abastados, mas sim daqueles com relevante massa populacional. O 

preço da tecnologia é hoje acessível para bilhões de pessoas que residem em 

países considerados desenvolvidos e em desenvolvimento, e isso afeta de forma 

relevante o equilíbrio do fluxo financeiro entre os países. 

Por essas razões, conclui-se que não se pode determinar que apenas os 

Estados desenvolvidos, ainda hoje representando a origem intelectual da maioria 

dos serviços e dos royalties produzidos ao redor do mundo, sejam os únicos que 

apresentem razões econômicas que justifique restarem com a parcela tributária da 

riqueza produzida. Os Estados em que estão localizados os tomadores — e, 

portanto, fontes de pagamento — também possuem papel fundamental, ao permitir 

que seus habitantes tenham acesso às novas tecnologias e que os pagamentos 

fluam ao redor do mundo sem restrições466.  

Entre os grandes consumidores dessas novas tecnologias, temos países 

como Brasil, China, Índia, Nigéria e México. Esse fato é a comprovação de que há 

                                                
466  “In 2015, developing and transition economies accounted for 70 per cent of the world’s Internet 

users, with the largest number in China and India (figure II.3). Only four developed economies 
feature among the top ten Internet users. Meanwhile, in Brazil, India, Mexico and Nigeria, the 
annual growth rates of Internet use were between 4 and 6 per cent from 2012 to 2015, whereas the 
growth rates have been much slower in developed economies, except for Japan, as the markets 
have already reached near saturation. Nearly 90 per cent of the 750 million people that went online 
for the first time between 2012 and 2015 were from developing economies, with the largest 
numbers from India (178 million) and China (122 million) (figure II.4). In many developing countries, 
nearly half or more of the Internet users went online for the first time in the last three years, as in 
Bangladesh, India, the Islamic Republic of Iran and Pakistan. In Brazil and China, more than 50 per 
cent of the population uses the Internet, whereas in India only slightly more than a quarter use it. 
The next billion Internet users will also be primarily from developing economies.” UNITED 
NATIONS. 2017 Information Economy Report: Digitalization, Trade and Development. 
Disponível em: <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf>. Acesso em: 18 abr. 
2018.  
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uma mudança no equilíbrio do mercado e coloca em xeque o critério da residência 

como único aceitável para determinação do estabelecimento prestador como razão 

maior da tributação da renda.  

Ainda a esse respeito, convém ressaltar também que a administração das 

finanças públicas em nome do bem-estar social é cada vez mais desafiadora. 

Nenhum Estado pode simplesmente abrir mão de tais recursos, “sob pena de 

colocar em risco seus serviços públicos e a estabilidade social”, conforme alertado 

por de la Feria467. No mesmo sentido, Brooks também defende que os países em 

desenvolvimento não podem abrir mão de tributar as remessas para pagamento de 

royalties468. Há de prevalecer, apesar das críticas e das regras hoje estabelecidas, a 

fonte de pagamento como critério para tributação da renda sobre tais rendimentos. 

No caso do Brasil, desde sempre e à sua maneira, as autoridades fiscais 

buscaram privilegiar o critério da fonte como competente para arrecadação do 

imposto de renda. Esse fato pode ser evidenciado a partir da evolução legislativa e 

jurisprudencial explorada no capítulo 3, mesmo sob os olhares desconfiados de 

países signatários de convenções com o Brasil e que sempre seguiram à risca a 

tributação acordada.  

Nas convenções assinadas pelo Brasil com França, Japão, Suécia e 

Finlândia, por exemplo, a tributação no país em que se situava o estabelecimento 

prestador dos serviços sempre foi bastante óbvia, especialmente a partir da leitura 

de seus protocolos e de acordo com a ampla maioria dos autores citados ao longo 

do capítulo 3, mas apenas a partir de 2014 o Brasil cedeu ao óbvio entendimento da 

matéria, ainda sem obviamente levar em consideração as novas tendências 

descritas. 
                                                
467  Esse tema está em discussão na OCDE, que pretende encontrar soluções para a tributação 

baseada no consumo. MING, Celso; BRANDÂO, Raquel. Buraco negro tributário. Estadão 
Economia. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,buraco-negro-tributario, 
70002267511>. Acesso em: 18 abr. 2018. 

468 “Low-income countries ought not negotiate away their right to impose a withholding tax on royalty 
payments earned in their jurisdiction. Source states have a strong economic connection with 
royalty payments derived from property used in their jurisdictions; source states provide benefits of 
significant value to investors who earn royalties in their jurisdictions; a withholding tax is relatively 
easy to administer and comply with; source taxation provides the potential for residence and 
source countries to work together to combat tax avoidance and evasion; and, taxation at source 
diminishes the incentives for taxpayers to attempt to convert non-royalty income into royalty income 
to avoid source-based taxation. None of the arguments in favor of the non-taxation of royalties at 
source justify depriving low-income countries of the revenue associated with the taxation of royalty 
income.” BROOKS, Kim. Tax Treat Treatment of Royalty payments from Low-Income Countries: A 
Comparison of Canada and Australia’s Policies. E-Journal of Tax Research, v. 5. n. 2, dez. 2007. 
p. 191. 
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A partir desse período, o Brasil abriu um “cessar-fogo arrecadatório” em 

relação às convenções assinadas com os países mencionados, provavelmente por 

conta de sua decisão de se candidatar a membro efetivo da OCDE e melhorar sua 

reputação internacional entre investidores. Começaram a surgir soluções de 

consulta e outros atos administrativos que trouxeram um alento para a comunidade 

tributária. Obviamente, foi necessário um olhar mais atento do Judiciário, como no 

explorado Caso Copesul, para estimular tal mudança de comportamento.  

Contudo, essa mudança não significou uma revolução definitiva na forma do 

Brasil aplicar as convenções. Certamente se trata de um recuo temporário e voltado 

para situações bastante específicas e derivadas desses acordos específicos. 

Embora não haja uma posição oficial a respeito, nossas autoridades fiscais têm total 

interesse na prevalência do entendimento de que o sistema mais justo de tributação 

do imposto de renda para serviços transnacionais e royalties é aquele que privilegia 

a retenção na fonte do pagamento, abandonando a residência como critério 

determinante.  

E essa rediscussão se dará justamente em um período em que há uma 

verdadeira valorização da fonte como critério de tributação. Nessa discussão, o 

Brasil certamente terá dados relevantes a serem apresentados para justificar a 

importância de seus argumentos baseados na prevalência do mercado consumidor, 

considerando que o brasileiro é reconhecido por ser usuário intensivo de aplicativos 

e novas tecnologias, sempre alçado à condição de um dos principais mercados 

consumidores de novas tecnologias. E isso, de fato, é relevante quando analisados 

os fluxos de rendimentos dos novos players globais de serviços. 

Outro ponto relevante destacado no capítulo que tratou do sistema brasileiro 

foi a questão dos serviços administrativos. De fato, há pouco material a respeito 

dessa matéria em termos de análise das convenções e do imposto de renda na 

fonte; a ampla maioria dos autores estudados tratou da questão no âmbito da 

incidência da Cide–Royalties. São escassas, portanto, as manifestações oficiais e a 

análise doutrinária a respeito dos serviços assim classificados (serviços de cadastro, 

apoio financeiro, comissões de intermediação, entre outros), talvez por sua menor 

relevância na escala global de fluxo de serviços. Em alguns casos, são 

simplesmente misturados aos serviços técnicos e de assistência técnica, como um 

serviço residual dentro dessa classificação.  
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No capítulo 3, comprova-se que essa mistura prescinde de critérios legais 

razoáveis. São meras equiparações que não podem simplesmente ser acatadas 

sem um senso crítico. E, no caso dos serviços administrativos, temos uma 

verdadeira inversão de situações em relação à aplicação das convenções assinadas 

pelo Brasil, se comparados aos serviços técnicos e de assistência técnica.  

A tributação ocorre, em regra, no estabelecimento prestador, exceto no caso 

das convenções assinadas entre Brasil e Argentina, Equador, Índia, Países Baixos, 

Peru e Portugal. Novamente, trata-se de serviços de natureza distinta. A existência 

de regras convencionadas em separado nos protocolos das convenções com esses 

países é prova cabal de que serviço administrativo não é serviço técnico nem de 

assistência técnica. Inexistindo regras específicas nos protocolos, deve ser 

observada a regra insculpida no artigo 7º do modelo OCDE, e isso resulta em 

verdadeiro deslocamento da tributação, nos casos em que não há registro de 

estabelecimento prestador no nosso país. 

Ainda sobre o Brasil, apesar das questões relativas ao conflito fonte versus 

residência e da equivocada leitura das convenções por parte das autoridades 

responsáveis, temos ainda percebido que há uma evolução em termos de 

compreensão das novas modalidades de serviços e contratos. Todavia, 

especificamente com relação ao software, os agentes públicos das três esferas — 

federal, estadual e municipal — demonstram compreensão equívoca acerca dos 

contratos envolvendo aplicações, distorcendo conceitos para conseguir atingir a 

tributação sobre tal atividade dentro de seu campo de competência. Aqui temos 

como agente de destaque também a lentidão do Poder Judiciário, especialmente do 

Supremo Tribunal Federal, que precisa de uma vez se debruçar sobre a questão e 

decidir, por exemplo, a ADI 1945/MT, protocolada em 1999 e ainda não levada a 

julgamento após quase 20 anos. 

Finalmente, embora as questões relativas ao futuro da matéria objeto deste 

trabalho tenham sido abordadas desde a Introdução, em seu capítulo 4 foram 

abordados as novas tecnologias, o conceito de “estabelecimento prestador digital”, 

os contratos indeterminados e os instrumentos contratuais que envolvem o conceito 

de “everything as a service”. A dificuldade de se estabelecerem regras inequívocas 

para tais novidades e sua relevância nas ações do Projeto BEPS da OCDE e no 

entendimento de autoridades fiscais sobre a tributação do consumo foram 

condensadas nesse capítulo.  
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Restou como resultado dessa parte final a ideia de que a classificação de 

contratos em determinadas modalidades fechadas de serviços e a fixação da 

residência do prestador como critério mais importante para a tributação sobre tais 

rendimentos voltaram ao centro dos debates e de que conclusões precisam ser — e 

certamente serão — revisitadas. Tudo isso aliado à nova dinâmica do mercado 

consumidor e das finanças públicas, já que atualmente não é mais possível discutir 

aspectos jurídicos de determinado fato sem levar em consideração seus impactos 

sociais e econômicos. Tributar é muito mais do que aplicar determinada norma aos 

fatos; trata-se também de justificar alocação de riquezas e discutir o envolvimento 

dos contribuintes nas comunidades que usufruem de seus serviços e de seus 

produtos.  

Novos modelos de regras convencionais e interpretações mais elásticas a 

respeito dos conceitos de “serviços” e “estabelecimento prestador” serão elementos 

essenciais para transformação da tributação na fonte sobre os serviços. Essa 

discussão encontra-se em período histórico bastante frutífero, em que os países 

estão começando a aceitar e adotar novos conceitos e a disciplinar suas autoridades 

fiscais para essa nova realidade. As novas tecnologias e os anseios de uma geração 

cada vez mais conectada não aguardarão essa maturação para realizar novas 

transformações. 

É fato, portanto, que as conclusões deste trabalho são efêmeras, não serão 

jamais consideradas definitivas. Após a estabilização conceitual dessas novidades, o 

mundo estará completamente transformado e novas discussões a respeito dessa 

matéria serão necessárias. E a velocidade para atingimento de novas conclusões 

precisa ser superior ao ritmo atual, sob pena do universo tributário não conseguir 

acompanhar mais o que ocorre no universo das pessoas e de suas vidas.  
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APÊNDICE A – RECEITAS DE SOFTWARES E TRIBUTÇÃO INTERNACIONAL 

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO INTERNA  

 
Quadro 2 –  Tratamento fiscal dos softwares na legislação interna dos países de acordo com a 

OCDE. (continua). 

Estados Em que 
circunstâncias os 
pagamentos de 
software são 
considerados como 
ganhos de capital? 

Em que 
circunstâncias os 
pagamentos são 
considerados como 
lucros das empresas 
ou como royalties? 

Existe uma 
distinção 
fundamental 
entre serviços e 
direitos de uso? 

A definição de 
royalties é 
semelhante à 
definição do 
artigo 12 do 
modelo da 
OCDE? 

Áustria Se for um ativo 
significativo 

O software standard 
é tratado como bens 
ou serviços, e a 
experiência técnica, 
como royalty 

Sim, se material, 
mas somente 
sob bases 
razoáveis 

A definição é tão 
ampla como no 
artigo 12 

Espanha Se for uma 
aquisição ou lump 
sum por vários 
anos 

Como royalty, se a 
propriedade não é 
transferida 

Sim, em bases 
razoáveis e de 
acordo com o 
contrato 

Similar, mas não 
há uma distinção 
fiscal entre 
royalty e bens e 
serviços 

Japão  Casuisticamente Sim Definição mais 
ampla do que no 
artigo 12 

Reino Unido Aquisição de 
capital. Lump sum 
pode ser 
considerado como 
ganhos de capital 

Royalty, a não ser 
que seja comprado 
como estoque ou 
para distribuição 

Sim, se material 
e fundada em 
contrato 

Tributação na 
fonte somente 
em alguns tipos 
de royalties 

Noruega Capital se 
considerável e 
durável acima de 3 
anos de vida útil 

Não há uma 
distinção necessária 

Não Não há uma 
definição de 
royalties 

França Outright 
acquisitions 

Não há uma 
distinção necessária 

Não, possuem 
tratamento 
similar 

 

Luxemburgo Não como capital Patente, se houver 
um direito de uso 

Não, com uma 
base similar 

Sim 

Itália Não como capital Não há uma 
distinção necessária 

Não, possuem 
tratamento 
similar 

Tal como no 
artigo 12 

Portugal  Geralmente tributado 
como pagamento de 
direitos autorais 

 Dedução quando 
o beneficiário ou 
o pagador for 
residente em 
Portugal 
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Quadro 2 –  Tratamento fiscal dos softwares na legislação interna dos países de acordo com a 
OCDE. (continuação). 

Estados Em que 
circunstâncias os 
pagamentos de 
software são 
considerados como 
ganhos de capital? 

Em que 
circunstâncias os 
pagamentos são 
considerados como 
lucros das empresas 
ou como royalties? 

Existe uma 
distinção 
fundamental 
entre serviços e 
direitos de uso? 

A definição de 
royalties é 
semelhante à 
definição do 
artigo 12 do 
modelo da 
OCDE? 

Holanda Capital para 
aquisições com 
vida útil de no 
mínimo um ano 

Não há uma 
distinção necessária 

Não há 
tributação na 
fonte 

 

Austrália Geralmente como 
receita; capital, se 
vendido 
conjuntamente com 
o hardware 

Por razões práticas, 
como royalties 

Ambos são 
tratados como 
royalties 

Definição mais 
ampla de 
royalties do que 
na legislação 

Grécia Não há um 
dispositivo 
específico 

Como royalty Não Como no modelo 
da OCDE com 
acréscimos 

Irlanda Sobre fatos, se for 
uma aquisição total 
tratar-se-á de 
ganhos de capital 

Bens e serviços, se 
estoque, e o restante 
como royalties 

Sim, sob bases 
justas e 
razoáveis 

 

Suécia Capital se sob 
encomenda e vida 
útil superior a três 
anos 

Bens e serviços, se 
estoque; royalties, se 
as licenças de uso 
forem periódicas, 
não havendo uma 
distinção fiscal 

Sim, divido 
conforme o 
montante 

Não há uma 
distinção de 
royalty, sendo 
tratada como 
lucro das 
empresas 

Suíça Não há uma 
tributação na fonte, 
sem distinção 

Não há uma 
distinção fiscal 

Não há uma 
distinção fiscal 

 

Estados 
Unidos 

Aquisição: capital, 
pagamentos para 
uso. Receita: 
verifica-se a 
substância 

Questão de fato Questão de fato Não há uma 
distinção interna 
de royalty 

Alemanha Aquisição para uso 
ilimitado: capital 

Bens e serviços Sim, se material, 
sobre bases 
justas e 
razoáveis 

Sim 
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Quadro 2 –  Tratamento fiscal dos softwares na legislação interna dos países de acordo com a 
OCDE. (conclusão). 

Estados Em que 
circunstâncias os 
pagamentos de 
software são 
considerados como 
ganhos de capital? 

Em que 
circunstâncias os 
pagamentos são 
considerados como 
lucros das empresas 
ou como royalties? 

Existe uma 
distinção 
fundamental 
entre serviços e 
direitos de uso? 

A definição de 
royalties é 
semelhante à 
definição do 
artigo 12 do 
modelo da 
OCDE? 

Bélgica Capital se for uma 
aquisição completa 

Royalties, se pagos 
para uso, salvo na 
aquisição 

Sim Não, podem ser 
diferentes. 
Ganhos de 
capital de venda 
de direitos, etc. 
são usualmente 
lucro das 
empresas 

Dinamarca Capital se 
considerável e 
possuir três anos 
de vida útil 

Royalty, salvo para 
estoque 

Sim Definição não 
cobre muitos 
tipos de 
pagamentos para 
uso 

Canadá Se disponibilidades 
completas (totais), 
mas isso não é 
raro 

Royalty, salvo para 
distribuição 

Não, usualmente 
é tratado como 
sendo royalty 

Similar, mas há 
exceções para 
reproduções 

Nova 
Zelândia 

Aquisições 
completas de 
capital 

Geralmente 
royalties, mas 
serviços se forem 
pagamentos sem 
conexão com 
royalties ou know-
how 

Sim, mas, 
excepcional; 
normalmente 
royalties 

Definição mais 
ampla do que no 
artigo do modelo 

Fonte:  Quadro elaborado por Caliendo e simplificado para o presente trabalho. Livre adaptação do 
autor ao Report to Working Party n. 1 of the OECD Committee On Fiscal Affairs, de 1º de 
fevereiro de 2001. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/consumption/1923396.pdf>. 
Acesso em: 20 mar. 2018. Apud CALIENDO, Paulo. Da tributação do software nos acordos 
internacionais contra a dupla tributação da renda. In: TÔRRES, Heleno (Coord.). Direito 
tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin. 2004. v. 2. p. 387-421. p. 394. 
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APÊNDICE B – TRIBUTAÇÃO DO SOFTWARE AS A SERVICE 

 

Quadro 3 – Posicionamento da RFB na tributação de software as a service. (continua). 

Solução de 
Consulta 

Posicionamento RFB 

SD 
18/2017 

Analisou posicionamentos divergentes manifestados pela RFB nas SC 
27/2008 e 154/2016. Segundo a Solução de Divergência 18/2017, as 
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a 
residente ou domiciliado no exterior em contraprestação pelo direito de 
comercialização ou distribuição de software, para revenda a consumidor final, 
enquadram-se no conceito de royalties e, portanto, estariam sujeitas à 
incidência de IRRF à alíquota de 15%. A incidência da Cide sobre royalties 
apenas ocorreria na hipótese em que ficasse caracterizada a transferência de 
tecnologia, pelo fornecimento do código-fonte e dos conhecimentos 
necessários para alterá-lo. 

SC 
191/2017 

Por meio da solução de consulta, as autoridades fiscais entenderam pela 
incidência do IRRF à alíquota de 15% e da Cide à alíquota de 10% sobre as 
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao 
exterior a título de remuneração de software as a service (SaaS), 
considerados serviços técnicos, que dependem de conhecimentos 
especializados em informática e decorrem de estruturas automatizadas com 
claro conteúdo tecnológico. Ponto de destaque da manifestação das 
autoridades fiscais foi a apresentação de algumas caraterísticas necessárias à 
classificação do SaaS. Segundo a RFB, por SaaS entende-se o software em 
que (i) o assinante não adquire o software, mas tão somente acessa os 
recursos à distância, por meio da internet, utilizando senhas previamente 
definidas; (ii) o assinante paga uma mensalidade não só relativa ao 
licenciamento de uso, mas pela manutenção, pela atualização e pelo suporte 
técnico em caso de necessidade; (iii) o assinante não tem ingerência sobre a 
infraestrutura dos recursos computacionais, bem como não tem o poder de 
modificar os programas disponíveis; e (iv) os direitos autorais dos softwares 
envolvidos na prestação de serviços não são objeto de comercialização. 

SC 
230/2017 

Nessa SC a Receita Federal entendeu que as atividades de comercialização 
de software de prateleira, licenciamento permanente e temporário de cópia 
de software de uso geral e não exclusivo e manutenção e suporte técnico 
remoto desse mesmo tipo de software não se enquadram como serviços 
profissionais para fins de retenção de tributos federais (IRRF, CSLL, PIS e 
Cofins), na medida em que não estão previstas no artigo 647 do Regulamento 
do Imposto de Renda, que traz a definição e o enquadramento das atividades 
que caracterizam esse tipo de serviço. 
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Quadro 3 – Posicionamento da RFB na tributação de software as a service. (conclusão). 

Solução de 
Consulta 

Posicionamento RFB 

SC 
231/2017 

Aqui, a administração tributária entendeu que a revenda de software não 
customizável (software de prateleira) e suas respectivas licenças de uso 
definitivas têm natureza comercial, ou seja, de venda de mercadorias, 
inclusive para operações realizadas por meio de transferência eletrônica de 
dados (download). Na hipótese de revenda de programas não customizáveis 
em que as respectivas licenças sejam temporárias, a RFB entendeu que a 
relação de licença não altera a natureza de revenda, razão pela qual prevalece 
o tratamento tributário aplicável ao software de prateleira. Não obstante, as 
autoridades fiscais destacam que deve-se analisar a limitação temporal dessa 
licença, haja vista que ela poderia vir alterar a configuração jurídica do 
negócio. Isso porque, segundo a RFB, na aquisição do software não 
customizável com licença do direito de uso existiriam duas relações jurídicas 
distintas a serem observadas, sendo a primeira com o vendedor do programa 
e a segunda com o seu fabricante, titular dos direitos patrimoniais de autor. 

SC 
235/2017 

Mais recentemente, as autoridades fiscais entenderam que, para fins de 
determinação do tratamento tributário aplicável à venda de software adaptado, 
em que é realizada a comercialização de um programa de computador padrão 
no qual são feitas alterações para atender melhor aos interesses de cada 
cliente, deve ser analisada a natureza da atividade prevalecente na relação 
entre as partes. Em relação a isso, considerou-se que se as adaptações feitas 
no produto pronto para cada cliente representam meros ajustes no programa, 
permitindo que o software (que já existia antes da relação jurídica) atenda às 
necessidades daquele cliente, então tais adaptações não configuram 
verdadeira encomenda de um programa e, portanto, é aplicável o tratamento 
tributário de mercadoria. Contudo, caso se verifique que essas adaptações 
representem, em verdade, o próprio desenvolvimento de um programa 
aderente às necessidades do cliente e impliquem nova versão do produto ou 
sejam significativas ao ponto de não se enquadrarem como meros ajustes, 
aplicável é o tratamento tributário à prestação de serviço. 

Fonte:  Disponível em: http://pvg.com.br/artigos/a-receita-federal-e-a-tributacao-em-operacoes-com-
software-as-service. 

 

 


