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

 

IR Fonte – Remessas ao Exterior – Acordos 
Internacionais para Prevenir a Dupla Tributação – 
Inaplicabilidade do Ato Declaratório COSIT nº 01, de 
05 de janeiro de 2000 – Assistência técnica e 
serviços técnicos sem transferência de tecnologia 

 Data 28/05/2010 
 

O Tribunal Regional Federal de 2ª Região, conferindo primazia a Acordo 

Internacional para evitar a dupla tributação, afastou recentemente a aplicação do Ato 

Declaratório COSIT nº 01, de 05 de janeiro de 2000. Em vista disso, julgou ilegítima 

a incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte (IRF) sobre remessas ao exterior a 

título de pagamentos de serviços técnicos sem transferência de tecnologia, que 

haviam sido prestados por pessoa que, além de domiciliada na Finlândia, não 

possuía estabelecimento permanente no Brasil na época dos fatos. 

 

A Quarta Turma daquela Corte assim decidiu por entender que as remessas de 

valores a aquele título enquadram-se, sob a perspectiva do prestador, no conceito 

de “lucros” previsto no Artigo 7º da Convenção promulgada pelo Decreto nº 

73.496/741, de acordo com o qual os “lucros” de uma empresa somente podem ser 

tributados no país em que situado o prestador de serviços. 

 

Com isso, foi afastada a pretensão do Fisco Federal no sentido de classificar 

aquelas remessas como “rendimentos não previstos” na Convenção Brasil-Finlândia, 

no intuito de legitimar a aplicação do Ato Declaratório COSIT nº 01/2000, sob o 

amparo do Artigo 22 daquele Acordo Internacional2. Além disso, a decisão 

                                         
1
 ARTIGO 7 
Lucros das empresas  
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a 
empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí 
situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros são tributáveis no outro Estado mas 
unicamente na medida em que forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente.  

 

2
 Dispositivo que permite a tributação desses outros “rendimentos não previstos” por ambos os países: 
ARTIGO 22  
Rendimentos não expressamente mencionados  
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante que não foram expressamente mencionados nos 
Artigos precedentes da presente Convenção são tributáveis em ambos os Estados Contratantes. 



 

 

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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manifestou-se no sentido de que não poderia o Ato Declaratório instituir tributo, sob 

pena de violação à legalidade. 

 

Adotando entendimento similar, a Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região também já afastou o Ato Declaratório COSIT nº 01/2000, em caso de 

remessas ao exterior para o pagamento de serviços prestados por pessoas jurídicas 

sediadas na Alemanha e no Canadá, sem estabelecimento permanente no Brasil.3 

 

Trata-se de precedentes judiciais significativos e inovadores, cujas conclusões 

beneficiam as inúmeras empresas nacionais tomadoras de assistência técnica e de 

serviços técnicos sem a transferência de tecnologia contratados de prestadores 

sediados em países com os quais o Brasil tenha celebrado Acordos para prevenir a 

dupla tributação nos moldes acima referidos.4 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto, 

bem como para a adoção das medidas hábeis a obstar o recolhimento do imposto 

sobre referidas operações e recuperar os pagamentos indevidamente efetuados a 

esse título. 

 

Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7584 

 

Rafael Fukuji Watanabe (rwatanabe@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7569 

                                                                                                                               

 
3
 Além disso, apesar de as decisões não terem adotado tal fundamento, vale referir que o artigo 98 do Código 

Tributário Nacional estabelece a prevalência dos Tratados Internacionais sobre a legislação interna, o que 
corrobora as conclusões dos julgados em análise. 
 
4
 Observando-se que as possibilidades de êxito dependem das peculiaridades de cada caso específico, quer no 

que se refere aos termos dos contratos celebrados, quer no que respeita aos Acordos Internacionais envolvidos. 
 


