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

 
STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A  
RENDA SOBRE LUCROS AUFERIDOS POR  
COLIGADAS E CONTROLADAS NO EXTERIOR Data 11/04/2013 

 
O Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou nesta quarta-feira a constitucionalidade da 
incidência do Imposto de Renda sobre os lucros auferidos por coligadas ou controladas 
estabelecidas no exterior. Analisou-se, na oportunidade, a constitucionalidade do artigo 
74 da Medida Provisória n. 2.158/20011 (MP 2.158), tendo em consideração 
especialmente os conceitos de disponibilidade jurídica e de disponibilidade econômica 
da renda. 
 
Para tratar do tema, os Ministros apreciaram a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
2.588 (ADI 2.588), ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, e os Recursos 
Extraordinários ns. 611.586 (interposto pela cooperativa Coamo Agroindustriral) e 
541.090 (interposto pela União). 
 
Iniciaram dando continuidade ao julgamento da ADI 2.588, tendo em vista que tal 
processo já se encontrava em curso perante o STF desde 2001, havendo votos 
proferidos por 9 ministros (muitos dos quais não mais compõem a Corte).  
 
O último voto faltante, do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu que a norma somente 
seria constitucional nas hipóteses em que se tributa os rendimentos oriundos de países 
com tributação favorecida2 (“paraísos fiscais”), onde estejam localizadas empresas 
controladas, justamente porque somente nessa hipótese o legislador poderia presumir 
abstratamente que os lucros seriam da empresa brasileira, bem como que ela busca se 
eximir do tributo internamente.  
 
Afirmou que, em hipóteses diferentes dessa, seria necessário que a fiscalização 
comprovasse que a operação societária não teria propósito negocial ou que tem a 
finalidade de evadir-se da tributação interna, com o diferimento do pagamento do IRPJ, 
não podendo haver tal previsão abstratamente em lei. 
 

                                         
1
 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 9249, 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. 
 
2
 Conforme dispõem os artigos 24 e 24-A da Lei n. 9.430/1996 e a Instrução Normativa da Receita Federal n. 

1.037/2010. 
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Tendo em vista que, como dito, muitos ministros que votaram na ADI 2.588 não mais 
compõem o Tribunal, o resultado do julgamento teve que se limitar às partes dos votos 
que alcançavam a maioria de votos. Desse modo, a conclusão do julgamento da ADI 
2.588 foi: 
 

1) Declararam, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a constitucionalidade 
do artigo 74 da MP 2.158 em relação aos rendimentos de empresas brasileiras 
provenientes de suas controladas situadas em países com tributação 
favorecida; 

2) Declararam, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a 
inconstitucionalidade do artigo 74 da MP 2.158 no tocante aos rendimentos 
provenientes das coligadas no exterior localizadas em países de tributação 
normal (países sem tributação favorecida); e ainda 

3) Declararam, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a 
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 74 da MP 2.158, que 
pretendeu alcançar os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior 
até 31 de dezembro de 2001. 

 
Na medida em que algumas questões relevantes continuavam sem definição, 
prosseguiu-se com o julgamento dos Recursos Extraordinários. 
 
Com relação ao RE 611.586, os Ministros, por maioria de votos, negaram provimento 
ao Recurso, pois a controlada está num paraíso fiscal (Aruba), restando vencido o 
Min. Marco Aurélio. 
 
No RE 541.090 a situação era outra, pois as controladas localizavam-se na China, 
Itália e no Uruguai. Diante desses fatos, o relator (Ministro Joaquim Barbosa) afastou a 
tributação, pois as Empresas não estão em paraíso fiscal, sendo que a fiscalização não 
demonstrou falta de propósito negocial nem intuito de evasão fiscal, não podendo ser 
sustentada a exigência do Imposto apenas na literalidade do artigo 74 da MP 2.158. 
 
Em seguida, o Ministro Teori Zavascki abriu divergência, dando provimento parcial ao 
RE da União, reconhecendo constitucional a tributação das empresas controladas, 
mesmo não estando em paraísos fiscais, pois entendeu que tal regime de tributação 
pelo regime de competência, com antecipação do momento da incidência do IRPJ, já 
existe no Brasil faz bastante tempo para as filiais e sucursais de empresas brasileiras 
no exterior, limitando-se o artigo 74 da MP 2.158 a estender esse tratamento para as 
empresas coligadas e controladas situadas no exterior. Afastou apenas a aplicação do 
parágrafo único do artigo 74 (irretroatividade). 
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Os Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes acompanharam 
o Ministro Teori. Já os Ministros Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello 
acompanharam o Relator. 
 
Assim, por 5 votos a 4, declararam a constitucionalidade do artigo 74 da MP 2158 no 
que respeita à tributação dos rendimentos oriundos de controladas no exterior, ainda 
que não estejam em paraíso fiscal, reconhecendo a inconstitucionalidade apenas do 
parágrafo único da referida norma por ofensa ao princípio da irretroatividade. 
 
Teve início, ainda, uma breve discussão acerca da aplicação dos Tratados contra a 
Bitributação firmados pelo Brasil com diversos países, para verificar se, nessas 
hipóteses, a norma do artigo 74 cederia lugar tendo em conta o disposto no artigo 7º 
dos tratados, que prevê a tributação da renda apenas nos países onde ela foi 
efetivamente produzida. 
 
Embora alguns Ministros tenham se manifestado sobre a questão3, eles decidiram que 
o tema deveria ser apreciado antes pelo Tribunal local (Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região), que não a havia analisado em razão de ter declarado a inconstitucionalidade 
da norma, entendimento que ora restou reformado pelo STF. 
 
Por fim, é importante mencionar que a questão envolvendo a tributação dos 
rendimentos provenientes de empresas coligadas estabelecidas em países com 
tributação favorecida não foi julgada em quaisquer dos três processos.  
 

                                         
3
 Em suma, com relação à aplicação dos Tratados, o Ministro Teori se manifestou pela inexistência de bitributação, 

pois considerou que são tributados os rendimentos da empresa brasileira e não da estrangeira. Além disso, os 
tratados possuem suas próprias regras para evitar quaisquer efeitos de bitributação quando autoriza a utilização de 
créditos. 
O Ministro Dias Toffoli, embora concorde com o Ministro Teori, disse que a violação aos tratados somente pode ser 
apreciada caso a caso, devendo haver demonstração efetiva da bitributação, inclusive, em face das normas 
contratuais que versam sobre a possibilidade de crédito. 
A Ministra Rosa Weber acompanhou o Teori com relação à inexistência de bitributação, mas também seguiria a 
lógica do Min. Toffoli. 
O Ministro Gilmar Mendes mencionou que já votou em situação semelhante (RE 460.320, caso da Volvo do Brasil 
Veículo LTDA.) e disse que seu entendimento é pela prevalência dos tratados, no que foi acompanhado pelo 
Ministro Lewandowski. 
Em razão do impasse sobre a questão, entenderam por bem remeter o processo para o Tribunal local apreciar a 
matéria e delimitar a amplitude da questão no caso concreto (por exemplo, previsões dos tratados, existência de 
direito à crédito, etc.). 
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Além disso, com relação à tributação dos rendimentos provenientes de empresas 
controladas estabelecidas em países normais (sem tributação favorecida), matéria 
objeto do RE 541.090, o julgamento da questão não se deu no âmbito do artigo 543-B 
do CPC (Repercussão Geral), o que significa que os demais órgãos do Poder Judiciário 
e do Executivo não estão obrigados a segui-lo desde já. 
 
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos sobre o tema. 
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