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

 
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE LUCROS 
AUFERIDOS POR COLIGADAS E CONTROLADAS NO 
EXTERIOR SERÁ JULGADA PELO STF Data 15/02/2013 

 
O Pleno do Supremo Tribunal Federal deverá iniciar o julgamento, na próxima quarta-
feira, sobre a questão da incidência ou não do imposto sobre a renda sobre lucros 
auferidos por coligadas ou controladas no exterior. 
 
A referida matéria envolve o debate sobre diversos conceitos, dentre eles sobre 
disponibilidade jurídica e de disponibilidade econômica da renda, trazidos pelo artigo 74 
da MP 2158/20011. 
 
A discussão merece destaque, uma vez que a constitucionalidade ou não do 
mencionado artigo fora objeto de inúmeros recursos, o que levou o STF a reconhecer a 
repercussão geral da matéria, sendo que o presente julgamento, por tal razão, colocará 
um ponto final nas discussões nos Tribunais Regionais Federais, bem como no âmbito 
administrativo. 
 
Importante ressaltar que a Suprema Corte já havia iniciado os debates sobre a matéria, 
quando iniciado o julgamento da ADI 2588, ocasião em que quatro ministros votaram 
pela procedência da ação e quatro pela improcedência. A relatora da ADI, ministra 
Ellen Gracie, votou pela procedência parcial, afastando a tributação apenas para as 
empresas coligadas no exterior, mas mantendo para as controladas. 
 
Em que pese o empate ocorrido na ADI 2588, o discussão pelo Pleno poderá tomar 
rumo diverso no presente RE, uma vez que dois dos Ministros que julgaram 
improcedente a referida ação já se aposentaram, podendo haver uma mudança quando 
do julgamento do referido recurso extraordinário. 
 
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos sobre o tema. 
 

Responsáveis:  

                                         
1
 “Art. 074 - Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL , nos termos do art. 025 

da Lei nº 9249 , de 26  de dezembro de 1995 , e do art. 021 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” 



 

 

 

 

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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