
 

 

AYRTON RUY GIUBLIN NETO 

 

 

 

 

 

 

O ESPAÇO NA NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA 

Territorialidade, critério espacial e elementos de conexão 

 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre, 

apresentada ao Curso de Pós-graduação em 

Direito da USP, Departamento econômico e 

financeiro, na área de concentração de 

Direito Tributário, sob orientação do 

Professor Paulo de Barros Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

Universidade de São Paulo – USP 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco 

Departamento de Direito Econômico e Financeiro 

 

São Paulo - 2014 



 

 

AYRTON RUY GIUBLIN NETO 

 

 

 

 

 

 

O ESPAÇO NA NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA 

Territorialidade, critério espacial e elementos de conexão 

 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre, 

apresentada ao Curso de Pós-graduação em 

Direito da USP, Departamento econômico e 

financeiro, na área de concentração de 

Direito Tributário, sob orientação do 

Professor Paulo de Barros Carvalho. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------ 



 

 

RESUMO 

 

O objeto da pesquisa é o critério espacial da regra-matriz de incidência tributária. A 

pesquisa tem início nos enunciados do texto constitucional para avaliar se existem critérios 

espaciais constitucionais. Avançando no ciclo de positivação da norma jurídica, o estudo 

analisa o papel da lei complementar na função de dispor sobre conflitos de competência e 

suas possíveis relações com a determinação do critério espacial. Por fim, o estudo analisa o 

critério espacial na estrutura normativa da regra-matriz de incidência tributária. 

 

Palavras chave: Critério espacial, Regra-matriz de incidência tributária, Princípio 

da territorialidade, Lei Complementar Tributária, Conflito de competência, Presunção, 

Ficção, Elemento de conexão.  



 

 

ABSTRACT 

 

The object of the research is the spatial criterion of matrix rule of tax incidence. 

The research starts in the text of Constitution to examine whether there are constitucional 

spatial criteria. Advancing in the positivization cycle of the legal norm, the study examines 

the role of complementary law in the function of dispose about conflicts of jurisdiction and 

possible relationships with determining the spatial criterion. Finally, the study analyzes the 

spatial criterion in the structure of the matrix rule of tax incidence. 

 

Keywords: Spatial Criterion, Matrix rule of tax incidente, Principle of territoriality, 

Complementary Tax Law, Conflict of jurisdiction, Presumption, Fiction, Element of 

connection. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

I. Considerações preliminares 

 

As competências tributárias são repartidas e exercidas no espaço1. Conhecer os seus 

limites espaciais, as dificuldades que surgem na determinação destes limites e as normas 

relevantes para a determinação do espaço juridicamente relevante de cada conduta, 

compõem o objeto do presente estudo. 

É grande e relevante o esforço para compreender os limites espaciais em cada uma 

das etapas do processo de derivação e positivação da norma jurídica, exigindo a 

compreensão da noção de território, territorialidade, materialidades constitucionais, função 

da lei complementar, e, finalmente, noção das possibilidades espaciais da regra-matriz de 

incidência tributária. 

A própria definição dos limites espaciais da atuação do Estado já se mostra um 

desafio nos estudos de Direito Tributário, havendo dúvidas e discussões sobre a amplitude 

do princípio da territorialidade e sua aplicação nas normas jurídicas tributárias. 

Ademais, sendo um direito de sobreposição, o Direito Tributário também recebe os 

efeitos das transformações recentes, do mundo que se desenvolve tecnologicamente com 

grandes reflexos no conceito de espaço. A desmaterialização da vida, a robotização, a 

tecnologia de atuação remota, as possibilidades de contatos virtuais, transferências de 

informações, estão alterando os velhos e criando novos conceitos, com reflexos na 

tributação. 

Destaque-se ainda a dificuldade que decorre da pluralidade de normas; dificuldade 

de conceituação do espaço e localização de determinados fatos no espaço; dificuldade na 

determinação do critério temporal, assim como na determinação dos limites da liberdade 

do legislador ordinário ao estabelecer ficções ou presunções de espaço, mesmo em caso de 

conflitos; e ainda, a tendência jurisprudencial de não aceitação de decisões legislativas 

gerais, como no caso do ISS e a refutação apriorística do critério espacial constituído em 

lei complementar para dirimir conflitos de competência. 

Diante desse quadro, é fundamental trabalhar com mais afinco sobre os casos em 

que há dificuldade conceitual e necessidade de resolução de conflitos de competência. No 

                                                 
1  No presente trabalho, será utilizada a expressão local como espécie do gênero espaço; especificamente 

para representar uma área com coordenadas específicas e determinadas (ou determináveis). 
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entanto, o tema não tem sido enfrentado com profundidade e de uma forma teórica e 

sistemática, naquilo que apresenta em comum a todo o fenômeno da tributação. 

Contudo, o maior desenvolvimento de teorias que levam em consideração o espaço 

na norma tributária ocorrem na experiência do Direito Tributário Internacional. O direito 

internacional é sistema mais permeável às novidades tecnológicas e novas possibilidades 

de interação e uso do espaço. Resultado direto pode ser notado na teoria dos elementos de 

conexão e em sua utilização em âmbito internacional. 

Em âmbito interno, o Direito Tributário brasileiro ainda padece da utilização de 

obviedades e simplificações que já foram há muito advertidas por Alfredo Augusto Becker. 

Problemas concretos de determinação do espaço juridicamente relevantes são tratados com 

interpretações fragmentadas da Constituição, com generalidade excessiva e indevida 

simplificação – o que acaba por ser inútil para resolver os problemas práticos. 

Como exemplo, uma das discussões recentes sobre o critério espacial foi 

determinar qual o Município competente para cobrar ISS sobre leasing. Afirmar que o 

critério espacial é o “local da prestação do serviço”, muito embora seja afirmativa 

verdadeira, não resolve o conflito que se instaurou, uma vez que a dificuldade é 

precisamente compreender o local onde o serviço foi prestado – principalmente em razão 

de o serviço ser realizado em etapas (múltiplas ações) -, e determinar se é possível utilizar 

presunções, ficções, caso não seja possível determinar um dos atos como o mais relevante.2 

Com intuito de resguardar a segurança jurídica, busca-se atribuir máxima eficácia 

ao texto constitucional, extraindo-se das competências tributárias o conteúdo integral da 

norma jurídica tributária, inclusive o seu critério espacial. E, com efeito, o legislador 

infraconstitucional não recebeu grande margem de liberdade para a determinação da 

competência tributária, razão pela qual é possível sempre extrair algum conteúdo 

semântico espacial diretamente do texto constitucional. Nem sempre, contudo, este 

conteúdo será suficiente para determinar a integralidade do critério espacial. 

Desta forma, existem hipóteses em que a própria Constituição deixou em aberto 

alguma liberdade para que o legislador determine conteúdo da norma jurídica tributária, 

inclusive para a redução ou expansão do âmbito de validade espacial da norma. Conforme 

                                                 
2 O Ministro Herman Benjamin expressou em seu voto o problema da definição genérica do critério espacial: 

“Por muitos anos o STJ tem mantido entendimento, especificamente quanto aos serviços de leasing, de que o 

ISS é devido no local do fato gerador. Os colegas que me precederam citaram diversos exemplos dentre os 

inúmeros julgados nesse sentido. Ocorre que isso não resolve satisfatoriamente a questão, pois não se 

define, onde, exatamente, ocorre o fato gerador. Dito de outra forma, indiscutível que o ISS é devido ao 

Município onde ocorre o fato gerador. O debate é quanto à identificação dessa localidade (se é o domicílio 

do tomador do serviço, da venda do bem, do estabelecimento ou mesmo da sede da instituição financeira).” 

(STJ, 1ª T., um., Resp 1.060.210/SC, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, mar. 2013). 
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ensina Misabel Abreu Machado Derzi e Sacha Calmon Navarro Coelho, tais alterações 

 

Podem estar centradas em causas e políticas diversificadas, como na 

similaridade de tratamento tributário nas relações internacionais; na 

proteção do mercado interno; na isonomia garantia aos produtos, bens e 

serviços no país de origem; na emergência de contraste com a 

exoneração dos mesmos importados no país de origem; na emergência de 

arrecadação; na necessidade de se evitar a bitributação; de se afastar a 

insegurança dos contribuintes; e de se dirimirem os conflitos entre os 

entes políticos internos, por meio das normas gerais de Direito 

Tributário ou entre países diferentes (papel a ser exercido pelos tratados 

e convenções internacionais)”.3  

 

As hipóteses elencadas podem representar exceções, casos incomuns, na prática do 

Direito Tributário. De todo o modo, são precisamente esses casos que geram maior 

dificuldade de interpretação e geralmente são submetidos à jurisdição constitucional. 

Assim, é fundamental que estas hipóteses sejam estudadas, mesmo que de forma 

geral, para que o aplicador do Direito Tributário reflita sobre os instrumentos e princípios 

que deve ponderar na interpretação do critério espacial, sobretudo em casos-limite, de 

difícil definição e nos conflitos concretos. 

 Também por conta desse contexto geral é que o presente trabalho buscará avaliar a 

pertinência de se trazer para o âmbito interno da Federação algumas das conclusões obtidas 

no campo do Direito Tributário Internacional acerca dos elementos de conexão, verificando 

quais são os limites para a aplicação do princípio da territorialidade entre os entes 

federativos4. 

Sendo a própria Constituição a condição de possibilidade da eleição de fatos 

jurídicos fora dos respectivos territórios de vigência dos entes com poder de tributar, torna-

se relevante avaliar se existem e quais seriam os arquétipos constitucionais referentes ao 

critérios espacial; bem como as conexões legítimas possíveis e as liberdades e limitações 

do legislador infraconstitucional. 

A partir desses elementos, será possível analisar os critérios de elaboração do 

critério espacial na legislação infraconstitucional e aplicar os conceitos traçados nos 

                                                 
3 COELHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel Abreu Machado. O aspecto espacial da regra-matriz 

do imposto municipal sobre serviços, à luz da Constituição. In: Revista Dialética de Direito Tributário, nº 

88, São Paulo: Dialética, 2003, p. 126-145. Grifou-se. 
4 “Poder-se falar, em termos do Estado Brasileiro, de territorialidade das normas legislativas – não em um 

aspecto limite de validade perante o território de outros Estados soberanos, mas no relativo ao próprio 

interno do Estado Brasileiro. Em suma, poder-se-ia aludir à territorialidade das normas editadas pelos 

Estados-membros e Municípios (sendo pouco relevante afirmar a territorialidade das normas da União, 

enquanto pessoa de direito interno – já que, aí, o âmbito territorial de validade coincidiria com os limites do 

território pátrio)” (JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na Constituição. São Paulo: RT, 

1985, p. 142). 
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conflitos espaciais mais relevantes e frequentes. É dizer, será possível traçar um panorama 

geral e sistemático de um critério que ocupa importância vital no fenômeno jurídico. 

 

II. Importância do tema 

 

 Em primeiro lugar, a importância do tema reside na própria relevância do papel 

exercido pelo critério espacial na identificação do fato jurídico tributário e, de conseguinte, 

na sua importância no fenômeno da incidência tributária. Conforme ensina Alfredo 

Augusto Becker: 

 

Os fatos (núcleo e elementos adjetivos) que realizam a hipótese de 

incidência, necessariamente, acontecem num determinado tempo e lugar, 

de modo que a realização da hipótese de incidência sempre está 

condicionada às coordenadas de tempo e às de lugar. O acontecimento 

do núcleo e elementos adjetivos somente terão realizado a hipótese de 

incidência se tiverem acontecido no tempo e no lugar predeterminados, 

implícita ou expressamente, pela regra jurídica.5 

 

 Por outro lado, o seu estudo na atualidade se justifica por inúmeras razões. É 

sempre tema de especial relevo a determinação dos conteúdos constitucionais e as 

liberdades do legislador infraconstitucional no exercício das variadas competências 

legislativas. Ademais disso, vislumbrando-se considerações que podem auxiliar uma 

melhor compreensão da determinação do espaço em que é considerado ocorrido o evento, 

o tema pode fornecer instrumentos úteis para solucionar casos concretos. 

São vários os temas relevantes que envolvem diretamente o critério espacial da 

norma jurídica tributária, como, por exemplo, os arquétipos constitucionais, os limites do 

legislador ordinário e complementar, os conflitos de competência, a correta delimitação do 

espaço em que o fato é considerado ocorrido, as relações do critério espacial com o 

território de vigência das leis, a possibilidade (e os eventuais limites) da territorialidade 

ampla em âmbito nacional e internacional, seus limites e condições. 

Apesar de todas essas questões, conforme alerta Paulo de Barros Carvalho “São 

pobres as pesquisas científicas atinentes ao critério espacial das hipóteses tributárias.”6 

Com efeito, não se tem notícia de obra que teve por objetivo organizar e sistematizar o que 

se produziu sobre o critério espacial, unindo as evoluções parciais de cada um das subáreas 

do Direito Tributário. 

                                                 
5 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4ª ed., São Paulo: Noeses, 2007, p. 352. 
6 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 326. 
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 De um modo geral, a doutrina discorre sobre o critério espacial apenas no momento 

de analisar uma específica hipótese de incidência, pouco ou nada tratando sobre aspectos 

gerais de intepretação, resolução de conflitos e relação com o princípio da territorialidade. 

E os poucos que se propõe a discorrer sobre o tema em abstrato limitam-se a indicar as 

consagradas construções de Paulo de Barros Carvalho sobre assunto, afirmando-se que “o 

critério espacial das normas tributárias não se confunde com o campo de vigência da lei”7 

e que o critério espacial pode ser encontrado nas leis brasileiras em três níveis de 

elaboração8. 

A falta de estudos com maior enfoque no critério espacial faz com que os 

estudiosos das regras-matrizes de incidência das diversas espécies tributárias não percam 

muito tempo com ele9, contentando-se com repetição de ensinamentos clássicos, com o 

risco (sempre presente) de criação de um novo fundamento óbvio. 

 

III. Marco teórico: regra-matriz de incidência 

 

Uma das preocupações do presente trabalho é não se delongar na construção e 

demonstração científica de determinada teoria de norma jurídica. Entende-se que para os 

fins do presente estudo o fundamental é assumir como premissa a teoria de norma jurídica 

utilizada como marco teórico, e a partir de seus ditames nucleares, desenvolver as relações 

de espaço, território e elementos de conexão, com o máximo de coerência. 

Para os fins do presente estudo, adotar-se-á como fio condutor a metodologia da 

regra-matriz de incidência tributária, na sua formulação clássica, na forma concebida por 

Paulo de Barros Carvalho, como sendo o conteúdo mínimo do deôntico para a correta 

identificação do fato jurídico tributário e do suposto das normas, estando dividida em duas 

partes, antecedente e consequente.10 

O que se nota, contudo, é que as dificuldades inerentes ao critério espacial têm 

relação direta com a interpretação do critério espacial constitucional e os verdadeiros 

                                                 
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 326. 
8  “a) hipótese cujo critério espacial faz menção a determinado local para a ocorrência do fato típico; (b) 

hipótese em que o critério espacial alude a áreas específicas, de tal sorte que o acontecimento apenas 

ocorrerá se dentro delas estiver geograficamente contido; (c) hipótese de critério espacial bem genérico, 

onde todo e qualquer fato, que suceda sob o manto da vigência territorial da lei instituidora, estará apto a 

desencadear seus efeitos peculiares” (Ibidem, p. 325). 
9 Mais uma razão para justificar a relevância do estudo destacado dos critérios da regra-matriz. A realidade 

demonstra que, conforme o objeto de estuda se amplia, é mais difícil aprofundar e tratar das especificidades 

de cada elemento. Sendo assim, o pensamento complexo necessariamente precisa buscar fundamento nos 

estudos específicos que o antecedem. 
10 Ibidem, p. 217. 
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limites e possibilidades dos legisladores complementar e ordinário (questão semântica), o 

que permite afirmar que as conclusões do presente trabalho poderão servir para outras 

propostas de teoria de norma jurídica. 

 Outra das preocupações é fornecer, para além da análise estrutural, considerações 

úteis que possam auxiliar a interpretação e resolução de conflitos de competência, no que 

se refere à determinação do critério espacial das normas jurídicas tributárias.  

 Ademais disso, o presente estudo terá como norte utilizar linguagem simples e clara 

na aproximação do objeto. 

 Por fim, apesar das dificuldades inerentes ao tema e à escassez de estudos com o 

mesmo objeto, o presente trabalho apresenta um esforço autêntico de contribuir para o 

debate científico sobre o assunto, buscando despertar a atenção para determinados aspectos 

relacionados ao critério espacial. Espera-se que ao menos consiga instigar os intérpretes e 

aplicadores ao aprofundamento do estudo do critério espacial. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Inicialmente, listar-se-á os principais raciocínios e conclusões específicas de cada 

capítulo para, somente após, ser feita a abordagem do trabalho como um todo, em análise 

geral das conclusões mais importantes. Como o Capítulo 1 teve por objeto considerações 

propedêuticas, as conclusões serão resumidas a partir do Capítulo 2. 

 

I. Síntese conclusiva do Capítulo 2 - Espaço e competências constitucionais 

tributárias 

 

As conclusões e premissas firmadas no Capítulo 2 podem ser resumidas nos 

seguintes tópicos: 

(i) Todo o estudo sério não pode prescindir de iniciar o seu estudo no texto constitucional; 

além disso, toda interpretação que tenha a pretensão de ser sistemática e coerente à 

Constituição não pode prescindir de analisar os princípios constitucionais, os alicerces do 

sistema jurídico; 

(ii) As normas constitucionais, como quaisquer outras do sistema, são construídas no 

percurso de construção, partindo a literalidade dos conceitos, passando pela conjugação de 

enunciados prescritivos (entre eles princípios), cálculo de normas em sentido estrito e, 

finalmente, a norma jurídica completa; 

(iii) A construção do critério espacial possível demanda observação das indicações de 

espaço presentes (explícita ou implicitamente) no texto e também na interpretação do 

contexto constitucional, sobretudo de valores e princípios; 

(iv) Os enunciados de maior relevância para a interpretação constitucional do critério 

espacial são os que tratam da divisão de competências tributárias; 

(v) O estado da arte do direito tributário manifesta divergência sobre a forma de 

positivação das competências tributárias, alguns autores entendendo pela opção 

constitucional pelo tipo e a maioria adotando a noção de conceito fechado, posição esta 

que é mais acertada e se coaduna melhor com o sistema constitucional tributário; 

(vi) As competências constitucionais foram distribuídas de foram rigorosa e rígida, por 

meio de conceitos fechados (não tipos), permitindo a construção do sentido, com maior ou 

menor generalidade e abstração, de todos os critérios da norma padrão de incidência 
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tributária; 

(vii) Muito embora a Constituição tenha discriminado em minúcias as materialidades 

tributárias possíveis, distribuindo-as aos entes de direito público interno, a interpretação 

das materialidades e a precisa definição das coordenadas de tempo e espaço nem sempre 

são inequívocas, o que é natural dado à natureza linguística do direito e a característica de 

vagueza e pluralidade de sentido das palavras, que inclusive tem o seu sentido alterado 

com o tempo e de acordo com o contexto social e histórico; 

(viii) Nas hipóteses onde a localização da conduta não é fácil, o intérprete deve fazer maior 

esforço interpretativo, mediante a conjugação de princípios e institutos contidos na própria 

Constituição;  

(ix) Na interpretação das competências tributárias constitucionais, o intérprete será 

confrontado com uma conduta humana (conjunto de ações). É possível fazer cisão 

metodológica da conduta em ação/espaço/tempo, para melhor compreensão do fenômeno. 

Em verdade, na medida em que o direito opera com esses elementos de forma destacada, e 

com certa liberdade, a compreensão de cada elemento é importante para a construção de 

um conhecimento mais complexo e abrangente. De todo o modo, a cisão apresenta limites, 

pois o tempo e o espaço não podem ser pensados, no plano do dever ser, sem relação com 

outros elementos; assim como, em outro viés analítico, é possível afirmar que o tempo e o 

espaço são condições apriorísticas para a concepção da ação; 

(x) É necessário uma reavaliação crítica da classificação das hipóteses de incidência em 

instantâneas, continuadas e complexas, já que é possível trabalhar, regressivamente, com o 

histórico espacial dos fatos jurídicos tributários, de forma que auxilie na melhor definição 

dos espaços juridicamente relevantes, principalmente no casos de difícil trato; 

(xi) A pluralidade de interpretação pode decorrer de equívocos interpretativos, mas também 

da existência de múltiplas interpretações juridicamente plausíveis, a demandar uma 

derradeira norma de decisão; 

 (xii) As teorias do locus delicti podem contribuir para o estudo do critério espacial dos 

tributos na medida em que demonstram trabalhar, com resultados práticos e teóricos 

relevantes, com a secção dos comportamentos humanos presentes na hipótese de 

incidência; 

(xiii) Além da intepretação da conduta, o princípio da territorialidade é de grande 

relevância para a interpretação do critério espacial; 

(xiv) Território não é o mesmo que territorialidade. O território é espaço juridicamente 

qualificado. Já territorialidade é princípio que rege o âmbito de eficácia e incidência das 
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normas jurídica; e que possui o território como elemento central, mas pode ultrapassá-lo, a 

fim de alcançar fatos ocorridos em outros territórios, desde que mantenham vínculos 

legítimos com o território nacional; 

(xv) Há que se diferençar territorialidade formal de territorialidade material. A primeira 

possui relação direta com a soberania, já que se trata do âmbito em que o Estado pode 

exercer coação e fazer cumprir as suas leis. Já a territorialidade material não encontra 

limites na soberania e diz respeito ao âmbito de incidência; isto é, ao espaço em que o 

ordenamento pode se utilizar para selecionar propriedades do real para compor as hipóteses 

de incidência. Para os fins do presente trabalho, apenas a territorialidade material é 

relevante; 

(xvi) Não há oposição entre territorialidade material e a tributação de fatos ocorridos fora 

do território (universalidade). É que a exigência de vínculo com o território demonstra que 

a relação com o espaço juridicamente delimitado nunca é afastada. Por esta razão optou-se, 

no presente trabalho, na utilização da terminologia territorialidade estrita ou pura (com 

referência ao território fisicamente considerado) em contraste com a territorialidade ampla 

ou com elementos de conexão (admitindo vínculos legítimos com o território); 

(xvii) Na escolha do âmbito de incidência de suas normas (territorialidade material), o 

Estado soberano pode encontrar limites. No plano internacional, encontrará limitações 

autônomas decorrentes de autolimitações consensuais (convenções e tratados 

internacionais) e das normas incorporadas ao direito constitucional (v.g. direitos humanos). 

Limitações heterônomas não há, apesar de reconhecido o dever de buscar um mínimo de 

eficácia, sob pena de não ser aplicável; 

(xviii) Os limites autônomos e também a exigência de racionalidade do sistema apontam 

para a necessidade das conexões escolhidas para a territorialidade ampla serem legítimas. 

A legitimidade, portanto, envolve tanto um aspecto pragmático (permitir a aplicação da 

norma jurídica) como um aspecto ético/jurídico (não tributar situações que não possuam 

verdadeiro elo com o território nacional). Nota-se que ambos os aspectos se implicam, 

afinal, quando menor o elo com o território (ponto de vista ético/jurídico), menor serão, 

consequentemente, as possibilidades de cobrança; 

(xix) Muito embora não se possa confundir o território de incidência (campo onde o 

legislador poderá situar o fato jurígeno - critério espacial) com o território de vigência, 

ambos os institutos mantém relação direta e necessária, pois a determinação da 

abrangência do espaço de incidência para além do território de vigência exige conexão 

legítima com o território nacional. Em outras palavras, a exigência de conexão do fato 
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como território nacional aproxima o tema do âmbito de incidência ao âmbito de vigência e 

eficácia; 

(xx) A territorialidade com elementos de conexão deve ser estudada não apenas no direito 

internacional, mas também no contexto federativo, na repartição das competências 

tributárias, sobretudo na interpretação das leis que tem por objetivo resolver conflitos de 

competência. É que a busca de conexão legítima entre o evento tributário constitucional e o 

território dos entes em conflito se aproxima (e, talvez, se iguale, conforme será tratado 

adiante) ao esforço empreendido em âmbito internacional; 

(xxi) Indo além da territorialidade, outras normas jurídicas são de grande relevância para a 

correta intepretação do critério espacial, como o princípio federativo, o princípio da 

autonomia municipal, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da segurança 

jurídica, o princípio da tipicidade tributária, o princípio da incorporação de conceitos pré-

constitucionais e de direito privado;  

(xxii) Não existe critério espacial constitucional pronto e definido para todos os tributos. 

Existirá sempre alguma referência espacial para cada tributo na própria Constituição, desde 

uma referência apriorística de espaço (implícita na conduta), até a definição mais precisa e 

concreta do critério espacial (ITCMD), análise que deverá ser feita caso a caso. 

 

II. Síntese conclusiva do Capítulo 3 – Critério espacial e a lei complementar 

tributária na função de dispor sobre conflitos de competências 

 

 As conclusões e premissas firmadas no Capítulo 3 podem ser resumidas nos 

seguintes tópicos: 

(i) A Lei Complementar somente pode editar as normas gerais previstas no artigo 146, III, 

da Constituição para o fim de tratar das matérias elencadas nos incisos I e II do mesmo 

artigo; isto é, adota-se a corrente dicotômica no presente estudo, por ser a que mais se 

adequa à interpretação sistemática do texto constitucional; 

(ii) A competência prevista no artigo 146, I, da Constituição tem como condição de 

possibilidade a existência concreta ou potencial de conflito de competências, motivo pelo 

qual é importante definir e classificar os conflitos de competência de possível ocorrência; 

(iii) Conflitos de competências homogêneas ocorrem entre entes de direito público de igual 

natureza e em relação aos mesmos tributos. Os conflitos de competências heterogêneas 

ocorrem entre entes e tributos diferentes. Já o concurso de pretensão impositiva ocorre 

entre dois estados soberanos, não sendo possível falar em conflito; 
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(iv) São três as espécies de conflitos de competências: material, espacial e mistos. Aquele 

decorre da dificuldade em traçar os limites de uma determinada materialidade. O outro em 

razão da determinação da espacialidade de cada tributo. A terceira é a que mescla as duas 

situações, como no caso do IPTU e ITR; 

(v) Os conflitos espaciais podem ocorrer (a) por conflitos de leis, com determinações 

espaciais divergentes ou (b) por erro na determinação do lugar no fato. Tais conflitos são 

mais comuns entre competências homogêneas; não obstante, apesar de menos comum, 

também é possível conflito espacial entre competências heterogêneas (v.g. IPTU x ITR); 

(vi) Avançando sobre os limites do legislador complementar ao se deparar com um conflito 

de competência, o estudo inicialmente concluiu que a lei complementar pode ter natureza 

declaratória e interpretativa em alguns casos, e constitutiva e inovadora em outros casos, o 

que deve ser verificado caso a caso;  

(vii) Havendo o permissivo constitucional para atuar (conflito de competência), o 

legislador poderá, em ordem sucessiva, verificar se há a necessidade de apenas declarar a 

interpretação correta ou se deve decidir dentre as interpretações plausíveis existentes. Não 

sendo possível, em razão da abstração das condutas e da ausência de interpretações 

constitucionais definidas, poderá instituir uma presunção, com vínculo legítimo entre a 

conduta e o território do ente, e só na impossibilidade desse recurso, poderá cogitar de criar 

ficções; 

(viii) A presunção e a ficção interessam ao presente estudo na acepção de construções 

normativas que, a partir da ocorrência de um determinado fato concluem pela ocorrência 

de outro fato. Nas presunções, deve existir um elo de probabilidade entre o fato ocorrido e 

o presumido, o que não ocorre nas ficções; 

(ix) A presunção e a ficção só são admissíveis em casos de grande excepcionalidade e, 

ainda assim, devem estar em plena adequação com a Constituição e o fim que almeja 

(prevenir conflito de competência); 

(x) A presunção e a ficção não violam o princípio da territorialidade estrita, na medida em 

que consideram os fatos ocorridos no território físico do ente dotado de competência 

tributária. De todo o modo, há que se reconhecer que nos desvios fáticos decorrentes da 

própria natureza e características destes institutos, é possível acontecer efeitos de 

territorialidade ampla, cabendo indagar se eles são admissíveis no direito pátrio; 

(xi) Entende-se que tais efeitos são admissíveis, inclusive como superação da noção de 

territorialidade estrita, mas apenas no exercício da função (legítima) de prevenir conflitos 

de competência, quando eles justificarem medidas unificadoras, por influxo de outros 
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princípios constitucionais, tais como a segurança jurídica. Por esta razão, admite-se que a 

presunção criada por legislação complementar seja absoluta. 

(xii) Na medida em que necessitam de uma conexão legítima entre uma conduta e um 

território, nota-se que há uma aproximação entre as presunções e ficções em legislação 

complementar para determinação de critério espacial e a experiência dos elementos de 

conexão no plano do Direito Internacional Tributário; 

(xiii) Apesar das diferenças entre os fenômenos, existem pontos de contato importantes, 

razão pela qual os modos de elaboração e as classificações já empreendidas no campo do 

Direito Internacional Tributário representam um importante leque de possibilidades ao 

legislador complementar, principalmente em razão da semelhança (e inclusive repetição) 

das materialidades na experiência internacional. 

 

III. Síntese conclusiva do Capítulo 4 – Espaço na norma jurídica tributária 

 

As conclusões e premissas firmadas no Capítulo 4 podem ser resumidas nos 

seguintes tópicos: 

(i) O critério espacial é o plexo de indicações, tácitas ou expressas, que cumprem o 

objetivo de assinalar o lugar preciso em que a ação descrita no antecedente da norma há de 

acontecer; 

(ii) A divisão do antecedente em critérios é para fins didáticos. Os efeitos da divisão são 

sentidos na análise das relações do critério espacial e temporal. Ambos os critérios 

possuem relação íntima, de modo que a interpretação de cada um deve ser resultados de 

idas e vindas, do tempo ao espaço e vice-versa, sob pena de o intérprete ter uma visão 

simplificada e incorreta do elemento; 

(iii) O critério espacial apresenta dois aspectos: a indicação precisa e específica do local 

onde a conduta deverá ocorrer; e a delimitação de um campo espacial onde o fato poderá 

ocorrer. Os dois aspectos não se excluem e podem aparecer conjuntamente; 

(iv) O critério espacial não está adstrito ao território de vigência da lei, mas ao âmbito de 

incidência, como já demonstrado no capítulo 3; 

(v) O critério espacial pode ser tácito ou implícito, desde que seja possível a construção por 

meio do texto e contexto. A ausência de critério espacial não é permitida, pois a norma 

precisa de uma indicação de local para ser aplicável; 

(vi) Na experiência nacional, o critério espacial pode ser encontrado em cinco modos de 

elaboração: (i) hipótese cujo critério espacial faz menção ao local da ocorrência do fato 
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típico (v.g., ICMS, IPI); (ii) hipótese cujo critério espacial faz menção a determinado local 

como sendo o da ocorrência do fato típico (presunção/ficção - ISS); (iii) hipótese em que o 

critério espacial alude a áreas específicas, de tal sorte que o acontecimento apenas ocorrerá 

se dentro delas estiver geograficamente contido (Paulo de Barros Carvalho); (iv) hipótese 

de critério espacial bem genérico, onde todo e qualquer fato, que suceda sob o manto da 

vigência territorial da lei instituidora, estará apto a desencadear seus efeitos peculiares 

(Paulo de Barros Carvalho); (v) o critério espacial universal, que alude a qualquer lugar, 

mesmo que fora do âmbito territorial em que a regra está apta a produzir efeitos jurídicos 

(Aurora Tomazini de Carvalho); 

(vii) O critério espacial pode ser criado através de presunções e ficções, observados os 

pressupostos constitucionais para a sua implementação, principalmente os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Conforme tratado no Capítulo 3, quando a presunção 

for criada por Lei Complementar, no exercício da competência para dispor sobre conflitos, 

poderá ser absoluta ou relativa. Já no exercício regular da competência tributária pelo 

próprio ente, a presunção deverá ser relativa, salvo nas hipóteses em que não existe 

qualquer possibilidade de conflito de competência (v.g., competências da União), quando 

será admissível a presunção absoluta e a ficção (v.g., imposto de importação); 

(viii) Na estrutura da norma, o elemento de conexão é um enunciado prescritivo que influi 

na construção da derradeira norma de incidência, sendo assim uma norma jurídica em 

sentido amplo; 

(ix) Os tratados internacionais devem ser levados em conta para a definição do critério 

espacial, nos termos do artigo 98 do Código Tributário Nacional; 

(x) Assim como a divisão do antecedente é para fins didáticos, em verdade toda a divisão 

da norma jurídica é uma formalização para facilitar a compreensão do tema. O fenômeno é 

uno. Deste modo, entende-se não ser necessário a presença de elemento espacial no 

consequente para expressar o mínimo conteúdo do deôntico. De todo o modo, ressalta-se 

que não é possível confundir o critério espacial do espaço em que deve ser realizada a 

prestação; 

(xi) Na norma individual e concreta, é possível diferençar lugar do fato e lugar no fato, tal 

como se diferencia o tempo do fato e tempo no fato. O local do fato é aquele em que o 

evento é vertido em linguagem competente; já o local no fato é aquele constituído em 

linguagem no corpo do ato, com referência direta ao fato jurídico tributário. 
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IV. Conclusão geral – O espaço na norma jurídica tributária: territorialidade, 

critério espacial e elementos de conexão 

 

 É possível destacar, entre todas as indagações e pensamentos construídos ao longo 

desta pesquisa, algumas conclusões que justificam o percurso trilhado e sugerem novos 

caminhos para o avanço do estudo do critério espacial.  

 Em primeiro lugar, com o mesmo espírito que sempre orientou grandes autores do 

direito público (dentre todos, Geraldo Ataliba), a pesquisa focou em responder se o critério 

espacial está sempre e necessariamente contido na Constituição. Afinal, a partir das 

materialidades e princípios constitucionais, é possível sempre construir um critério espacial 

constitucional? É possível negar qualquer liberdade ao legislador infraconstitucional em 

relação à determinação do critério espacial? 

 A conclusão foi no sentido de que o critério espacial, muito embora seja apriorístico 

à própria compreensão da conduta, nem sempre está suficientemente definido no texto 

constitucional. A materialidade prevista na competência constitucional em alguns casos 

pouco diz do local relevante para a incidência. A própria experiência tem demonstrado, por 

exemplo, que a noção de “local da prestação de serviços” não é suficiente para esclarecer 

ou prevenir conflitos de competência, havendo a necessidade de novos critérios, mais 

específicos. A esse respeito, o trabalho convida à reavaliação crítica da classificação dos 

fatos jurídicos em complexos, instantâneos e continuados, bem como à utilização do 

método das teorias do locus delicti, para que seja feita decomposição regressiva do 

histórico espacial das ações que compõe as condutas, a fim de possibilitar a construção de 

novos critérios (pautados, por exemplo, no local da maior quantidade de ações, ou do local 

das ações mais relevantes para a materialidade). O critério do local da derradeira ação, em 

verdade, ao contrário do que ocorre para os fins do critério temporal e da incidência, se 

mostra arbitrário e nem sempre é o mais adequado. 

 Outra questão relevante e nuclear do estudo foi analisar o papel da legislação 

complementar na tarefa de prevenir conflitos de competência e a eventual possibilidade de 

criar critérios espaciais presuntivos e fictos. Indo além, o trabalho tentou estabelecer 

relações entre o vínculo legítimo de probabilidade exigido pelas presunções e a 

legitimidade dos elementos de conexão, tal como exigida no Direito Tributário 

Internacional. 

 Em conclusão, a pesquisa considerou a possibilidade da utilização de presunções e 

ficções pela lei complementar, inclusive sem possibilidade de prova em sentido contrário, 
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ressaltando, porém, a excepcionalidade e a necessidade de observar limites constitucionais. 

Ademais, o estudo concluiu que a relação entre a fundamentação das presunções e dos 

elementos de conexão é real e abre novas possibilidades para a análise do critério espacial 

no âmbito intrafederativo. Igualmente, as espécies e formas de elaboração dos elementos 

de conexão na experiência internacional também podem contribuir para o direito interno. 

 Avançando para a análise do critério espacial na estrutura da norma, ressaltou-se 

que ele decorrerá da interpretação de um ou mais enunciados, podendo ser construído 

também da implicitude dos textos normativos, desde que haja conteúdo suficiente para a 

determinação precisa e clara da localização.  

 O critério espacial apresenta relevância ao delimitar o espaço no qual o fato jurídico 

será considerado tributável, que poderá ser mais ou menos específico, dependendo do seu 

nível de elaboração. Nesse sentido, o estudo fez nova proposta de classificação dos níveis 

de elaboração, para dar maior clareza às hipóteses de critério espacial presumido e ficto. 

 Concluiu-se também pela desnecessidade de indicações de tempo e espaço no 

consequente, tomando como premissa que a regra-padrão de incidência tem por objetivo 

tão-somente expressar o conteúdo mínimo para ostentar sentido deôntico completo. 

 Ressaltou-se a relação íntima que o critério espacial mantém com o critério 

temporal, exigindo do intérprete a leitura conjugada de ambos para a determinação precisa 

da regra-matriz de incidência. 

 Por derradeiro, foi apresentado o conceito geral de elemento de conexão. Como 

norma jurídica em sentido amplo, conclui-se que o elemento de conexão auxilia na 

construção da regra-matriz de incidência no plano S3 do percurso de construção do 

sentido, gerando reflexos no critério espacial. No entanto, foi demonstrado que o elemento 

de conexão não altera o conteúdo apenas deste critério, exercendo influência também sobre 

os critérios material e pessoal. 

 Em síntese, buscou-se o aprofundamento do tema, dentro dos objetivos propostos 

no início do trabalho: com clareza e simplicidade de linguagem, analisar o critério espacial 

no ciclo de positivação da norma jurídica, a fim de tentar contribuir com novos 

questionamentos e propostas de respostas. 
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