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1 Introdução

Em 24 de novembro de 2016, a OCDE divulgou o texto da Convenção 

Multilateral destinada à implantação das medidas sugeridas pela organização 

no âmbito do Projeto BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”), que impactam 

na rede internacional de acordos para evitar a dupla tributação da renda.1 A 

Convenção Multilateral foi preparada em conjunto com uma Declaração Explicativa 

1 De acordo com o Gerd Willi Rothmann, a expressão “acordos de bitributação” é a mais adequada, sob o 
ponto de vista técnico, para designar as chamadas “Convenções destinadas a evitar a dupla tributação 
e prevenir a evasão fiscal em relação aos impostos sobre a renda e o capital”. Isso porque, segundo o 
aludido professor, o termo “tratado” é empregado para nomear pactos internacionais solenes, como o 
tratado da paz; o termo “convenção” remete aos pactos internacionais que estabelecem normas gerais, 
como a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados ou a Convenção sobre o Mar Territorial; e o 
termo “acordo” designa os pactos internacionais que têm objetivos econômico, financeiro, comercial ou 
cultural, como os acordos de bitributação (ROTHMANN, Gerd Willi. Interpretação e aplicação dos acordos 
internacionais contra a bitributação.	Tese	de	Doutorado.	Universidade	de	São	Paulo,	São	Paulo,	1978,	
p. 15). Apesar disso, optou-se por utilizar, no presente estudo, as expressões “acordos de bitributação” 
e “tratados internacionais” sem qualquer distinção, apenas para evitar repetições e facilitar a leitura, 
mantendo a exposição alinhada com o artigo 2º, alínea “a”, da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados, que utiliza a expressão “tratado” em sentido amplo.  
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(“Explanatory Statement”), que esclarece a abordagem adotada para modificar as 

disposições dos acordos de bitributação em vigor. 

A cerimônia de assinatura da Convenção Multilateral ocorreu no último dia 

07 de junho de 2017, em Paris, na França, onde fica sediada a OCDE, com a 

participação de ministros e representantes políticos de diversos países do mundo. 

O principal objetivo da Convenção Multilateral, que compôs a Ação 15 do 

Projeto BEPS, consiste em atualizar, de forma rápida e coordenada, a rede interna-

cional de acordos de bitributação, evitando, assim, as várias rodadas de negocia-

ções bilaterais que seriam necessárias para a efetiva introdução das alterações 

propostas. A experiência mostra que vários lustros seriam necessários para a 

renegociação dos mais de 3.000 acordos de bitributação atualmente existentes,2 

cuja atualização é recomendada pela OCDE. 

A ideia de desenvolver um instrumento multilateral para atualizar a rede de 

acordos de bitributação chegou a ser cogitada em outras oportunidades, pois as 

alterações da Convenção Modelo da OCDE costumam levar anos para serem efe-

tivamente introduzidas nos tratados internacionais celebrados entre os países.3

Aliás, é justamente por isso que a OCDE tem adotado, nas últimas décadas, 

a postura de alterar a intepretação das cláusulas da Convenção Modelo, por meio 

de modificações dos Comentários às suas cláusulas convencionais, evitando-

-se assim, sempre que possível, alterações na redação das cláusulas da sua 

Convenção Modelo.4 

De fato, sabe-se que a organização prefere alterar apenas os Comentários 

à Convenção Modelo para adaptar as suas disposições aos novos fenômenos 

sociais, evitando modificar, tanto quanto possível, a redação das disposições con-

vencionais. A postura da OCDE tem o nítido propósito de evitar a renegociação dos 

inúmeros acordos de bitributação existentes, o que seria essencial caso a adapta-

ção da Convenção Modelo aos novos fenômenos econômicos ocorresse por meio 

da modificação da redação dos seus dispositivos.5 Para viabilizar esse procedi-

mento de alteração dos Comentários, a OCDE defende que as modificações de 

interpretação podem afetar de forma imediata todos os acordos de bitributação 

2 Segundo Nathalie Bravo, “after a modification of the OECD Model [...], a period of from 5 to 10 years 
is required for incorporating the respective changes into the tax treaty network” (BRAVO, Nathalie. The 
Proposal	for	a	multilateral	Tax	Instrument	for	Updating	Tax	Treaties.	Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) –  
The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: Linde, 2016, p. 
331).

3 INNAMORATO, Caterina. Expeditious Amendments to Double Tax Treaties based on the OECD Model. 
Intertax. Volume 63. No. 3. Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2008, p. 114-124.

4 GóMEZ-BALLINA, Rodrigo. The Relevance of the Commentaries to the OECD MC for the Interpretation of 
Bilateral Tax Treaties. Fundamental Issues and Practical Problems in Tax Treaty Interpretation. Coord. 
Michael Schilcher e Patrick Weninger. Vienna: Linde, 2008, p. 93.

5 ZAPATA, Eduardo Medina. The Impact of the OECD on Tax Treaties. Tax Treaty Policy and Development. 
Coord. Markus Stefaner e Mario Züger. Vienna: Linde, 2005, p. 118.
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que reproduzem a mesma regra convencional, enquanto uma mudança na redação 

das próprias cláusulas da Convenção Modelo somente produziria efeito sobre os 

tratados internacionais que incorporassem a nova redação.6

Daí a importância de um instrumento multilateral para a atualização automá-

tica e simultânea de toda a rede internacional de acordos de bitributação.

No âmbito do Projeto BEPS, o maior desafio estava na elaboração das dispo-

sições da Convenção Multilateral, que deveria conciliar as medidas propostas em 

planos de ação com níveis distintos (i.e., “minimum standard”, “reinforced stan-

dard” e “best practices”), com a flexibilidade necessária para acomodar diferentes 

políticas fiscais seguidas por diversos países na negociação de seus tratados 

internacionais. Confira-se, na tabela abaixo, a classificação das Ações incluídas 

na Convenção Multilateral:

Minimum Standard Reinforced Standard Best Practices

Ação 6 – Evitando a conces-

são de benefícios dos acordos 

de bitributação em circunstân-

cias inadequadas (“Preventing 

the Granting of Treaty 

Benefits in Inappropriate 

Circumstances”).

Ação 7 – Evitando a anu-

lação artificial do concei-

to de estabelecimento 

permanente (“Preventing 

the Artificial Avoidance of 

Permanent Establishment 

Status”).

Ação 2 – Neutralizando 

os efeitos dos des-

casamentos híbridos 

(“Neutralising the Effects 

of Hybrid Mismatch 

Arrangements”)Ação 14 – Tornando os me-

canismos de solução de 

controvérsias mais efetivos 

(“Making Dispute Resolution 

Mechanisms More Effective”).

Para superar esse árduo desafio, a Convenção Multilateral utilizou diferentes 

tipos de cláusulas para atualizar a rede de tratados internacionais. Em resumo, 

as principais soluções utilizadas pela OCDE na tentativa de fornecer a flexibilidade 

exigida pelos Estados signatários da Convenção Multilateral, mas sem aumentar 

6 VALLVÉ, Joan Hortalá i. Comentarios a la Red Española de Convenios de Doble Imposición. Cizur Menor: 
Thomson/Aranzadi, 2007, p. 111-112.
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significativamente a complexidade na aplicação das cláusulas convencionais, fo-

ram as seguintes:

(i) o uso de cláusulas convencionais alternativas, que permitem que os 

países customizem o compromisso a ser assumido com cada Estado 

contratante, conciliando diferentes objetivos de política fiscal;7 

(ii) o emprego de mecanismos de opção de inclusão ou opção de exclusão, 

que permitem que os Estados estabeleçam compromissos ou limitações 

adicionais aos efeitos de certas disposições;8

(iii) a introdução de um sistema de notificação, segundo o qual os países 

devem indicar especificamente os tratados internacionais e as 

respectivas disposições que serão alteradas ou substituídas;9

(iv) o uso da linguagem descritiva nas cláusulas convencionais, que 

substitui referências a artigos específicos e parágrafos dos acordos 

de bitributação existentes que irão interagir com as medidas anti-BEPS 

previstas na Convenção Multilateral;10

(v) a inclusão de cláusulas de compatibilidade, que tratam expressamente 

da relação entre a Convenção Multilateral e as disposições vigentes dos 

tratados internacionais alterados.11 

Em geral, pode-se dizer que Convenção Multilateral tornará mais complexa a 

atividade de interpretação dos tratados internacionais modificados, principalmen-

te para efeito de determinação da redação atual e do alcance das disposições 

convencionais vigentes. Idealmente, os países devem produzir versões consolida-

das de cada tratado internacional modificado pela Convenção Multilateral, a fim de 

facilitar sua aplicação concreta. Porém, na prática, sabe-se que não há qualquer 

obrigatoriedade de consolidação dos textos em vigor.12 

7 OECD. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. ACTION 15: 2015 Final Report. 
Paris: OECD Publishing, 2015, p. 45.

8 OECD. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. ACTION 15: 2015 Final Report. 
Paris: OECD Publishing, 2015, p. 43-47.

9 OECD. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. ACTION 15: 2015 Final Report. 
Paris: OECD Publishing, 2015, p. 46-47.

10 OECD. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. ACTION 15: 2015 Final Report. 
Paris: OECD Publishing, 2015, p. 22.

11 OECD. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. ACTION 15: 2015 Final Report. 
Paris: OECD Publishing, 2015, p. 32.

12 Aliás, o Brasil é um exemplo pródigo do problema, uma vez que o atual Regulamento do Imposto de Renda, 
que deveria ser editado anualmente, é de 1999 (Decreto nº 3.000, de 26.03.1999). Sobre a obrigação de 
consolidação, confira-se o art. 212 do Código Tributário Nacional (CTN): “Art. 212. Os Poderes Executivos 
federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro de 90 (noventa) dias da entrada em vigor 
desta Lei, a consolidação, em texto único, da legislação vigente, relativa a cada um dos tributos, repetindo-
se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano”.
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Até o momento, a OCDE alcançou resultados expressivos, tendo em vista 

que 70 países já assinaram a Convenção Multilateral,13 sendo que outros 8 paí-

ses manifestaram sua intenção de assinar o referido instrumento, ainda que em 

momento posterior. 

No presente artigo, pretende-se examinar as propostas inseridas na 

Convenção Multilateral, a sua interação com os tratados internacionais em vigor, 

bem como a alternativa adotada pelo Brasil de renegociar, em bases bilaterais, os 

seus acordos de bitributação em vigor, como fez recentemente com a Argentina. 

2 A Convenção Multilateral e a Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados

Como se sabe, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT), 

promulgada no Brasil pelo Decreto nº 7.030/2009, codificou o mais vasto conjun-

to de normas jurídicas a respeito da elaboração, ratificação, denúncia e extinção 

de tratados internacionais, com forte alicerce nas regras de direito consuetudiná-

rio que regiam a matéria,14 representando, assim, um marco para o desenvolvi-

mento do direito internacional.15

O artigo 39 da CVDT consagra a regra geral relativa à alteração dos tratados 

internacionais, estabelecendo que a sua emenda depende de comum acordo en-

tre as partes.16 Assim, a prática comumente seguida pelos Estados, para a alte-

ração de seus acordos de bitributação, envolve a renegociação das cláusulas que 

serão alteradas, sendo que, após a obtenção de consenso, os Estados assinam 

um protocolo de modificação.17 

Geralmente, o processo de renegociação de um acordo internacional de 

bitributação é complexo, envolvendo diversas etapas, como o contato inicial en-

tre os países, a identificação das ineficiências fiscais, o estudo das alterações 

na legislação tributária do outro Estado contratante, a escolha dos membros da 

delegação, a discussão das cláusulas convencionais, a definição do idioma, a 

solução das divergências entre os Estados, entre inúmeros outros aspectos. Em 

13 A relação completa está disponível no endereço: <http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-
and-parties.pdf>. Acesso em: 29.07.2017.

14 BORGES, Thiago Carvalho. Curso de direito internacional público e direito comunitário. São Paulo: Atlas, 
2011, p. 33.

15 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO, Geraldo Eulálio do Nascimento; CASELLA, Paulo Borba. Manual de 
direito internacional público. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 219.

16	 Veja-se:	“Um	tratado	poderá	ser	emendado	por	acordo	entre	as	partes.	As	regras	estabelecidas	na	parte	
II aplicar-se-ão a tal acordo, salvo na medida em que o tratado dispuser diversamente”.

17	 BRAVO,	Nathalie.	The	Proposal	for	a	multilateral	Tax	Instrument	for	Updating	Tax	Treaties.	Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et 
al. Vienna: Linde, 2016, p. 331.
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vista disso, é comum que várias rodadas de renegociação sejam necessárias para 

propor e discutir todas as alterações pretendidas.18 

Em um cenário ideal, o resultado final do acordo de bitributação objeto do 

procedimento de renegociação deve atender aos anseios de ambos os Estados 

contratantes, com disposições equilibradas e que funcionem adequadamente na 

prática. Com isso, o acordo de bitributação poderá contribuir para a promoção das 

relações econômicas entre os Estados contratantes, além de resistir ao transcur-

so do tempo, sem a necessidade de novas renegociações em curto prazo, para 

adaptá-lo aos novos fenômenos sociais.

A Convenção Multilateral da OCDE pretende simplificar o procedimento aci-

ma, por meio da assinatura de um instrumento multilateral que irá interagir com 

os acordos de bitributação atualmente em vigor, derrogando apenas cláusulas 

convencionais específicas. 

Sob o enfoque da CVDT, a única exigência é a de que a emenda dos tratados 

internacionais seja realizada de comum acordo entre os Estados contratantes. 

Não há regras específicas estabelecendo o procedimento a ser seguido para a 

alteração de tratados internacionais bilaterais por convenções multilaterais. Os 

artigos 40 e 41 da CVDT disciplinam o procedimento de emenda dos tratados 

multilaterais, mas sem tratar expressamente da alteração de instrumentos bilate-

rais por convenções multilaterais. Assim, na ausência de disposições específicas, 

entende-se que a forma de modificação é de livre escolha dos países envolvidos, 

desde que observados os procedimentos gerais estabelecidos na CVDT e nas leis 

domésticas dos respectivos Estados.19

O artigo 30 da CVDT trata da aplicação de tratados internacionais sucessivos 

a respeito do mesmo assunto, de modo que a sua análise é fundamental para o 

presente estudo. Para facilitar a compreensão, transcreve-se a redação integral 

do referido dispositivo:

Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto 

1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações 
Unidas,	os	direitos	e	obrigações	dos	Estados	partes	em	tratados	su-
cessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformida-
de com os parágrafos seguintes. 

2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado 
anterior ou posterior ou que não deve ser considerado incompatível 
com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão. 

18 SANTOS, Ramon Tomazela. O procedimento de negociação dos acordos de bitributação. Revista Dialética 
de Direito Tributário, São Paulo, n. 236, p. 127-151. 

19 ODENDAHL, Kerstin. Article 39. General rule regarding the amendment of treaties. Vienna Convention on 
the Law of Treaties. Coord. Oliver Dörr e Kirsten Schmalenbach. Heidelberg: Springer-Verlag, 2012, p. 699. 
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3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes 
no tratado posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vi-
gorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do 
artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que as suas 
disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior. 

4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas a partes 
no tratado anterior: 

a) nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se 
o disposto no parágrafo 3; 

b) nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado 
parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Esta-
dos são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos. 

5. O parágrafo 4 aplica-se sem prejuízo do artigo 41, ou de qualquer 
questão relativa à extinção ou suspensão da execução de um tratado 
nos termos do artigo 60 ou de qualquer questão de responsabilidade 
que possa surgir para um Estado da conclusão ou da aplicação de um 
tratado cujas disposições sejam incompatíveis com suas obrigações 
em relação a outro Estado nos termos de outro tratado.

O parágrafo 1º do artigo 30 da CVDT apenas enuncia a cláusula geral de que 

os direitos e obrigações dos Estados, oriundos de tratados internacionais suces-

sivos sobre o mesmo assunto, devem observar o disposto em seus parágrafos. 

O	 artigo	 103	 da	 Carta	 das	 Nações	 Unidas,	mencionado	 no	 aludido	 parágrafo,	

constitui uma cláusula de prioridade (“priority clause”), segundo a qual as obriga-

ções	assumidas	pelos	membros	das	Nações	Unidas	prevalecem	sobre	aquelas	

pactuadas em outros acordos internacionais.20

Em seguida, o parágrafo 2º do artigo 30 da CVDT trata da cláusula de subor-

dinação (“subordination clause”), segundo a qual os Estados contratantes podem 

estipular que um tratado internacional está subordinado a um tratado interna-

cional anterior ou posterior ou que não deve ser considerado incompatível com 

esse último. Assim, tanto as cláusulas de prioridade, quanto as cláusulas de 

subordinação constituem regras de compatibilidade ou de conflito, que podem ser 

definidas como mecanismos utilizados pelos Estados contratantes para discipli-

nar as relações entre tratados internacionais sucessivos.21 

O parágrafo 3º do artigo 30 da CVDT consagra o critério cronológico de reso-

lução de antinomias jurídicas “lex posterior derogat legi priori”, que constitui uma 

20 Veja-se: “Artigo 103. No caso de conflito entre as obrigações dos Membros das Nações Unidas, em 
virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão 
as obrigações assumidas em virtude da presente Carta”.

21	 BRAVO,	Nathalie.	The	Proposal	for	a	multilateral	Tax	Instrument	for	Updating	Tax	Treaties.	Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et 
al. Vienna: Linde, 2016, p. 334.
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regra geral de direito intertemporal, acolhida tanto no âmbito das leis internas,22 

como no plano internacional. Dessa forma, caso dois tratados internacionais re-

lativos ao mesmo assunto estejam simultaneamente em vigor e as suas disposi-

ções sejam incompatíveis, o tratado internacional posterior deve prevalecer sobre 

o tratado internacional anterior.23

O critério cronológico é de fundamental importância para as discussões rela-

tivas aos tratados internacionais sucessivos, em razão da ausência de hierarquia 

entre os pactos internacionais que versam sobre a mesma matéria.24 

Em circunstâncias normais, o critério cronológico previsto no artigo 30, pa-

rágrafo 3º, da CVDT deve ser suficiente para garantir a prevalência da Convenção 

Multilateral sobre os tratados bilaterais anteriores, que permanecerão aplicáveis 

na medida de sua compatibilidade com as disposições supervenientes.25 Isso é 

assim porque o autêntico conflito normativo apenas deverá ocorrer caso os dois 

Estados contratantes do tratado bilateral também tenham assinado a Convenção 

Multilateral, hipótese em que o critério cronológico garantirá a prevalência do últi-

mo instrumento internacional. 

Apesar disso, a verdade é que dificuldades hermenêuticas podem surgir na 

prática, seja em relação à possibilidade de interpretação harmônica do tratado 

bilateral com a Convenção Multilateral, seja em relação a tratados bilaterais pos-

teriores celebrados entre os mesmos Estados contratantes, ainda que para tratar 

de questões conexas. Trata-se, assim, de uma questão de interpretação, o que 

permite o surgimento de controvérsias.26 

Daí a opção da OCDE pela inclusão de cláusulas de compatibilidade no 

instrumento multilateral, com o objetivo de tornar mais clara e transparente a 

relação entre as disposições da Convenção Multilateral e dos tratados bilaterais 

alterados.27

22 No Brasil, veja-se o parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “A lei 
posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

23 OECD. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. ACTION 15: 2015 Final Report. 
Paris: OECD Publishing, 2015, p. 31.

24 Note-se que a CVDT, na condição de regra geral de direito internacional, não entra no mérito de eventual 
superioridade hierárquica atribuída aos tratados internacionais de direitos humanos, segundo o 
ordenamento jurídico de determinados países.

25 Confira-se: “18. In the silence of the multilateral treaty, the applicable customary rule, codified in Article 
30(3) of the VCLT, 4 is that when two rules apply to the same matter, the later in time prevails (lex posterior 
derogat legi priori). Accordingly, earlier (i.e. previously concluded) bilateral treaties would continue to apply 
only to the extent that their provisions are compatible with those of the later multilateral treaty” (OECD. 
Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. ACTION 15: 2015 Final Report. Paris: 
OECD Publishing, 2015, p. 31). 

26 ROCHA, Sergio André. Política fiscal internacional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 294.
27 OECD. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. ACTION 15: 2015 Final Report. 

Paris: OECD Publishing, 2015, p. 32.
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A ideia por trás das cláusulas de compatibilidade é promover a certeza, 

a transparência e a segurança jurídica nas relações internacionais, garantindo, 

assim, que as disposições da Convenção Multilateral prevalecerão sobre as re-

gras dos tratados bilaterais alterados. Trata-se, portanto, de medida destinada 

a preservar a aplicação uniforme da Convenção Multilateral nos seus diferentes 

níveis de interpretação, que envolvem os Estados contratantes, os contribuintes, 

as autoridades fiscais e as autoridades judiciais.28

Retornando para a análise da CVDT, o parágrafo 4º do artigo 30 apenas con-

firma que, quando os mesmos Estados contratantes são partes em dois tratados 

internacionais sucessivos, o critério cronológico deve prevalecer. Diversamente, 

caso apenas um Estado seja parte em dois tratados internacionais sucessivos, o 

instrumento internacional celebrado entre os dois países contratantes, seja ante-

rior, seja posterior, deverá reger seus direitos e obrigações recíprocos, como não 

poderia deixar de ser. 

Para encerrar este tópico, o parágrafo 5º do artigo 30 da CVDT dispõe que 

as regras previstas no parágrafo anterior aplicam-se independentemente do  

(i) artigo 41, que trata dos acordos internacionais celebrados para modificar tra-

tados multilaterais, do (ii) artigo 60, que versa sobre a extinção ou suspensão 

da execução de um tratado internacional em virtude de sua violação, ou de (iii) 

eventual questão relativa à responsabilidade internacional de um Estado que cele-

brou ou aplicou disposições incompatíveis com obrigações assumidas em outros 

pactos internacionais, celebrados com outros Estados soberanos. 

3 A Declaração Explicativa (“Explanatory Statement”) da 
Convenção Multilateral e a sua relevância no processo de 
interpretação

Como se sabe, a Convenção Multilateral foi elaborada em conjunto com uma 

Declaração Explicativa (“Explanatory Statement”), que esclarece a abordagem 

adotada pela OCDE para modificar as disposições dos acordos de bitributação 

em vigor. 

A discussão que surge, nesse ponto, diz respeito à relevância jurídica da 

Declaração Explicativa que acompanha a Convenção Multilateral, justamente por 

se tratar de um instrumento desenvolvido em conjunto com o tratado multilateral. 

A análise da relevância da Declaração Explicativa deve ter como ponto de 

partida os artigos 31 e 32 da CVDT, que consolidam regras de direito internacional 

28 Sobre os diferentes níveis de interpretação, conferir: ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados 
para evitar a bitributação da renda. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 225-227.
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público preexistentes sob a forma de costume internacional.29 Assim, como os ci-

tados preceitos convencionais apenas consolidam critérios hermenêuticos que há 

muito tempo inspiram a prática internacional, possuindo caráter declaratório em 

relação às regras de direito consuetudinário neles consagradas,30 entende-se que 

a interpretação geral dos tratados internacionais deve observar as suas diretrizes 

hermenêuticas.31

Esse tema tem relação com a discussão acerca da relevância jurídica a ser 

atribuída aos Comentários à Convenção Modelo da OCDE. Porém, há aqui uma 

distinção fundamental, que reside no fato de que a Declaração Explicativa é um 

instrumento estabelecido em conjunto com a Convenção Multilateral, o que per-

mite o seu enquadramento como “contexto interno” ou, no mínimo, como “meio 

suplementar de interpretação”, ao contrário do que ocorre com os Comentários à 

Convenção Modelo da OCDE.32 

De fato, o artigo 31, parágrafo 2º, da CVDT dispõe sobre o chamado “contex-

to interno”, que compreende, além do texto do tratado internacional, seu preâm-

bulo e anexos, qualquer acordo relativo ao tratado internacional celebrado pelas 

partes em conexão com a sua conclusão, bem como qualquer instrumento relativo 

ao tratado internacional estabelecido pelas partes em conexão com a sua conclu-

são. Veja-se: 

2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreen-
derá, além do texto, seu preâmbulo e anexos: 

a) qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em 
conexão com a conclusão do tratado; 

b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em co-
nexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como 
instrumento relativo ao tratado.

29 SCHWARZ, Jonathan. Schwarz on Tax Treaties.	3.	ed.	Surrey:	Wolters	Kluwer	(UK)	Limited,	2013,	p.	94.
30 SCHMALENBACH, Kirsten. Article 4 – Non-retroactivity of the present Convention. Vienna Convention on the 

Law of Treaties – A Commentary. Coord. Oliver Dörr e Kirsten Schmalenbach. Berlin/Heidelberg: Springer/
Verlag, 2012, p. 82-85.

31 ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a bitributação da renda. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013, p. 187.

32 Sobre a questão da relevância dos Comentários à Convenção Modelo da OCDE, vide: ROCHA, Sergio 
André. Interpretação dos tratados contra a bitributação da renda. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 
152-163; SCHMITT, Marcus. The relevance of amendments to the OECD Commentary for the interpretation 
of tax treaties (static or dynamic approach). Fundamental Issues and Practical Problems in Tax Treaty 
Interpretation. Coord. Michael Schilcher e Patrick Weninger. Vienna: Linde, 2008; GóMEZ-BALLINA, 
Rodrigo. The Relevance of the Commentaries to the OECD MC for the Interpretation of Bilateral Tax Treaties. 
Fundamental Issues and Practical Problems in Tax Treaty Interpretation. Coord. Michael Schilcher e Patrick 
Weninger. Vienna: Linde, 2008; ENGELEN, Frank. How “acquiescence” and “estoppel” can operate to the 
effect that the States parties to a tax treaty are legally bound to interpret the treaty in accordance with the 
Commentaries on the OECD Model Tax Convention. The Legal Status of the OECD Commentaries. Coord. 
Sjoerd Douma e Frank Engelen. Amsterdam: IBFD, 2008, p. 69; MÖSSNER, Jörg Manfred. Klaus Vogel 
Lecture 2009 – Comments. Bulletin for International Taxation. Volume 64. No. 1. Amsterdam: IBFD, 2010.
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Já os “meios suplementares de interpretação”, que podem ser utilizados para 

confirmar o sentido da atividade de interpretação ou, ainda, quando o resultado da 

interpretação for ambíguo, obscuro, absurdo ou desarrazoado, compreendem os 

trabalhos preparatórios do tratado internacional, bem como as circunstâncias que 

ladeiam a sua conclusão, nos termos do artigo 32 da CVDT, a seguir reproduzido:

Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive 
aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua 
conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação do 
artigo 31 ou de determinar o sentido quando a interpretação, de con-
formidade com o artigo 31: 

a) deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou 

b) conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desar-
razoado.

Como se vê, os meios suplementares de interpretação constituem o ele-

mento histórico de interpretação dos tratados internacionais, que podem ser leva-

dos em consideração no processo de adjudicação de sentido às suas cláusulas 

convencionais.33 

Os Comentários à Convenção Modelo da OCDE não se enquadram como 

“contexto interno” ou como “meio suplementar de interpretação”, seja porque 

não foram elaborados em conexão com a conclusão dos acordos de bitributação, 

seja porque não constituem trabalhos preparatórios de tratados internacionais 

específicos.

No entanto, o mesmo raciocínio não se aplica à Declaração Explicativa, que 

funciona como um instrumento relativo à Convenção Multilateral estabelecido 

pelas partes em conexão com a sua conclusão. Logo, a Declaração Explicativa 

integra o chamado “contexto interno” da Convenção Multilateral, motivo pelo qual 

o seu conteúdo deve ser levado em consideração pelo exegeta na interpretação 

sistemática de suas disposições. 

Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem da Declaração Explicativa:

11. The text of this explanatory statement to accompany the Conven-
tion (“Explanatory Statement”) was prepared by the participants in the 
ad hoc Group, and in the Sub-Group on Arbitration, to provide clarifica-
tion of the approach taken in the Convention and how each provision 
is intended to affect tax agreements covered by the Convention (“Co-
vered Tax Agreements”). It therefore reflects the agreed understanding 
of the negotiators with respect to the Convention.

33 ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a bitributação da renda. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013, p. 220-221.
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Como se pode observar, a passagem acima deixa clara a intenção da OCDE 

de conferir relevância jurídica à Declaração Explicativa, como elemento intrínseco 

à Convenção Multilateral, ao mencionar que as suas disposições foram prepara-

das pelos Estados contratantes, refletindo o entendimento comum dos respecti-

vos negociadores.

A consideração da Declaração Explicativa como parte do “contexto interno” 

da Convenção Multilateral traz consequências práticas importantes para a solução 

de divergências interpretativas que podem surgir no futuro, tendo em vista que 

esse documento: 

- descreve as abordagens adotadas na Convenção Multilateral para 

operacionalizar a sua interação com os tratados bilaterais em vigor; 

- ressalta a prevalência da Convenção Multilateral em caso de conflito com 

os tratados bilaterais atualmente em vigor; 

- explicita as soluções trazidas pela Convenção Multilateral para os 

diferentes problemas enfrentados nos planos de ações do Projeto BEPS;

- destaca considerações de política fiscal e desígnios que antes estavam 

apenas nos planos de ação do Projeto BEPS, sendo que tais relatórios, por 

representarem apenas recomendações ou indicações sugestivas (“soft-

law”), possuem pouca relevância jurídica na atividade de interpretação e 

construção das normas jurídicas. 

No mais, resta aguardar para ver o grau de relevância que os diferentes res-

ponsáveis pela interpretação da Convenção Multilateral, que envolvem os Estados 

contratantes, os contribuintes, as autoridades fiscais e as autoridades judiciais, 

vão atribuir às disposições constantes da Declaração Explicativa para a solução 

de controvérsias. 

4 Análise geral da Convenção Multilateral

4.1 Os descasamentos híbridos

O artigo 3º da Convenção Multilateral trata dos rendimentos obtidos por 

ou através de entidades consideradas transparentes para fins fiscais, com o ob-

jetivo de evitar a dupla não tributação da renda em operações internacionais.34 

Basicamente, essa disposição estabelece que o rendimento obtido através de 

34 É comum a utilização da expressão “dupla não tributação” (“double non-taxation”) na literatura jurídica 
nacional e estrangeira, para enfatizar que os dois Estados contratantes não exerceram o seu poder de 
tributar. Porém, na essência, a “dupla não tributação” representa a ausência de tributação da renda 
(Sobre o tema, vide:	LAGUNA,	Félix	Daniel	martínez.	Abuse	and	Aggressive	Tax	Planning:	Between	OECD	
and	EU	Initiatives	–	The	Dividing	Line	between	Intended	and	Unintended	Double	Non-Taxation.	World Tax 
Journal. Volume 9. No. 2. Amsterdam: IBFD, 2017, p. 189-246).
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uma entidade transparente para fins fiscais apenas terá acesso aos benefícios 

do tratado internacional caso o Estado da residência trate o respectivo valor 

como renda atribuída a um residente de sua jurisdição no âmbito da legislação 

doméstica. De certa forma, essa regra visa incluir no próprio texto dos acordos 

de bitributação – e não apenas nos Comentários à Convenção Modelo da OCDE –  

a abordagem geral adotada por essa organização no “Partnership Reporta” de 

1999,35 de modo que, caso o Estado da residência considere que o rendimento foi 

atribuído a um residente em sua jurisdição, cabe ao Estado da fonte seguir essa 

regra de atribuição da renda.36 

Assim, para efeito de acesso aos benefícios do tratado internacional, não 

basta que a entidade fiscalmente transparente seja residente de um Estado con-

tratante. A Convenção Multilateral passa a exigir um requisito adicional, que é a 

atribuição do respectivo rendimento a um residente daquele Estado contratante, 

no âmbito das leis domésticas. 

O artigo 4º da Convenção Multilateral modifica a regra de desempate para as 

entidades com dupla residência, exigindo que as autoridades competentes deter-

minem a residência fiscal por meio de procedimento amigável. Assim, no caso de 

sociedades com dupla residência, o critério de desempate não será mais a “sede 

de administração efetiva”, como prevê o artigo 4º, parágrafo 3º, da Convenção 

Modelo da OCDE, de tal sorte que os Estados contratantes deverão definir, em 

cada caso concreto, a residência fiscal que irá prevalecer diante das circunstân-

cias fáticas, por meio de procedimento amigável.37 

De acordo com a teoria do “lugar de constituição”, a pessoa jurídica será re-

sidente no Estado em que regularmente constituída, com a observância dos requi-

sitos formais e das regras de direito societário aplicáveis na respectiva jurisdição.

Por outro lado, segundo a teoria da “sede de administração efetiva”, a pes-

soa jurídica será residente no Estado em que são tomadas as principais decisões 

comerciais e administrativas necessárias para a condução da sua atividade eco-

nômica.38 Assim, a determinação da sede de direção efetiva depende da análise 

35 OECD. The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships. Paris, OECD, 1999.
36 KOLLMANN, Jasmin; RONCARATI, Alessandro; STARINGER, Claus. Treaty Entitlement for Fiscally 

Transparent Entities: Article 1(2) of the OECD Model Convention. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – 
The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: Linde, 2016, p. 
12-13.

37	 BRÄUmANN,	Peter;	TUmPEL,	michael.	The	Tiebreaker	for	Dual	Resident	Companies,	the	holding	Period	for	
Intercompany Dividends and the Modifications to Article 13(4) of the OECD Model. Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: 
Linde, 2016, p. 306.

38 Veja-se: “The place of effective management is the place where key management and commercial decisions 
that are necessary for the conduct of the entity’s business as a whole are in substance made. All relevant 
facts and circumstances must be examined to determine the place of effective management” (OECD. Model 
Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version. Paris: OECD, 2010, p. 88-89).
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dos fatos e das circunstâncias do caso concreto, por meio da verificação do local 

de reunião da diretoria, do local de reunião do conselho de administração ou órgão 

equivalente, do local aonde o diretor-presidente e outros executivos conduzem as 

suas atividades, da localização da sede da pessoa jurídica, do lugar de guarda dos 

livros contábeis, entre outros.39 

Com a alteração pretendida pela Convenção Multilateral, os contribuintes per-

dem a previsibilidade em casos de dupla residência, pois será impossível saber de 

antemão se os benefícios previstos no acordo de bitributação serão aplicáveis, ou 

não, ao caso concreto. Em razão de sua amplitude, essa alteração prejudica não 

apenas as sociedades engajadas em estratégias agressivas de planejamento tri-

butário internacional, como pretende o Projeto BEPS, mas também qualquer outra 

sociedade com dupla residência em virtude de assimetrias existentes entre as leis 

domésticas de cada Estado. Além disso, trata-se de alteração que amplia signifi-

cativamente o poder e a discricionariedade das autoridades fiscais, em razão da 

ausência de parâmetros a serem utilizados no procedimento amigável para guiar 

a decisão acerca da regra de desempate a ser empregada no caso concreto.40 

Vale mencionar que essa proposta da OCDE, embora resolva os planejamen-

tos tributários que utilizam as regras de desempate dos tratados internacionais, 

não soluciona a questão das entidades com dupla não residência. 

Como	exemplo,	uma	pessoa	jurídica	administrada	nos	Estados	Unidos,	mas	

constituída na Irlanda, não é residente em nenhum dos dois países, pois o pri-

meiro país utiliza o “lugar de constituição” e o segundo país adota a “sede de 

administração efetiva” para a definição da residência fiscal. Com esse planeja-

mento tributário de dupla não residência das sociedades estrangeiras, é possível 

evitar a tributação da renda no Estado da residência, produzindo a chamada renda 

apátrida (“stateless income”),41 pois a sociedade com dupla não residência não 

possui vínculo com qualquer jurisdição para fins de tributação.

Note-se que a determinação da nacionalidade das pessoas jurídicas, bem 

como dos direitos e deveres dela decorrentes, é matéria submetida às leis inter-

nas de cada Estado, por derivarem diretamente da soberania estatal. Por isso, a 

Convenção Multilateral da OCDE não teria como resolver esse problema da dupla 

não residência. 

39 Parágrafo 24.1. dos Comentários ao art. 4º da Convenção Modelo (OECD. Model Tax Convention on 
Income and on Capital – Condensed Version. Paris: OECD, 2010, p. 89). 

40	 BRÄUmANN,	Peter;	TUmPEL,	michael.	The	Tiebreaker	for	Dual	Resident	Companies,	the	holding	Period	for	
Intercompany Dividends and the Modifications to Article 13(4) of the OECD Model. Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: 
Linde, 2016, p. 313-314.

41 KLEINBARD, Edward D. Stateless Income. Florida Tax Review.	Volume	11.	No.	9.	Gainesville:	University	of	
Florida, 2011, p. 701-770.
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Por último, o artigo 5º da Convenção Multilateral fornece três alternativas 

para os Estados contratantes que pretendem combater a dupla não tributação 

decorrente da existência do método de isenção nos tratados bilaterais: 

- Opção 1: negar o método de isenção ao rendimento que, segundo as 

disposições do tratado internacional, sejam isentos ou tributados a 

alíquotas reduzidas pelo Estado da fonte; 

- Opção 2: restringir a aplicação do método de isenção aos dividendos 

que foram tratados como despesas dedutíveis no Estado da fonte, como 

ocorre no caso de rendimentos provenientes de instrumentos financeiros 

híbridos;42 

- Opção 3: substituir integralmente o método de isenção pelo método 

de crédito, reduzindo significativamente o risco de dupla não tributação 

causada pelos tratados internacionais (a solução não elimina 

completamente o problema, em virtude da existência de regras que 

atribuem competência exclusiva, em relação às quais é dispensável à 

aplicação do método para alívio à dupla tributação). 

De qualquer forma, ciente da importância do método da isenção para a 

definição de diretrizes de política fiscal pelos Estados, a Convenção Multilateral 

corretamente prevê que um Estado pode optar pela não aplicação das alternativas 

apontadas acima. 

De fato, há diversas razões de política fiscal que suportam o método da isen-

ção, tendo em vista que esse mecanismo de alívio à dupla tributação reconhece 

a soberania e a jurisdição do outro Estado contratante, evitando a anulação dos 

incentivos fiscais concedidos pelo Estado da fonte.43 

Além disso, o método da isenção permite que o Estado da residência ganhe 

maior poder de barganha na negociação do acordo de bitributação, o que permite 

a redução das alíquotas de imposto de renda cobradas pelo Estado da fonte.44 

A adoção do método da isenção também permite que o Estado da residência 

estimule as incursões de suas pessoas jurídicas no exterior, reduzindo a sua 

carga tributária total em caso de repatriação de lucros para as sociedades contro-

ladoras. Assim, ao consagrar a neutralidade de importação de capitais, o método 

da isenção reconhece que os seus contribuintes podem estar atuando no exterior 

em países com diferentes graus de desenvolvimento e evita que a tributação 

residual no Estado da residência nivele a carga tributária de contribuintes que não 

42 SANTOS, Ramon Tomazela. Os instrumentos financeiros híbridos à luz dos acordos de bitributação: 
implicações fiscais para além do Projeto BEPS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 343-363.

43 PIRES, Manuel. International Juridical Double Taxation of Income. Deventer: Kluwer Law, 1989, p. 176.
44 LÜDICKE, Jürgen. Exemption and Tax Credit in German Tax Treaties – Policy and Reality. Tax Polymath: A 

Life in International Taxation. Coord. Philip Baker e Catherine Bobbett. Amsterdam: IBFD, 2011, p. 280-
281.
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estão em situações similares.45 Logo, a utilização do método da isenção pode 

ser vista como uma forma de apoio às pessoas jurídicas que operam no exterior, 

contribuindo para a sua competividade no plano internacional.46 

Por fim, a opção pelo método da isenção facilita o cumprimento da lei tri-

butária, reduzindo as complexidades envolvidas na aplicação do método do cré-

dito.47 48 A redução dos custos administrativos da atividade de fiscalização da 

Administração Pública e dos custos de conformidade do contribuinte para cumprir 

a lei tributária, que pode ser alcançada com o método da isenção,49 constitui um 

objetivo essencial de política fiscal, pois ambos são custos sociais que desviam 

recursos que poderiam ser empregados em finalidades mais produtivas ou que 

acarretam gastos públicos que poderiam ser evitados.

Daí a importância da alternativa residual trazida pela Convenção Multilateral, 

que permite que os países mantenham seus compromissos anteriores. 

4.2	Uso	indevido	dos	tratados	internacionais

O artigo 6º da Convenção Multilateral trata da alteração do preâmbulo dos 

tratados bilaterais em vigor, para a inclusão de uma declaração clara no sentido 

de que os Estados Contratantes, por ocasião da celebração do tratado internacio-

nal, têm a intenção de evitar a criação de oportunidades de dupla não tributação.50 

Veja-se:

Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes cove-
red by this agreement without creating opportunities for non-taxation or 
reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through 
treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in 
this agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdic-
tions). 

A Convenção Multilateral também permite que os países incluam, no preâm-

bulo de seus tratados bilaterais em vigor, declaração da intenção de desenvolver 

45 PIRES, Manuel. International Juridical Double Taxation of Income. Deventer: Kluwer Law, 1989, p. 176.
46 LÜDICKE, Jürgen. Exemption and Tax Credit in German Tax Treaties – Policy and Reality. Tax Polymath: A 

Life in International Taxation. Coord. Philip Baker e Catherine Bobbett. Amsterdam: IBFD, 2011, p. 281.
47 PIRES, Manuel. International Juridical Double Taxation of Income. Deventer: Kluwer Law, 1989, p. 176.
48 LÜDICKE, Jürgen. Exemption and Tax Credit in German Tax Treaties – Policy and Reality. Tax Polymath: A 

Life in International Taxation. Coord. Philip Baker e Catherine Bobbett. Amsterdam: IBFD, 2011, p. 282-
283.

49	 SChOUERI,	Luís	Eduardo.	Las	limitaciones	decurrentes	de	la	tributación	mundial	de	la	renta	y	la	adopción	
de la territorialidad. Reflexiones en torno a un modelo latinoamericano de convenio de doble imposición. 
Coord.	Addy	mazz	e	Pasquale	Pistone.	montevideo:	Fundación	de	Cultura	Universitaria,	2010,	p.	290.	

50 OCDE. Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances – Action 6: 2014 
Deliverable. Paris: OECD, 2014, p. 22. 
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as relações comerciais e intensificar a cooperação em assuntos tributários. 

Confira-se: 

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance 
their co-operation in tax matters.

A todo rigor, a afirmação de que os Estados não têm a intenção de criar 

oportunidades de dupla não tributação, proposta pela Convenção Multilateral, não 

implica a automática exclusão dos resultados que podem surgir na aplicação do 

acordo de bitributação.51 Se a aplicação das regras convencionais, em interação 

com as leis domésticas, resultar em dupla não tributação, os Estados não podem 

excluir esse efeito negativo apenas com base na interpretação do preâmbulo,52 

com a consequente cobrança de imposto de renda em violação às disposições do 

tratado internacional.53

Nesse sentido, vale lembrar que a Corte Federal da Austrália, no caso 

Commissioner of Taxation v. Lamesa Holdings BV, julgado em 20 de agosto de 

1997, afirmou que a finalidade do acordo de bitributação pode, em certas circuns-

tâncias, lançar luzes sobre a intepretação de uma cláusula convencional específi-

ca, mas que o texto do acordo de bitributação sempre deve ter primazia, sendo ele 

o ponto de partida para o processo de interpretação, não a intenção dos Estados 

contratantes. Veja-se: 

There will be cases, and Thiel was one, where resort to the purpose 
of the double tax treaty to be found in the words “for the avoidance of 
double taxation with respect to taxes on income” may throw light on 
the interpretation to be adopted with respect to a particular Article. But 
it is difficult to see that that is the case here. The text of the treaty, 
being the starting point in any investigation as to the meaning of the 
text, necessarily has primacy in the interpretation process [...]. The 
starting point of interpretation is the elucidation of the meaning of the 
text, not an investigation ab initio into the intentions of the parties.54

51 GóMEZ-BALLINA, Rodrigo. The Relevance of the Commentaries to the OECD MC for the Interpretation of 
Bilateral Tax Treaties. Fundamental Issues and Practical Problems in Tax Treaty Interpretation. Coord. 
Michael Schilcher e Patrick Weninger. Vienna: Linde, 2008, p. 94.

52 JAIN, Ajit Kumar. Avoidance of double non-taxation as a guiding principle for the interpretation of tax 
treaties. Fundamental Issues and Practical Problems in Tax Treaty Interpretation. Coord. Michael Schilcher 
e Patrick Weninger. Viena: Linde, 2008, p. 176-184.

53 LANG, Michael. General Report. Double Non-Taxation. Volume 89a. Cahiers de Droit Fiscal International. 
International Fiscal. International Fiscal Association. 2004 Vienna Congress. Rotterdam: IFA, 2004, p. 87.

54 Em sua tese de doutorado, Luís Flávio Neto analisa outros precedentes que tratam da relevância do 
preâmbulo	para	fins	de	interpretação,	tais	como:	Caso	maximov	(US,	1963),	Caso	Sportsman	(UK,	1998),	
e	Caso	Tomislav	(UK,	2011).	Cf.	NETO,	Luís	Flávio.	Os “contextos” na interpretação e aplicação de acordos 
de bitributação.	Tese	de	Doutorado.	Universidade	de	São	Paulo,	São	Paulo,	2015,	p.	235-236.	
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Por essa razão, deve-se alertar que, se os Estados contratantes querem 

se assegurar de que o acordo de bitributação não levará a casos de dupla não 

tributação, essa intenção não pode ser atingida apenas mediante interpretação. 

Ao contrário, o combate à dupla não tributação exige que as alterações realizadas 

pela Convenção Multilateral, em conjunto com as leis domésticas que constituem 

a obrigação tributária, acarretem esse efeito, sem se atribuir poder normativo aos 

preâmbulos dos tratados internacionais.55 

Por fim, será interessante refletir sobre o peso que poderá ser atribuído à 

manifestação incluída no preâmbulo via tratado multilateral, vis-à-vis à redação 

das regras convencionais específicas dos acordos de bitributação que privilegiam 

incentivos econômicos para investimentos estrangeiros mediante a inclusão de 

cláusulas de “matching credit” e “tax sparing”.56 Ora, a partir do momento em 

que um Estado considera a dupla não tributação intencional uma forma válida de 

atrair investimentos estrangeiros, o peso a ser atribuído a uma declaração incluída 

no preâmbulo dos acordos de bitributação, por meio da Convenção Multilateral, 

deve ser relativizado e ponderado, uma vez que se exige a sua compreensão no 

contexto da política fiscal seguida pelo país na negociação de seus tratados inter-

nacionais, sem desvirtuamentos ou excessos. 

O artigo 7º da Convenção Multilateral propõe a inclusão da chamada cláusu-

la de PPT (“Principal Purpose Test”) nos acordos de bitributação, com a seguinte 

redação:

Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit 
under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an 
item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard 
to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was 
one of the principal purposes of any arrangement or transaction that 
resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established 
that granting that benefit in these circumstances would be in accor-
dance with the object and purpose of the relevant provisions of the 
Covered Tax Agreement. 

55 Daí a correta observação de Michael Lang: “If the contracting states want to ensure that the convention 
does not lead to cases of double non-taxation in future, this cannot be achieved by way of interpretation. 
Instead, this will require an amendment of the convention” (LANG, Michael. General Report. Double 
Non-Taxation. Volume 89a. Cahiers de Droit Fiscal International. International Fiscal. International Fiscal 
Association. 2004 Vienna Congress. Rotterdam: IFA, 2004, p. 85). 

56 No caso específico do Brasil, um exemplo da intenção de promover investimentos constava do artigo 55 
da Lei nº 10.637/02, revogado pela Lei nº 12.973/2014, cuja redação era a seguinte: “Art. 55. Nas 
Convenções destinadas a evitar a dupla tributação da renda, a serem firmadas pelo Brasil com países 
integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), será incluída cláusula prevendo a concessão de crédito 
do imposto de renda sobre lucros e dividendos recebidos por pessoa jurídica domiciliada no Brasil que 
deveria ser pago no outro país signatário, mas que não haja sido em decorrência de lei de vigência 
temporária de incentivo ao desenvolvimento econômico, nacional, regional ou setorial”. 
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Como se vê, segundo a cláusula de PPT, o acesso aos benefícios do trata-

do internacional a determinado rendimento pode ser negado caso seja razoável 

concluir, à luz de todos os fatos e circunstâncias, que a obtenção do tratamento 

tributário previsto no acordo de bitributação era um dos principais propósitos do 

arranjo ou da transação.57

A cláusula de PPT suscita diversos problemas, que demandam um estudo 

específico a respeito do tema. De qualquer forma, é importante destacar alguns 

pontos:

- o início da cláusula, que ressalva outros dispositivos do tratado bilateral 

alterado (“notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement”), 

elimina a segurança jurídica e a certeza na aplicação do direito conferida 

aos contribuintes pelas regras objetivas;58 

- a expressão “um dos principais propósitos do arranjo ou da transação” 

(“one of the principal purposes of any arrangement or transaction”) ignora 

que a busca pelo tratamento tributário menos oneroso, em conjunto com 

outros objetivos negociais ou extratributários, não revela a existência de 

abuso de direito ou de qualquer outra patologia que autorize a restrição 

aos benefícios dos tratados internacionais;59

- o trecho “seja razoável concluir” (“if it is reasonable to conclude”) traz um 

elevado desequilíbrio para o ônus da prova em favor do Fisco, que não 

precisa comprovar cabalmente que um dos motivos para a celebração 

do arranjo ou da transação era a obtenção dos benefícios previstos no 

tratado internacional;60

- a inclusão de regra geral antiabuso nos acordos de bitributação, por 

meio da Convenção Multilateral, pode levar ao entendimento “a contrario 

sensu” de que, na ausência de cláusula de PPT, a Administração Tributária 

não pode aplicar as regras domésticas para combater os casos de “treaty 

shopping” ou “rule shopping”.61

57	 PINETZ,	Erik.	Use	of	a	Principal	Purpose	Test	to	Prevent	Treaty	Abuse.	Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: Linde, 
2016, p. 284.

58 LANG, Michael. BEPS Action 6: Introducing an Antiabuse Rule in Tax Treaties. Tax Notes International. 
Volume 74. No. 7. Falls Church: Tax Analysts, 2014, p. 658. 

59 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. A prevenção de abusos dos tratados internacionais que 
visam evitar a dupla tributação no plano de ação do Projeto BEPS: perspectiva brasileira. In: ROCHA, Sergio 
André; TORRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional: homenagem ao Professor Alberto Xavier. 
São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 581.

60	 DE	BROE,	Luc;	LUTS,	Joris.	BEPS	Action	6:	Tax	Treaty	Abuse.	Intertax. Volume 43. No. 2. Alphen aan de 
Rijn: Kluwer Law International, 2015, p. 132-133.

61	 PINETZ,	Erik.	Use	of	a	Principal	Purpose	Test	to	Prevent	Treaty	Abuse.	Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: Linde, 
2016, p. 276.
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Para os Estados que não querem submeter seus contribuintes a esse ele-

vado grau de incerteza e insegurança jurídica, a Convenção Multilateral traz como 

alternativa uma versão simplificada das Cláusulas de Limitação de Benefícios 

(LOB), comumente encontradas nos acordos de bitributação celebrados pelos 

Estados	Unidos.	

As regras da LOB são compostas por uma série de testes objetivos, que de-

vem ser satisfeitos pelo contribuinte para obter acesso aos benefícios do tratado 

internacional. Esses testes servem para verificar se o contribuinte possui um nexo 

suficiente com o Estado da residência, evitando-se, assim, a prática de “treaty 

shopping”, mas sem a necessidade de investigar o objetivo principal do negócio 

jurídico praticado.62 

Adiante, o artigo 8º da Convenção Multilateral estabelece um prazo mínimo 

de 365 dias para que o titular do direito aos dividendos tenha acesso às alíquotas 

reduzidas previstas no acordo de bitributação, com o objetivo de evitar as opera-

ções de planejamento tributário chamadas de “dividend stripping”, nas quais o 

titular transfere as ações em usufruto, aluguel ou “repurchase agreement”, para 

um agente residente em um país signatário de tratado internacional com alíquotas 

favorecidas, pouco antes da distribuição dos dividendos, recebendo-as em devolu-

ção logo após o pagamento dos rendimentos.63

O artigo 9º da Convenção Multilateral trata da tributação do ganho de capital 

auferido na alienação de ações em entidade detentora de bens imóveis. O artigo 

13, parágrafo 4º, da Convenção Modelo da OCDE atualmente prevê que o Estado 

contratante em que está situado o bem imóvel pode tributar o ganho de capital 

auferido por um residente do outro Estado contratante na alienação de ações de 

uma sociedade cujo valor do patrimônio derive, diretamente ou indiretamente, 

em mais de 50%, de bens imóveis localizados em sua jurisdição. A Convenção 

Multilateral robustece essa cláusula convencional, prevendo que (i) o Estado da 

fonte poderá exercer o seu poder de tributar, caso o percentual de 50% seja atin-

gido em qualquer momento durante os 365 dias que antecedem a alienação; e 

que (ii) essa cláusula convencional alcança não apenas participações societárias, 

mas também investimentos em entes sem personalidade jurídica, como “partner-

ships” e “trusts”. Embora não haja menção expressa, a ampla redação adotada 

62 Sobre o tema, conferir: PEGORARO, Andressa. O combate ao treaty shopping nos acordos de bitributação 
celebrados pelo Brasil e a influência do Projeto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting): o futuro das 
cláusulas de limitação de benefícios (LOB). Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 237, p. 
7-27, 2015; BORREGO, Félix Alberto Vega. Limitation on Benefits Clauses in Double Taxation Conventions. 
Haia: Kluwer Law International, 2006.  

63	 BRÄUmANN,	Peter;	TUmPEL,	michael.	The	Tiebreaker	for	Dual	Resident	Companies,	the	holding	Period	for	
Intercompany Dividends and the Modifications to Article 13(4) of the OECD Model. Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: 
Linde, 2016, p. 319-321.
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pelo artigo 9º da Convenção Multilateral também pode alcançar cotas de fundos 

de investimento imobiliários.64 

O artigo 10 da Convenção Multilateral propõe a inclusão de uma regra antia-

buso nos acordos de bitributação, direcionada aos estabelecimentos permanentes 

situados em terceiros Estados, cujos lucros estão sujeitos à baixa tributação.65 

Assim, o artigo 10 da Convenção Multilateral prevê que, em situações trian-

gulares, caso o contribuinte no Estado da residência obtenha rendimentos no 

Estado da fonte, mas esses rendimentos sejam atribuídos a um estabelecimento 

permanente localizado em um terceiro Estado, cujo acordo de bitributação cele-

brado com o Estado da residência do contribuinte consagra o método da isenção, 

a aplicação do benefício do tratado internacional para esse rendimento será nega-

da, caso a tributação no país do estabelecimento permanente seja inferior a 60% 

da carga tributária que seria cobrada pelo Estado da residência, se o estabeleci-

mento permanente estivesse localizado em sua jurisdição. 

Para concluir esse tópico, o artigo 11 da Convenção Multilateral prevê que 

o tratado internacional não afeta o direito de um Estado contratante de tributar 

os seus próprios residentes. Essa afirmação já constava do parágrafo 14 dos 

Comentários ao artigo 7º da Convenção Modelo da OCDE desde 2003, quando 

a OCDE passou a entender que as regras de “Controlled Foreign Companies” 

(CFC) eram compatíveis com os tratados internacionais.66 Assim, a inclusão des-

sa cláusula de salvaguarda nos acordos de bitributação, por meio na Convenção 

Multilateral, tem o objetivo de permitir a aplicação de regras de CFC, a cobrança 

de “exit taxes” em casos de mudança de residência, bem como a incidência de 

outras regras antiabuso previstas nas leis domésticas do Estado da residência.67

4.3 Alteração do conceito de estabelecimento permanente

A Convenção Multilateral visa alterar a definição de estabelecimento perma-

nente, a fim de evitar as estratégias negociais e as operações de planejamento 

tributário que são comumente utilizadas pelos contribuintes para impedir a sua 

64	 BRÄUmANN,	Peter;	TUmPEL,	michael.	The	Tiebreaker	for	Dual	Resident	Companies,	the	holding	Period	for	
Intercompany Dividends and the Modifications to Article 13(4) of the OECD Model. Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: 
Linde, 2016, p. 322.

65	 RUST,	Alexander;	WÖhRER,	Viktoria.	Anti-Abuse	Clauses	for	Permanent	Establishments	Situated	in	Third	
Countries. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. 
Coord. Michael Land et al. Vienna: Linde, 2016, p. 108-131.

66 Veja-se: “The paragraph does not limit the right of a Contracting State to tax its own residents under 
controlled foreign companies provisions found in its domestic law [...]”.

67	 SChUCh,	Josef;	NEUBAUER,	Nikolaus.	The	Saving	Clause:	Article	1(3)	of	the	OECD	model.	Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et 
al. Vienna: Linde, 2016, p. 36-49.
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caracterização em casos concretos, por meio de: (i) contratos de comissão ou 

estratégias similares; (ii) utilização das isenções (i.e. lista negativa) previstas para 

atividades específicas; e (iii) a divisão de contratos entre diferentes contribuintes 

para evitar o período de tempo exigido para a caracterização do estabelecimento 

permanente no Estado da fonte.68 

Em relação aos contratos de comissão ou estratégias similares, o artigo 12 

da Convenção Multilateral dispõe que o agente dependente ou comissário que 

atuar em nome de uma empresa e, no exercício dessa atividade, habitualmente 

concluir contratos, ou habitualmente desempenhar o papel principal nas negocia-

ções que conduzem à conclusão de contratos, que são rotineiramente celebrados 

sem modificações materiais pela empresa, deve ser presumidamente conside-

rado como um estabelecimento permanente no Estado contratante em que tais 

atividades são desenvolvidas. Para aplicação da referida cláusula convencional, 

exige-se que os contratos intermediados pelo agente dependente ou comissário 

sejam celebrados em nome da empresa e envolvam a transferência da proprieda-

de de bens, a concessão de direito de uso de bens ou a prestação de serviços.69

Trata-se, assim, de uma complementação do conceito de estabelecimento 

permanente de agente dependente, que tem o objetivo específico de alcançar os 

contratos de comissão, nos quais o comissário realiza a aquisição e a venda de 

bens em nome próprio, mas à conta do comitente.70 Até então, o comissário que 

realizava vendas no Estado da fonte não atendia aos requisitos para a caracteri-

zação de um estabelecimento permanente, em virtude da ausência de autoridade 

para concluir contratos em nome do comitente, salvo se, no caso concreto, ficas-

se comprovada a ausência de independência legal e econômica.71 

Isso ocorria porque o artigo 5, parágrafo 5º, da Convenção Modelo da OCDE 

utilizava a expressão “[...] habitually exercises, in a Contracting state an authority 

to conclude contracts in the name of the enterprise”, ao passo que o parágrafo 

6º da mesma cláusula convencional estabelecia que “an enterprise shall not be 

deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because 

68	 STORCK,	Alfred;	ZEILER,	Alexander.	Beyond	the	OECD	Update	2014:	Changes	to	the	Concepts	of	Permanent	
Establishments in the Light of the BEPS Discussion. The OECD Model Convention and its Update 2014. 
Coord. Michael Land et al. Vienna: Linde, 2015, p. 242-268.

69	 STORCK,	Alfred;	PETRUZZI,	Raffaele.	Permanent	Establishment:	Proposals	Related	to	Agency	Permanent	
Establishment – Article 5 (5) and (6) of the OECD Model Convention. Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: Linde, 
2016, p. 99-101.

70 Como exemplo, vide artigo 693 do Código Civil: “Art. 693. O contrato de comissão tem por objeto a 
aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente”.

71	 APELBAUm,	Ronaldo.	O	conceito	de	estabelecimento	permanente:	evolução	do	conceito	e	as	alterações	
propostas	pelo	plano	de	ação	7	do	BEPS.	In:	GOmES,	marcus	Lívio;	SChOUERI,	Luís	Eduardo	(Coord.).	A 
tributação internacional na era pós-BEPS: soluções globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. 
v. II. Rio de Janeiro: 2016, p. 66.
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it carries on business in that State through a broker, general commission agent or 

any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in 

the ordinary course of their business”.

Com a Convenção Multilateral, não se exige mais a autoridade para concluir 

contratos em nome do comitente, de modo que o comissário pode ser enquadrado 

como representante da empresa no exterior, para fins de caracterização do esta-

belecimento permanente, ainda que, no âmbito do direito privado, o comissário 

realize a compra ou a venda de bens em próprio nome, às expensas e em proveito 

do comitente. De qualquer forma, embora o propósito inicial da OCDE fosse alcan-

çar os contratos de comissão, a amplitude do artigo 12 da Convenção Multilateral 

pode eventualmente alcançar outros modelos de negócio utilizados para a distri-

buição de produtos.72 

Seguindo adiante, o artigo 13 da Convenção Multilateral trata da alteração 

da lista de atividades auxiliares ou preparatórias, as quais, por si só, não con-

figuravam a existência de um estabelecimento permanente. Assim, o objetivo 

da Convenção Multilateral é restringir o alcance do artigo 5º, parágrafo 4º, da 

Convenção Modelo da OCDE, que, ao trazer uma lista negativa de atividades que, 

por presunção legal, não configuram um estabelecimento permanente, abriu mar-

gem para a realização de planejamentos tributários por (i) empresas que vendem 

produtos pela internet, mas que precisam manter o estoque físico de produtos em 

jurisdições estratégicas, para que a entrega ocorra em tempo hábil; ou (ii) empre-

sas que atuam ostensivamente na coleta de informações.73 

Com relação à fragmentação de contratos, o artigo 14 da Convenção 

Multilateral propõe uma regra especial para a contagem do período estipulado 

nos tratados bilaterais para a caracterização de um estabelecimento permanente.

Como exemplo, o artigo 5º, parágrafo 3º, da Convenção Modelo da OCDE 

prevê que “a building site or construction or installation project constitutes a per-

manent establishment only if it lasts more than twelve months”. Como essa regra 

estabelece um limite temporal fixo e objetivo (12 meses), os contribuintes podiam 

facilmente contornar a sua aplicação, por meio da fragmentação do contrato en-

tre diferentes empresas. É o que comumente ocorria, por exemplo, em projetos 

de construções de estradas, de canais ou de plataformas para exploração de 

72	 STORCK,	Alfred;	PETRUZZI,	Raffaele.	Permanent	Establishment:	Proposals	Related	to	Agency	Permanent	
Establishment – Article 5 (5) and (6) of the OECD Model Convention. Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) – The Proposals to Revise the OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: Linde, 
2016, p. 101.

73 STORCK, Alfred; MECHTLER, Lukas. Permanent Establishments: Proposals Related to Article 5(3) and (4) 
of the OECD Model Convention. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – The Proposals to Revise the 
OECD Model Convention. Coord. Michael Land et al. Vienna: Linde, 2016, p. 58-62.
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petróleo e gás, com o objetivo de evitar a caracterização de um estabelecimento 

permanente no Estado da fonte.74 

Para resolver esse problema, o artigo 14 da Convenção Multilateral determi-

na que, no caso de atividade exercida em um canteiro de obra ou construção, de 

realização de projeto de instalação, bem como de prestação de serviços de con-

sultoria ou supervisão em conexão com essas atividades, os respectivos prazos 

de execução, por empresas intimamente relacionadas, quando superiores a 30 

dias, deverão ser somados para fins de verificação do limite temporal exigido para 

a caracterização do estabelecimento permanente. 

Por fim, o artigo 15 da Convenção Multilateral traz uma definição de pessoa 

intimamente relacionada à empresa (“person closely related to an enterprise”), 

que é um conceito utilizado no projeto BEPS para evitar que as novas regras sejam 

contornadas mediante a utilização de estruturas de planeamento tributário com 

partes relacionadas. 

4.4 Os mecanismos de solução de controvérsias

O artigo 16 da Convenção Multilateral busca estabelecer um padrão mínimo 

para o procedimento amigável, tornando, assim, os mecanismos de solução de 

conflitos dos acordos de bitributação mais efetivos, céleres e eficientes, a fim de 

aumentar a segurança jurídica dos contribuintes e, ao mesmo tempo, reduzir os 

riscos de dupla tributação.75 

A importância do aprimoramento do procedimento amigável decorre do fato 

de que a própria OCDE reconhece que as propostas apresentadas no projeto BEPS 

para combater o planejamento tributário agressivo podem aumentar sensivelmen-

te o risco de dupla tributação da renda em operações internacionais,76 o que seria 

contrário aos interesses perseguidos pelos países desde a Liga das Nações, a 

partir de 1920, uma vez que a eliminação da dupla tributação internacional é es-

sencial para atingir o objetivo de promover o intercâmbio de mercadorias, serviços, 

capitais, tecnologia e pessoas.77

74 Vide parágrafo 20 dos Comentários ao artigo 5º da Convenção Modelo da OCDE. 
75 SANTOS, Ramon Tomazela. Os acordos de bitributação e os mecanismos de solução de conflitos: a ação 

14 do Projeto BEPS e a necessidade de aprimoramento do procedimento amigável. In: ROCHA, Sergio 
André; TORRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional: homenagem ao Professor Alberto Xavier. 
São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 629-659.

76 OECD. Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective. Action 14: 2015 Final Report. Paris: OECD, 
2015, p. 9.

77 É o que se depreende da leitura do parágrafo 7 do Comentário ao artigo 1 da Convenção Modelo da OCDE, 
ao estabelecer que “the principal purpose of double tax conventions is to promote, by eliminating double 
taxation, exchanges of goods and services, and the movement of capital and persons” (OECD. Model Tax 
Convention on Income and on Capital – Condensed Version. Paris: OECD, 2010, p. 59).
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Em breve resumo, as principais alterações propostas pelo artigo 16 da 

Convenção Multilateral são as seguintes:

- permissão para que o contribuinte apresente o requerimento de início 

de procedimento amigável para qualquer um dos Estados contratantes 

envolvidos, e não apenas para o seu Estado de residência;

- fixação do prazo de 3 anos para a apresentação do requerimento de início 

de procedimento amigável, quando o tratado bilateral conceder prazo 

inferior ou não estabelecer prazo;78 

- previsão de que, caso a objeção do contribuinte pareça justificada e não 

seja possível resolvê-la unilateralmente, a autoridade responsável do 

Estado contratante deve envidar esforços para solucionar a controvérsia, 

em conjunto com a autoridade competente do outro Estado envolvido; 

- exigência de que os Estados contratantes implementem a solução 

alcançada no procedimento amigável, independentemente dos limites 

temporais estabelecidos nas respectivas leis domésticas; 

- menção à necessidade de que os Estados envidem esforços para 

resolver quaisquer dúvidas ou dificuldades que surjam na interpretação 

ou aplicação do acordo de bitributação;

- previsão de que as autoridades competentes dos dois Estados 

contratantes podem se consultar para eliminar casos de dupla tributação 

não cobertos pelo acordo de bitributação. 

Vale destacar que diversas propostas mencionadas acima já constavam 

da Convenção Modelo da OCDE, de modo que a sua inclusão na Convenção 

Multilateral tem apenas o objetivo de atualizar a rede atual de acordos de bitri-

butação, garantindo, assim, o padrão mínimo pretendido pela Ação 14 do Projeto 

BEPS para a solução de controvérsias. 

O artigo 17 da Convenção Multilateral também pretende incluir nos acordos 

de bitributação atualmente existentes o parágrafo 2º do artigo 9º da Convenção 

Modelo da OCDE, que trata dos ajustes correlativos de preços de transferência, 

que devem ser realizados pelos Estados para evitar a dupla tributação econômica 

do lucro apurado nos negócios jurídicos realizados entre empresas associadas.79 80

78 Esse prazo de 3 anos já consta do artigo 25, parágrafo 1º, da Convenção Modelo da OCDE, mas alguns 
acordos de bitributação efetivamente celebrados pelos países estabelecem prazos inferiores. 

79 OECD. Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective. Action 14: 2015 Final Report. Paris: OECD, 
2015, p. 29.

80 Sabe-se que o artigo 9º da Convenção Modelo da OCDE prevê dois níveis distintos de ajuste de preços de 
transferência, a saber: (i) o primeiro ajuste no lucro é realizado para que a transação entre as empresas 
associadas reflita o valor de mercado (“primary adjustment”); (ii) o segundo ajuste é realizado pelo outro 
Estado contratante, com base no parágrafo 2º do artigo 9º, para eliminar a dupla tributação econômica do 
lucro ajustado no primeiro Estado (“correlative adjustment”). 
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Como se sabe, o Brasil não reproduz, em seus acordos de bitributação, o pa-

rágrafo 2º do artigo 9º da Convenção Modelo da OCDE, que prevê a possibilidade 

de realização de ajustes correlativos de preços de transferência para eliminar a du-

pla tributação econômica da renda.81 Essa omissão decorre das particularidades 

das regras brasileiras de preços de transferência, que, na maior parte dos méto-

dos, utilizam margens predeterminadas de lucro e não preveem a possibilidade de 

realização do ajuste correlativo. 

Para Alessandra Okuma, enquanto o Brasil seguir com o seu regime próprio 

de tributação com margens de lucro predeterminadas, é improvável que o procedi-

mento amigável passe a ser utilizado para a solução de casos de dupla tributação 

econômica gerados pelas regras de preços de transferência, bem como para a 

realização de acordos prévios de preços de transferência,82 como proposto pela 

OCDE.83

De qualquer modo, é interessante mencionar que, apesar da ausência do 

Brasil na Convenção Multilateral, o artigo 5º, parágrafo 2º, da Instrução Normativa 

RFB nº 1.669/2016 já menciona os acordos prévios de preços de transferência, 

o que sugere que o Brasil concederá acesso ao procedimento amigável em tais 

situações. O que ainda não se sabe é se o Brasil efetivamente aplicará os ajustes 

correspondentes para evitar a dupla tributação econômica ou se apenas iniciará 

formalmente o procedimento amigável, tendo em vista que os países apenas são 

instados a envidar os melhores esforços para resolver a situação do contribuinte, 

mas sem a obrigação de apresentar uma solução efetiva.84

Um	 dos	 pontos	 mais	 controvertidos	 da	 Convenção	 multilateral	 envolve	

inclusão de cláusula de arbitragem compulsória e vinculante nos acordos de 

bitributação,85 que seria a principal medida para tornar o procedimento amigável 

mais rápido e eficiente.86

81	 OKUmA,	Alessandra.	As	convenções	para	evitar	dupla	tributação	e	elisão	fiscal	e	os	meios	de	solução	de	
controvérsia.	In:	TÔRRES,	heleno	Taveira	(Coord.).	Direito tributário internacional aplicado. v. IV. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 421. 

82	 OKUmA,	Alessandra.	As	convenções	para	evitar	dupla	tributação	e	elisão	fiscal	e	os	meios	de	solução	de	
controvérsia.	In:	TÔRRES,	heleno	Taveira	(Coord.).	Direito tributário internacional aplicado. v. IV. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 421.

83 OECD. Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective. Action 14: 2015 Final Report. Paris: OECD, 
2015, p. 30.

84 OLSEN, Knut. Characterisation and Taxation of Cross-Border Pipelines. Amsterdam: IBFD, 2012, p. 86.
85 Sobre o tema, vide:	 AULT,	hugh	 J.	 Recent	 Treaty	Developments	 in	 the	 Arbitration	 of	 International	 Tax	

Disputes. Tax Polymath: A Life in International Taxation. Coord. Philip Baker e Catherine Bobbett. 
Amsterdam: IBFD, 2011; CARNEIRO, Daniel Dix. Os conflitos tributários internacionais e sua possível 
solução pela via arbitral. São Paulo: Quartier Latin, 2014; ZÜGER, Mario. Arbitration under Tax Treaties – 
Improving Legal Protection in International Tax Law. Doctoral Series Volume 5. Amsterdam: IBFD, 2001.

86 OECD. Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective. Action 14: 2015 Final Report. Paris: OECD, 
2015, p. 41.
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Sabe-se que, em 2008, a OCDE incluiu, no artigo 25, parágrafo 5º, da 

Convenção Modelo da OCDE, uma cláusula compulsória de arbitragem para re-

solver os casos de dupla tributação.87 A nova cláusula prevê que, caso as auto-

ridades competentes não alcancem uma solução consensual dentro do prazo de 

2 (dois) anos, as controvérsias não resolvidas poderão, a pedido do contribuin-

te interessado, ser submetidas ao procedimento de arbitragem. Ao contrário do 

procedimento amigável, que representa um instrumento amistoso para que os 

Estados contratantes resolvam eventuais divergências interpretativas por meio 

de uma solução de compromisso,88 a cláusula de arbitragem envolve a prolação 

de decisão vinculante por um terceiro independente e imparcial, que não está 

submetido à vontade dos Estados contratantes.89 

O artigo 18 da Convenção Multilateral prevê que a cláusula de arbitragem 

compulsória e vinculante será aplicada caso os dois Estados contratantes optem 

por sua inclusão no acordo de bitributação em vigor. 

Em seguida, o artigo 19 da Convenção Multilateral reproduz os termos gerais 

da cláusula de arbitragem existente no artigo 25, parágrafo 5º, da Convenção 

Modelo da OCDE, com o objetivo de atualizar a rede internacional de acordos de 

bitributação, na qual poucos Estados efetivamente utilizam essa forma de solução 

de conflitos.90 

O painel de arbitragem deverá ser composto por três membros, com expertise 

ou experiência na área de tributação internacional. Cada Estado contratante 

indicará um árbitro para o painel, sendo que os dois membros escolhidos deverão, 

em conjunto, eleger o terceiro arbitrário, que atuará como presidente do painel de 

arbitragem. O artigo 20 da Convenção Multilateral disciplina os prazos e a forma 

de nomeação dos árbitros. 

O artigo 21 da Convenção Multilateral trata da confidencialidade das infor-

mações fornecidas aos árbitros e aos membros de suas equipes, que gozam do 

mesmo nível de proteção conferido aos dados transferidos mediante intercâmbio 

de informações. 

87	 AULT,	 hugh;	 SASSEVILLE,	 Jacques.	 2008	 OECD	 model:	 The	 New	 Arbitration	 Provision.	 Bulletin for 
International Taxation. Volume 63. No. 5/6. Amsterdam: IBFD, 2009, p. 208-214. 

88 MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo Monteiro. Os métodos de solução de controvérsias entre 
Estados soberanos no âmbito do comércio internacional. Análise dos mecanismos instituídos pela OMC 
e contidos na Convenção Modelo para evitar a dupla tributação da OCDE. In: MONTEIRO, Alexandre Luiz 
moraes	do	Rego;	CASTRO,	Leonardo	Freitas	de	moraes	e;	UChÔA	FILhO,	Sérgio	Papini	de	mendonça.	
(Coord.) Tributação, comércio e solução de controvérsias internacionais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, 
p. 455. 

89	 GARBARINO,	Carlo;	 LOmBARDO,	marina.	Arbitration	of	Unresolved	 Issues	 in	mutual	Agreement	Cases:	
The New Para. 5, Art. 25 of the OECD Model Convention, a Multi-Tiered Dispute Resolution Clause. Tax 
Treaties: Building Bridges between Law and Economics. Coord. Michael Lang et al. Amsterdam: IBFD, 
2010, p. 478-479.

90 HELMINEN, Marjaana. The International Tax Law Concept of Dividend. Series on International Taxation. 
Volume 36. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010, p. 52.
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O artigo 22 da Convenção Multilateral prevê que, a qualquer tempo após o 

início do procedimento arbitral, mas antes que o painel de árbitros apresente a 

sua decisão, os Estados contratantes podem encerrar o caso mediante a apresen-

tação de solução por meio de procedimento amigável, assim como o contribuinte 

pode retirar o seu pedido de arbitragem, independentemente do motivo para a sua 

reconsideração. Essa possibilidade conferida aos Estados de interrupção anteci-

pada do procedimento arbitral reduz a eficácia cláusula de arbitragem compulsória 

e vinculante, que antes exercia uma pressão para que as autoridades fiscais re-

solvessem os conflitos relacionados ao tratado internacional no prazo de 2 anos, 

sob pena de terem que observar a decisão proferida por um terceiro. 

O artigo 23 da Convenção Multilateral adota, como regra geral, a chamada 

“arbitragem baseball” (“baseball arbitration”), na qual cada Estado Contratante 

deve apresentar uma solução para todas as questões envolvidas no caso subme-

tido ao procedimento arbitral, em conjunto com uma posição escrita suportando 

a sua posição. O painel de arbitragem deve, então, adotar como sua decisão 

uma das duas propostas sugeridas, sem qualquer modificação, com base no voto 

da maioria simples dos seus membros. Assim, a “arbitragem baseball” limita a 

discricionariedade do painel de arbitragem, que terá que escolher a solução apre-

sentada por um dos países. 

Alternativamente, o artigo 23 da Convenção Multilateral estabelece que os 

países podem optar pela cláusula de arbitragem baseada na abordagem de opi-

nião independente (“independent opinion approach”), na qual os Estados contra-

tantes fornecerão todas as informações relevantes ao painel de arbitragem, que 

decidirá o caso com base nas disposições do tratado internacional e nas leis 

domésticas aplicáveis ao assunto em questão.

Outra medida que reduz a eficiência da cláusula de arbitragem compulsória 

e vinculante pode ser encontrada no artigo 24 da Convenção Multilateral, segundo 

o qual a decisão proferida no procedimento arbitral poderá deixar de ser aplicada 

caso as autoridades competentes de ambos os Estados contratantes concordem 

com uma solução diferente para todos os itens em discussão, no prazo de 3 

(três) meses contados da data da prolação da decisão pelo painel de arbitragem. 

Novamente, trata-se de uma opção que não deveria ser conferida aos Estados con-

tratantes, que poderão deixar a situação concreta ser submetida ao procedimento 

arbitral e, posteriormente, mudar de opinião caso a decisão seja contrária aos 

interesses de ambos os países envolvidos, o que pode ocorrer na área tributária. 

Com relação aos custos do procedimento arbitral, o artigo 25 da Convenção 

Multilateral estabelece que as autoridades competentes dos Estados poderão 

definir, no procedimento amigável, a melhor forma de divisão dos respectivos 

dispêndios. Na ausência de decisão específica, cada Estado contratante deverá 
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arcar com as suas despesas e com os custos de árbitro que indicou para o painel, 

sendo os demais custos e despesas incorridos no curso do procedimento arbitral 

divididos em partes iguais entre os países envolvidos. 

Daí se afirmar que a cláusula de arbitragem compulsória e vinculante pode 

criar dificuldades para os países em desenvolvimento, em razão da ausência de 

recursos humanos e dos elevados custos envolvidos, que vão desde os hono-

rários dos árbitros e das respectivas equipes, até as despesas com traduções, 

viagens e acomodações.91 92

Por último, o artigo 26 da Convenção Multilateral traz a chamada cláusula de 

compatibilidade, que trata expressamente da relação entre a nova regra de arbi-

tragem prevista na Convenção Multilateral e os tratados internacionais alterados.

5 A ausência do Brasil na cerimônia de assinatura da 
Convenção Multilateral

Como mencionado acima, a cerimônia de assinatura da Convenção 

Multilateral ocorreu no último dia 07 de junho de 2017, em Paris, com a partici-

pação de ministros e de representantes políticos de diversos países do mundo. 

Além	dos	Estados	Unidos,	que	desde	o	início	apresentou	certa	resistência	

contra os rumos que estavam sendo tomados pela OCDE, a segunda ausência 

mais sentida na cerimônia de assinatura foi do próprio Brasil, que havia parti-

cipado do Projeto BEPS e manifestado interesse na assinatura da Convenção 

Multilateral. 

A ausência do Brasil na cerimônia de abertura foi justificada com base na 

complexidade da Convenção Multilateral, que pretende alterar, em um único ins-

trumento, diversos tratados internacionais bilaterais celebrados entre os países. 

Segundo consta, a Administração Tributária brasileira considerou que esse proce-

dimento inovador poderia gerar muitas discussões no âmbito do Poder Legislativo, 

emperrando, assim, a aprovação da Convenção Multilateral por muitos anos, o 

que seria indesejável. 

Assim, considerando que a rede brasileira de acordos de bitributação é con-

siderada pequena para os padrões internacionais (33 tratados internacionais), o 

Brasil decidiu que seria mais seguro atualizá-los por meio de negociações diretas 

91	 DOURADO,	Ana	Paula;	PISTONE,	Pasquale.	Some	Critical	Thoughts	on	the	Introduction	of	Arbitration	in	Tax	
Treaties. Intertax. Volume 42. No. 3. Alphen aan den Rijn, 2014, p. 159. 

92 Para uma análise mais ampla dos problemas enfrentados pelos países em desenvolvimento, conferir: 
PROTTO, Carlos. Mutual Agreement Procedures in Tax Treaties: Problems and Needs in Developing 
Countries and Countries in Transition. Intertax. Volume 42. No. 3. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law, 2014, 
p. 176-178.
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com o outro Estado contratante, para então submetê-los individualmente ao 

Congresso Nacional. 

A primeira renegociação bilateral ocorreu recentemente com a Argentina. 

Conforme divulgado no site da Receita Federal, o Brasil e a Argentina assinaram, 

no dia 21 de julho de 2017, na cidade de Mendoza, um protocolo que altera o 

acordo de bitributação celebrado entre os dois países, incorporando, entre ou-

tras alterações, os padrões mínimos e outras recomendações apresentadas pela 

OCDE no âmbito do Projeto BEPS. 

Sob o ponto de vista técnico-jurídico, não há qualquer empecilho à celebra-

ção de uma Convenção Multilateral destinada a alterar tratados internacionais 

bilaterais, seja no âmbito do direito internacional público, seja no plano do direito 

constitucional brasileiro. 

Aliás, sob o enfoque do direito internacional público, o Brasil assinou, 

por exemplo, a Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do 

Terrorismo, promulgada pelo Decreto nº 5.640/2005, que altera e interage com 

outros tratados internacionais listados em seu anexo, como a Convenção para 

a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves, promulgada no Brasil pelo 

Decreto nº 70.201/1972. Esse aspecto mostra que eventual dificuldade ante-

vista pelo Governo contra a aprovação da Convenção Multilateral da OCDE pelo 

Congresso Nacional seria de cunho eminentemente político, tendo em vista que, 

sob o prisma jurídico, o projeto seria viável. 

De todo modo, considerando que a Convenção Multilateral torna mais 

complexa a atividade de interpretação dos tratados internacionais modificados, 

sobretudo para fins de determinação da redação atual e do alcance das disposi-

ções convencionais alteradas, é de se reconhecer que a solução encampada pelo 

Brasil, se adotada em tempo hábil, terá seus méritos, seja porque certas propos-

tas sugeridas pela OCDE não são interessantes para a política fiscal seguida pelo 

Brasil em seus tratados internacionais,93 seja porque as renegociações bilaterais 

atenuam as complicações trazidas pelo instrumento multilateral.

6 Conclusões 

As principais ideias expostas no presente estudo podem ser assim 

resumidas:

- a cerimônia de assinatura da Convenção Multilateral ocorreu no último 

dia 07 de junho de 2017, em Paris, com a participação de ministros e de 

representantes políticos do alto escalão de aproximadamente 70 países; 

93 Cf. ROCHA, Sergio André. Política fiscal internacional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 203-
299.
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- a Convenção Multilateral da OCDE pretende simplificar o procedimento 

de implantação das propostas apresentadas no âmbito do Projeto BEPS, 

por meio da assinatura de um instrumento multilateral que irá interagir 

com os acordos de bitributação atualmente em vigor, derrogando apenas 

cláusulas convencionais específicas;

- a Declaração Explicativa, como elemento intrínseco à Convenção 

Multilateral, pode ser considerada como parte do “contexto interno”, 

previsto no artigo 31, parágrafo 2º, da CVDT, possuindo, assim, relevância 

jurídica para a sua interpretação; 

- as alterações pretendidas pela Convenção Multilateral da OCDE estão em 

linha com as propostas apresentadas nas Ações 2, 6, 7 e 14 do Projeto 

BEPS, incluindo modificações nos tratados internacionais bilaterais 

que pretendem reduzir o espaço para a realização de operações de 

planejamento tributário internacional de cunho agressivo; 

-	 além	dos	Estados	Unidos,	a	segunda	ausência	mais	sentida	na	cerimônia	

de assinatura foi do próprio Brasil, que havia participado do Projeto BEPS 

e manifestado interesse na assinatura da Convenção Multilateral. Apesar 

disso, o Brasil optou por alterar seus acordos de bitributação mediante 

negociações diretas com o outro Estado contratante, para então submetê-

los individualmente ao Congresso Nacional; 

- a solução encampada pelo Brasil, se adotada em tempo hábil, terá seus 

méritos, seja porque certas propostas sugeridas pela OCDE não são 

interessantes para a política fiscal seguida pelo Brasil em seus tratados 

internacionais, seja porque as renegociações bilaterais atenuam as 

complicações trazidas pelo instrumento multilateral.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2002 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

ROCHA, Sergio André; SANTOS, Ramon Tomazela. A Convenção Multilateral da 
OCDE e a Ação 15 do Projeto BEPS. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, 
Belo Horizonte, ano 16, n. 93, p. 167-197, maio/jun. 2018.


