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Principais Discussões Envolvendo Tratados

2

Afastamento do IRRF sobre pagamentos de serviços técnicos sem transferência de
tecnologia para não residentes (artigo 7º).1

Afastamento das regras brasileiras de tributação de lucros auferidos por controladas e
coligadas no exterior (artigos 7º, 10 e 23).2

Inclusão de contribuições no escopo objetivo de alguns tratados assinados pelo Brasil
(artigo 2º).3

Afastamento das regras brasileiras de preços de transferência por não refletirem o
princípio arm’s length (artigo 9º).4

Afastamento da tributação de dividendos distribuídos para não residentes por não haver
a mesma tributação para residentes (artigo 24)5



Tributação de Lucros de 
Controladas e Coligadas no Exterior

e Tratados Internacionais
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Edição da Lei nº 
9249 estabelecendo 

a tributação de 
lucros de coligadas 

e controladas no 
exterior.

1996

Instrução 
Normativa nº 38 
passou a prever 

hipóteses de 
disponibilização.

1997

Lei nº 9.532 
“legalizou” regras 

previstas na Instrução 
Normativa nº 38/96. 

2001

O novo § 2º do artigo 43 
do CTN.

O art. 74 da MP nº 2158 
estabelece a 

disponibilização na 
apuração do lucro.

Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 

2.588 foi ajuizada.

2002

Instrução 
Normativa nº 213.

1995

Linha do Tempo
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2013

Julgamento da ADIN  nº 
2588, do RE nº 611.586 e 

do RE nº 541090.

Solução de Consulta 
Cosit nº 18.

Lei nº 12.865 e o 
programa especial de 

pagamento.

MP nº 627 e a nova 
sistemática de tributação 

universal da renda.

2014

Julgamento do Recurso 
Especial nº 1.325.709.

Lei nº 12.973.

IN nº 1.520

2015

Julgamento 
Apelação/Reexame 

Necessário nº 
2003.72.01.000014-4/SC

Relatório Final da Ação 3 
do Projeto BEPS

2016

Instrução Normativa nº 
1.674/2016

Decisão da CSRF sobre 
a relação entre o artigo 7º 

e a MP 2.158

Linha do Tempo



Medida Provisória n. 2.158-35/2001

“Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e
da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e
do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurados, na forma do regulamento.”

§ Remição ao artigo 25 da Lei nº 9.249/95. Esta regra não define a
materialidade a ser tributada, mas apenas o momento da disponibilização.

§ Referência expressa à tributação dos lucros auferidos no exterior por
controlada e coligada, em linha com o referido artigo 25.
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Julgamento da ADI 2.588

§ Inconstitucionalidade: Marco Aurélio; Sepúlveda Pertence (Aposentado);
Ricardo Lewandowski; e Celso de Mello.

§ Constitucionalidade: Nelson Jobim (Aposentado); Eros Grau (Aposentado);
Ayres Britto (Aposentado); Cezar Peluso (Aposentado); e Ellen Gracie
(Aposentada - const. p/ controlada).

§ Constitucionalidade apenas nos casos de controladas em paraísos fiscais:
Joaquim Barbosa.

§ Resultado:

§ O artigo 74 da MP 2.158 seria constitucional no caso de controladas em
paraísos fiscais e inconstitucional no caso de coligadas em países de
tributação regular.
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§ RE 611.586: Repercussão geral. Neste caso o contribuinte estava localizado
em Aruba. Foi aplicado o resultado da ADI 2.588.

§ RE 541.090: Neste caso se tratavam de subsidiárias localizadas na China,
Estados Unidos, Itália e Uruguai. Processo desceu para a segunda instância
para a análise da questão envolvendo a aplicação dos tratados com China e
Itália. Decisão favorável proferida e 2015, pela aplicação do artigo 7º dos
tratados.
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Julgamento da ADI 2.588



O Artigo 74 da MP 2588 e os Tratados Internacionais 
Celebrados pelo Brasil

§ Ponto 1: O artigo 7º dos tratados e a discussão quanto à sua aplicação face
ao artigo 74 da MP nº 2.158/2001.

§ Ponto 2: O artigo 10 (1) e o termo “pagos”.

§ Ponto 3: O artigo 23, nos casos em que há isenção de dividendos pagos para
o Brasil.

§ Ponto 4: Casos em que há vedação à tributação de lucros não distribuídos.

9



Ponto 1: Aplicabilidade do Artigo 7 (1)

ARTIGO 7

Lucros das Empresas

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante (ÁFRICA DO
SUL) serão tributáveis apenas nesse Estado (ÁFRICA DO SUL), a não ser
que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante
(BRASIL) por intermédio de um estabelecimento permanente aí situado.
Se a empresa exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros poderão
ser tributados no outro Estado, mas somente no tocante à parte dos lucros
atribuível a esse estabelecimento permanente.

(Convenção Brasil-África do Sul)
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Aplicabilidade do Artigo 7(1)

§ Argumento dos contribuintes: Incompatibilidade da regra brasileira com o
artigo 7 (1), na medida em que ela manda adicionar o lucro da controlada.

§ Jurisprudência favorável: (CARF) Acórdãos 101-95.802 / 101-97.070 /
1103-001.122 / (STJ) REsp. nº 1.325.709.

§ Argumento da Receita Federal: A tributação pelo artigo 74 se dá sobre o
lucro da PJ brasileira, não do não residente (SC 18/2013). Há posição em
decisões do Conselho no sentido de que a qualificação correta seria no
artigo 10 (dividendos).

§ Jurisprudência favorável à Fazenda: Acórdãos 1402-00.391 / 108-08.765
/ 105-17.382 / 1101-00.365 / 1102001.247 / 1301-002.113 (2016) / 9101-
002.332 (CSRF – 2016) / 1301-002.158 (2017) / 9101-002.590 (CSRF –
2017).
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ACÓRDÃO 9101-002.330, publicado em 14/07/2016

“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2007 LUCROS
OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO. Para fim de
determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da
CSLL os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior são considerados
disponibilizados para a controladora no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurados. Lançamento procedente. LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO
EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL-PAÍSES BAIXOS DESTINADA A EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A
RENDA. ART. 74 DA MP Nº 2.158 35/2001. NÃO OFENSA. Não há incompatibilidade
entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e a aplicação do art. 74 da
Medida Provisória nº 2.158-35/2001, não sendo caso de aplicação do art. 98 do
CTN, por inexistência de conflito. Recurso Especial do Contribuinte Negado.”
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Aplicabilidade do Artigo 7(1)



ACÓRDÃO 9101-002.590, publicado em 25/05/2017

“[...] ART. 74 DA MP Nº 2.158-35, DE 2001. TRATADO PARA EVITAR DUPLA
TRIBUTAÇÃO DE RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS. Não se
comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP nº 2.158-35, de
2001, e as dispostas na Convenção Brasil-Espanha para evitar
bitributação de renda. Os lucros tributados pela legislação brasileira são
aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de sua participação
no investimento localizado no exterior, ao final de cada ano-calendário. São
diferentes os lucros dos residentes em um dos países contratantes e os lucros
auferidos pelo outro país contratante (investidores no Brasil).”
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Aplicabilidade do Artigo 7(1)



ACÓRDÃO 9101-002.590, publicado em 25/05/2017

“[...] ART. 74 DA MP Nº 2.158-35, DE 2001. TRATADO DE BITRIBUTAÇÃO. NÃO
REPERCUSSÃO NAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO PAÍS CONTRATANTE. Ao ser
interpretar quem seriam os sujeitos de um tratado de bitributação, o país da fonte é o
país em que deve se encontrar a empresa onde efetivamente são desempenhadas as
atividades produtivas. Tais atividades podem ser produzidas pela própria empresa, ou
mediante investimentos, desde que naquele país contratante. Pode ser até mesmo uma
holding, desde que concentre investimentos que desempenhem atividades produtivas
localizados no mesmo país, e não um mero "hub", um centralizador de investimentos
localizados em países não signatários de acordos com o Brasil. O tratado de
bitributação deve ser aplicado em situações no qual, efetivamente, as empresas se
localizam nos países contratantes. Alargar o conceito da empresa situada no país da
fonte para qualquer empresa que concentre auferimento de renda de outras
empresas, independente das circunstâncias ou da localização dos investimentos,
subverte a finalidade e o objetivo dos tratados internacionais. Não há que se
conceber que se dois países se reúnam para dar amparo a sistemas paralelos de
tributação. [...]”
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Aplicabilidade do Artigo 7(1)



Ponto 2: Aplicabilidade do Artigo 10 (1)

ARTIGO 10

Dividendos

1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado
Contratante a um residente do outro Estado Contratante podem ser tributados
nesse outro Estado.

(Convenção Brasil-Chile)
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§ Argumento dos contribuintes: Ao fazer referência a dividendos pagos, o
artigo 10 (1) limitaria a possibilidade de tributação de lucros não distribuídos.

§ Jurisprudência favorável: Não temos conhecimento de decisão nesse
sentido.

§ Argumento da Receita Federal: A SC 18/2013 não faz referência ao artigo
10. Em algumas decisões do CARF entendeu-se que a regra do artigo 74
seria uma ficção de pagamento, de modo que a tributação estaria de acordo
com o artigo 10 (1).

§ Jurisprudência favorável: Acórdãos 1402-00.391 / 108-08.765 / 105-
17.382 / 1101-00.365.

§ Posição nos Comentários da OCDE: Não há comentário específico sobre
este argumento.
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Ponto 2: Aplicabilidade do Artigo 10 (1)



ARTIGO 23

Métodos para Eliminar a Dupla Tributação

2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente da Áustria a uma
sociedade residente do Brasil que possua no mínimo 25% das ações do capital
da sociedade que paga os dividendos serão isentos do imposto de sociedade
no Brasil.

(Convenção Brasil-Áustria)
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Ponto 3: Aplicabilidade do Artigo 23 nos Casos de 
Isenção de Dividendos Pagos



§ Argumento dos contribuintes: Incompatibilidade lógica da tributação de lucros
não distribuídos nos casos em que o pagamento de dividendos seria isento.

§ Jurisprudência favorável: Acórdãos 101-95.802 / 101-97.070 / 1102-
001.247 / 1402-001.713 .

§ Argumento da Receita Federal: SC 400/2017.

§ Jurisprudência desfavorável: CSRF Acórdãos 9101-002.589 (2017) e 9101-
003.650(2018).
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Ponto 3: Aplicabilidade do Artigo 23 nos Casos de 
Isenção de Dividendos Pagos



ARTIGO 23
Métodos para Eliminar a Dupla Tributação

5. Os lucros não distribuídos de uma sociedade de um Estado
Contratante, cujo capital pertencer ou for controlado total ou parcialmente,
direta ou indiretamente, por um ou mais residentes do outro Estado
Contratante, não serão tributáveis nesse último Estado.
(Convenção Brasil-República Tcheca)
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Ponto 4: Vedação à Tributação de Lucros não 
Distribuídos



§ Argumento dos contribuintes: Vedação expressa à tributação de lucros não
distribuídos.

§ Jurisprudência favorável: Não temos conhecimento de decisão do CARF
sobre o tema.

§ Argumento da Receita Federal: A SC 18/2013 reconheceu o direito do
contribuinte de não tributar os lucros não distribuídos neste caso.
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Ponto 4: Vedação à Tributação de Lucros não 
Distribuídos



Instrução Normativa nº 213/2002

Art. 1º Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa.

[...]

§ 6º. Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da
filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.

§ Treaty shopping e a discussão da tributação de controladas indiretas na jurisprudência
do CARF.
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Tributação de Controladas Indiretas no Regime da 
MP 2.158



Acórdão nº 9101-003.169 (2017)

“ART. 74 DA MP Nº 2.158-35, DE 2001. TRATADO DE BITRIBUTAÇÃO. NÃO
REPERCUSSÃO NAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO PAÍS CONTRATANTE. Ao
ser interpretar quem seriam os sujeitos de um tratado de bitributação, o país da fonte é o
país em que deve se encontrar a empresa onde efetivamente são desempenhadas as
atividades produtivas. Tais atividades podem ser produzidas pela própria empresa,
ou mediante investimentos, desde que naquele país contratante. Pode ser até
mesmo uma holding, desde que concentre investimentos que desempenhem atividades
produtivas localizados no mesmo país, e não um mero "hub", um centralizador de
investimentos localizados em países não signatários de acordos com o Brasil. O tratado
de bitributação deve ser aplicado em situações no qual, efetivamente, as empresas se
localizam nos países contratantes. Alargar o conceito da empresa situada no país da
fonte para qualquer empresa que concentre auferimento de renda de outras empresas,
independente das circunstâncias ou da localização dos investimentos, subverte a
finalidade e o objetivo dos tratados internacionais. Não há que se conceber que dois
países se reúnam para dar amparo a sistemas paralelos de tributação.”
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Tributação de Controladas Indiretas no Regime da 
MP 2.158



Tratados Internacionais e a Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido
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Lei nº 13.202/2015

“Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais
celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação da renda abrangem a CSLL.

Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma
simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844,
de 23 de setembro de 1943.”



Decisão no REsp. nº 1.325.709

§ Tratados envolvidos no caso: Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo.

§ Decisão da Primeira Turma por maioria: a favor Ministros Napoleão Nunes
Maia Filho (Relator), Ari Pargendler e Arnaldo Esteves Lima, contra Ministro
Sergio Kukina. Impedido o Ministro Benedito Gonçalves.

§ Principais argumentos:

§ Inaplicabilidade de argumentos consequencialistas.

§ Prevalência dos tratados internacionais com base no critério da especialidade.

§ Os lucros auferidos pela controlada são próprios e, portanto, sujeitos ao artigo 7º.
Aplicabilidade do artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.

§ Recurso Extraordinário nº 870.214/DF (STF).
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Situações Envolvendo Tratados
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A controlada tem 
atividade operacional 

no país do tratado

China

BR

HoldCo
Espanha

OpCo
Uruguai

BR

HoldCo
Holanda

Cayman

BR

HoldCo
Espanha

OpCo
Itália

BR

A controlada é holding 
com investida em país 

c/ tratado

A controlada é holding 
com investida em país 

s/ tratado

A controlada é holding 
com investida em 

paraíso fiscal



Lei nº 12.973/14: Artigo 76
Registro Contábil

§ Trata do registro contábil do resultado das controladas no exterior nos livros
da controladora brasileira.

§ Registro:

§ Será feito em subconta da conta de investimento em controlada direta no
exterior.

§ Reconhecerá, de forma individualizada, a variação do valor do
investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos:

§ pela própria controlada direta;

§ por controlada, direta ou indireta, no Brasil ou no exterior, da
controlada direta da pessoa jurídica brasileira.
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Lei nº 12.973/14: Artigo 76
Registro Contábil

§ Afastamento da dupla inclusão de resultados na base tributável (§ 1º).

§ Conversão da variação do valor do investimento em reais na data da
apuração do balanço (§§ 2º e 3º).
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Lei nº 12.973/14: Artigo 77
Controladas no Exterior

§ O ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior, equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, será adicionado à
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

§ A parcela do ajuste de que trata o caput compreende apenas os lucros
auferidos no período, não alcançando as demais parcelas que influenciaram
o patrimônio líquido da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior (§
1º).

§ O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior referente aos anos-calendário anteriores à produção de efeitos desta
Lei poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica
no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam
informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB (§ 2º).
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O ajuste do valor do
investimento na controlada 

equivalente aos lucros por ela 
auferidos é algo diferente dos 

lucros auferidos pela 
controlada no exterior? 
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Situações Envolvendo Tratados na Tributação de 
Controladas
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A controlada (Direta ou 
Indireta) tem atividade 
operacional no país do 
tratado

Áustria

BR

HoldCo
Espanha

OpCo
Uruguai

BR

HoldCo
Holanda

Cayman

BR

HoldCo
Espanha

OpCo
Itália

BR

A controlada é holding 
com investida em país 
c/ tratado

A controlada é holding 
com investida em país 
s/ tratado

A controlada é holding 
com investida em 
paraíso fiscal

Aplicação do tratado celebrado 
com o país da OpCo.

Aplicação do tratado é 
questionável?



Conclusões 
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