
 

 

 

 

M E M O R A N D O A O S C L I E N T E S  
 
 
STJ julgará a retenção do Imposto  
de Renda nas remessas de recursos 
para pagamento de serviços 
prestados no exterior          Data    23/02/2012 
 

 
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça analisará na próxima terça-feira, 28 
de fevereiro de 2012, se incide o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre 
remessas recurso ao exterior para pagamento dos serviços lá prestados sem 
transferência de tecnologia, quando o Brasil firmou Tratados para evitar a dupla 
tributação.  
 
Em suma, está em discussão se tais remessas ao exterior devem ser interpretadas 
como renda dos prestadores de serviço, o que excluiria a competência tributária 
brasileira, ou se como “Rendimentos não expressamente mencionados” nos Tratados, 
o que confirmaria a possibilidade de exigência do IRRF pela legislação brasileira. 
 
O Recurso Especial nº 1.161.467, de relatoria do Ministro Castro Meira, foi interposto 
pela Fazenda Nacional contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que 
decidiu pela impossibilidade da retenção do IRRF em razão de tais verbas serem 
despesas e não receitas.  
 
Em seu recurso, a Fazenda Nacional pretende a aplicação do Ato Normativo COSIT nº 
1 de 2000, que determina a retenção do IRRF sobre as remessas para pagamento dos 
serviços prestados no exterior por entender que tais rendimentos classificam-se, nos 
Tratados firmados pelo Brasil, no artigo que trata dos “Rendimentos não 
expressamente mencionados”.  
 
Os contribuintes, contudo, consideram que tal interpretação veiculada pelo referido Ato 
Normativo é contrária aos Tratados Internacionais que o Brasil celebra para evitar a 
dupla tributação. Segundo os contribuintes, as remessas de recursos para pagamento 
de serviços prestados no exterior classificam-se como renda dos prestadores de 
serviços e devem ser tributados exclusivamente no Estado em que os rendimentos 
foram produzidos.  
 
Embora o Supremo Tribunal Federal possua jurisprudência afirmando que os tratados 
internacionais são hierarquicamente equiparáveis às leis ordinárias, esta será a 
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primeira vez que o STJ analisará a questão sob o viés da interpretação das normas 
convencionadas nos Tratados contra bitributação, o que pode tornar inaplicável a 
determinação do referido Ato Normativo COSIT nº 1 nas hipóteses em que o Brasil 
tenha assinado Tratados que excluam a competência brasileira para a tributação da 
renda quando decorrente da prestação de serviços no exterior, razão pela qual 
consideramos um importante precedente sobre o tema. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição de V. Sas. 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
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