
Superior Tribunal de Justiça dá continuidade ao julgamento sobre a tributação dos lucros de socie-
dades controladas localizadas no exterior. 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no dia 25/03/2014, continuou o julgamento do 
Recurso Especial nº 1.325.709/RJ que trata sobre a tributação sobre os lucros de sociedades controladas 
localizadas em países com os quais o Brasil possua tratados internacionais para evitar a dupla tributação.

No caso concreto, a Vale S.A. controlava diretamente sociedades domiciliadas na Bélgica, Dinamarca, 
Luxemburgo e Bermudas, sendo que o Brasil celebrou tratados internacionais com a Bélgica, Dinamarca 
e Luxemburgo para evitar a dupla tributação.

Quando do início do julgamento, no dia 26/11/2013, o Min. Napoleão Nunes Maia Filho (Relator) com-
preendeu que os lucros auferidos nos países em que estão sediadas as empresas controladas por con-
troladora brasileira, desde que existente tratado internacional para evitar a dupla tributação, devem ser 
tributados apenas nos respectivos países das controladas. Tal entendimento foi concluído a partir da 
observância do que dispõem os tratados internacionais firmados e, consequentemente, em detrimento 
da legislação interna brasileira, conforme permite o art. 98 do Código Tributário Nacional (CTN).

Naquela oportunidade, o Min. Sérgio Kukina inaugurou divergência em relação ao entendimento do Rela-
tor, por compreender ser possível a tributação no Brasil e no país sede da controlada. Para tanto, inter-
pretou que o art. 7º, item 1, dos tratados baseados no modelo OCDE (Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) encontra-se em conformidade com a legislação interna brasileira, situação 
que fez o Min. Ari Pargendler pedir vista do caso para análise da matéria.

No dia 25/03/2014 o Min. Ari Pargendler apresentou voto em consonância com o entendimento do Relator, 
ao concluir que a existência de tratados internacionais entre o Brasil e os países em que estão situadas 
algumas das sociedades controladas (Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo) impede a dupla tributação, de 
modo que a legislação brasileira não pode se sobrepor.

Para isso, o Min. Pargendler asseverou que a dupla tributação encontra-se vedada pelo art. 7º, item 1, 
dos tratados internacionais firmados nos moldes OCDE,  além de esse modelo ser compatível com as 
medidas antielisivas criadas pela legislação CFC (Controlled Foreign Corporations), a qual visa punir a 
má concorrência ocasionada pelos estados conhecidos como paraísos fiscais (em que a tributação é 
mínima).

Nesse sentido, ainda afirmou que esse modelo tem como pressuposto estados contratantes em regimes 
fiscais assemelhados, requisito implementado pela Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, conforme atesta-
do pela própria autoridade fazendária.

Com relação à controlada domiciliada em Bermudas, pelo fato do Brasil não possuir tratado internacional 
nos moldes OCDE, o Min. Pargendler afirmou que deve ser aplicada a legislação interna, mas com res-
salvas. Para ele, o art. 7º, caput, §1º da Instrução Normativa (IN) nº 213/2012, da Secretaria da Receita 
Federal, pretendendo regulamentar o art. 74 da Medida Provisória (MP) nº 2158-35/2001, mostrou-se 
anacrônico, pois fora do contexto da época ao utilizar a expressão “equivalência patrimonial” (avaliação 
de investimentos considerando o valor patrimonial proporcional) que, na data da instituição da IN 
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nº 213/2012, não estava incorporada a legislação comercial nem a legislação fiscal.

Portanto, o Min. Ari Pargendler compreendeu que a Vale S.A. não está sujeita, por força dos tratados 
internacionais, a aditar aos seus, para efeitos da tributação no Brasil, os lucros apurados pelas empresas 
controladas na Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo.

Todavia, os lucros auferidos em Bermudas são considerados disponibilizados para a Vale S.A. na data 
do balanço do qual tiverem sido apurados (estando sujeitos a tributação no Brasil, ainda que não dis-
tribuídos), mas deles não fazem parte o resultado da contrapartida do ajuste do valor do investimento 
pelo método da equivalência patrimonial, a vista da ilegalidade do art. 7º, caput, §1º da IN nº 213/2012.

Desse modo, o Min. Ari Pargendler enalteceu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.588 que deu interpretação conforme a Consti-
tuição Federal de 1988 ao art. 74 da MP nº 2.158-35/2001, de modo que este dispositivo não tem apli-
cabilidade a empresas localizadas em países com os quais o Brasil tenha tratados internacionais nos 
moldes OCDE, e desde que estes países não sejam considerados como paraísos fiscais pela legislação 
brasileira.

Diante das colocações feitas quanto à sociedade controlada em Bermudas, o Min. Relator pediu vista 
regimental do caso para analisar mais profundamente a questão da tributação em países com o qual o 
Brasil não possua tratados contra a dupla tributação, restando votar, ainda, o Min. Arnaldo Esteves Lima 
para que se tenha entendimento firmado na Primeira Turma do STJ sobre a tributação dos lucros auferi-
dos no exterior por sociedades controladas.

De fato, o tema é de relevante importância na atual conjuntura de desenvolvimento da economia brasilei-
ra, pois reflete diretamente nas operações de inúmeras empresas com sede no Brasil e que controlam 
investimentos em empresas estrangeiras, de modo o assunto, no futuro, ainda poderá ser tratado tanto 
pela Segunda Turma do STJ, quanto pela própria Primeira Seção do Tribunal.
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Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:

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

Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)

Thomas Ampessan Lemos da Silva (thomas@ssplaw.com.br)
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