
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 

Supremo Tribunal Federal e a recepção de Tratados 
Internacionais Tributários (RE nº 460320/PR). Data 05/09/2011 
 
 
Durante a última sessão plenária do mês de agosto, o Supremo Tribunal Federal, iniciou o 
julgamento do RE nº 460320, em que se discute a obrigatoriedade, ou não, de incidência de 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IR/Fonte”) sobre os lucros da empresa distribuídos 
a sócios que residam no exterior, mais precisamente na Suécia. 
 
O processo é fruto do recurso de ambas as partes (Volvo do Brasil Veículos Ltda e União) e 
tem como ponto principal da controvérsia o art. 24 da “Convenção entre Brasil e Suécia para 
evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda” e o art. 77 da Lei 8.383/1991. 
Enquanto a norma do referido tratado determina que não pode ser dado tratamento 
diferenciado aos nacionais, ou seja, às pessoas físicas ou jurídicas dos países contratantes; 
a legislação ordinária estabelece a incidência de IR/Fonte, à alíquota de 15%, sobre os 
lucros e dividendos da empresa que são remetidos aos sócios residentes no exterior. 
 
Nessa sessão, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu voto dando provimento ao 
Recurso da União por entender que o tratado concluído com a Suécia não se aplica ao caso 
concreto, uma vez que adota o critério da nacionalidade, ao passo que a Lei 8.383/1991 
adota o critério da residência. Segundo esse entendimento, o tratado visa afastar a simples 
discriminação entre brasileiros ou suecos (critério da nacionalidade), enquanto a referida Lei 
oferece tratamento tributário igualitário aos residentes no mesmo território, 
independentemente de sua nacionalidade. 

Importante salientar que, nesse caso específico, muito embora o Ministro Gilmar tenha 
proferido voto no sentido de afastar a aplicabilidade do tratado internacional, este destacou 
que a jurisprudência da Corte Suprema encontra-se sedimentada no sentido de que os 
tratados internacionais possuem status supralegal, de modo que possuem superioridade 
hierárquica em relação as leis ordinárias: “Parece evidente que a possibilidade de afastar a 
aplicação de normas internacionais tributárias por meio de legislação ordinária, inclusive no 
âmbito estadual e municipal, está defasada com relação às exigências de cooperação, boa-
fé e estabilidade do atual cenário internacional e sem sombra de dúvida precisa ser refutada 
por esta Corte”, afirmou o Relator. 

O julgamento do recurso foi interrompido por um pedido de vista do Conselheiro Dias Toffoli.  
 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 
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Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
 
Responsáveis:  
 
Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 61 3252-6155 


