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TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS DO EXTERIOR



LUCROS DO EXTERIOR – Tratamento Tributário

Art. 25 da Lei 9.249/1995

Art. 1º da Lei 9.532/1997

Art. 74 da MP 2.158-35/2001

Evolução legislativa



LUCROS DO EXTERIOR – Tributação em Bases Mundiais

“Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no 
exterior serão computados na determinação do lucro real 
das pessoas jurídicas correspondente ao balanço 
levantado em 31 de dezembro de cada ano.”

Art. 25 da Lei 9.249/1995



LUCROS DO EXTERIOR – Novo aspecto temporal do FG

“Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, 
sucursais, controladas ou coligadas serão adicionados ao 
lucro líquido, para determinação do lucro real 
correspondente ao balanço levantado no dia 31 de 
dezembro do ano-calendário em que tiverem sido
disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no 
Brasil.”

Art. 1º da Lei 9.532/1997



LUCROS DO EXTERIOR – Disponibilização ficta (absoluto)

“Para fim de determinação da base de cálculo do imposto 
de renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei n° 9.249, 
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”.

Art. 74 da MP 2.158-35/2001



TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS DO EXTERIOR – QUESTÕES

1. A incidência tributária sobre os resultados 
auferidos no exterior recai sobre LUCROS ou 
sobre DIVIDENDOS?

2. Na aplicação dos Tratados de Dupla 
Tributação, os rendimentos estão sujeitos às 
disposições do Artigo 7 ou do Artigo 10? 



Artigo 7 – Lucro das Empresas x Art. 10 - Dividendos

“CONTROLADA EM PORTUGAL — LUCROS DE 1996 E 1997 — LEI 9.249/95 —
TRATADO INTERNACIONAL — O art. 25 da Lei 9249/95 estabeleceu que o lucro
apurado por controlada no exterior devia ser oferecido à tributação do IRPJ
pela sócia controladora sediada no Brasil. Contudo, para a pessoa jurídica no
Brasil que possuísse controlada com sede em Portugal, essa norma não tinha
eficácia por força do Tratado entre Brasil e Portugal para evitar a bitributação
(Decreto 69393/71), cujo artigo VII prevê a impossibilidade de um Estado
tributar os lucros de uma empresa localizada no outro Estado.

CONTROLADA NA ESPANHA — LUCROS A PARTIR DE 2001 — MP 2158-
34/2001 —TRATADO INTERNACIONAL — O art. 74 da MP 2158-34 estabeleceu
a presunção absoluta (ficção) de que o lucro auferido por controlada no
exterior deve ser considerado distribuído à controladora no Brasil em 31 de
dezembro de cada ano. O Tratado entre Brasil e Espanha não afasta a
incidência de tributação por empresa sediada no Brasil relativamente ao lucro
de empresa espanhola considerado distribuído.”

Acórdão nº 108-08.765, de 23/03/2006. Recurso Provido Parcialmente



Artigo 7 – Lucro das Empresas

“LUCROS AUFERIDOS POR INTERMÉDIO DE COLIGADAS E CONTROLADAS
NO EXTERIOR - Na vigência das Leis 9.249/95 e Lei 9.532/97 o fato
gerador era representado pelo pagamento ou crédito (conforme definido
na IN 38/96 e na Lei n° 9.532/97), e o que se tributavam eram os
dividendos. A partir da MP 2.158-35/2001, a tributação independe de
pagamento ou crédito (ainda que presumidos), passando a incidir sobre os
lucros apurados, e não mais sobre dividendos.

LUCROS ORIUNDOS DE INVESTIMENTO NA ESPANHA - Nos termos da
Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda entre Brasil e a Espanha,
promulgada pelo Decreto n° 76.975, de 1976, em se tratando de lucros
apurados pela sociedade residente na Espanha e que não sejam
atribuíveis a estabelecimento permanente situado no Brasil, não pode
haver tributação no Brasil.”

Acórdão nº 101-97.070, de 17/12/2008



Linha argumentativa

NO SENTIDO DE QUE RECAI SOBRE OS “LUCROS”

“(...) a pretensão da referida norma foi, de fato tributar no Brasil o lucro
auferido por empresa estrangeira.

(...) por esta acepção, este lucro propriamente dito não se confunde com o
conceito de dividendos.”

“(...) o significado do termo dividendos atribuído pela legislação brasileira
sempre foi o de lucros disponibilizados.”

NO SENTIDO DE QUE RECAI SOBRE OS “DIVIDENDOS”

“(...) com a Lei 9.532/1997, o fato gerador passou a ser a disponibilização do
lucro da subsidiária (...) e somente com a disponibilização do lucro é que o
valor correspondente deveria ser adicionado para formação do Lucro Real.

(...) com a MP 2.158-34/2001, estabeleceu-se a presunção absoluta (ficção) da
disponibilização. DISPONIBILIZAÇÃO FICTA X EFETIVA = REGIME DE
COMPETÊNCIA X CAIXA



Aproximações...

1. A partir da Lei 9.532/1997 – lucros auferidos por intermédio de controlada ou
coligada no exterior. Disponibilizados ou “fictamente” disponibilizados.

2. Os lucros do exterior devem ser computados na determinação do LUCRO REAL da 
controladora ou coligada no Brasil.

3. Inequivocamente, os lucros do exterior integram a base tributável da empresa 
controladora ou coligada no Brasil e, portanto, não haveria que se falar em tributação 
dos lucros das sociedades vinculadas no exterior.

4. A natureza do rendimento que compõe a base tributável deve ser considerada em 
relação ao sujeito passivo que integra a relação jurídica estabelecida pela norma 
aplicável.



Aproximações...

5. O art. 74 estipula como base de incidência do IR o lucro “auferido por [intermédio]
de controlada ou coligada, considerado [fictamente] disponibilizado para o sujeito
passivo.

6. Para este, [sujeito passivo] os valores auferidos, ainda que não distribuídos no
momento da apuração, devem ser considerados como dividendos, na exata
acepção dada pelo Artigo 10 da Convenção Modelo:

“4. O termo "dividendos" usado no presente artigo, designa os rendimentos
provenientes de ações, ações ou direitos de fruição, partes de empresas
mineradoras, ações de fundador ou outros direitos que permitam participar dos
lucros, com exceção de créditos, bem como rendimentos de outras participações de
capital assemelhados aos rendimentos de ações pela legislação tributária do Estado
Contratante em que a sociedade que os distribuir seja residente.”

7. Sendo qualificados tais rendimentos como “dividendos”, seria aplicável o disposto
o Artigo 10 da Convenção Modelo?



[In]Conclusões

8. O legislador NÃO disciplinou o tratamento tributário dos dividendos quando 
de sua efetiva disponibilização. Há um “explícito”silêncio legislativo.

9. Haveria uma “imputação” implícita? E as deduções? (impostos, destinações 
obrigatórias, prejuízos anteriores, etc.) Lucros não se equivalem aos dividendos.

10. Ante a clara ausência de outros elementos qualificadores da natureza da base 
de incidência do art. 74, DEVEM ser aplicadas as disposições convencionais.

11. A solução para o caso deve considerar a prevalência de aplicação das normas 
convencionais sobre a legislação interna, mesmo assim, o resultado não seria de 
todo satisfatório, dada a deficiência técnica do dispositivo.



[In]Conclusões

12. Aplicando o Artigo 7

O art. 74 da MP possui como base de incidência os “lucros auferidos pelas
controladas ou coligadas no exterior”. NÃO seria razoável admitir que a pretensão
legislativa foi efetivamente alcançar matéria tributável de titularidade de não
residente, atribuindo eficácia ultraterritorial à norma interna, sem qualquer elemento
de conexão com o ordenamento.

Não há dúvidas de que a incidência do art. 74 recai sobre os lucros da empresa no
Brasil.

As disposições convencionais possuem o escopo de evitar ou atenuar os efeitos da
dupla tributação jurídica e não a econômica. Neste caso, a pessoa jurídica no Brasil
possui personalidade jurídica distinta da controlada ou coligada no exterior. Assim,
admitir como aplicável o Artigo 7, estar-se-ia ampliando a abrangência do tratado
para situações que não se amoldam ao fenômeno da dupla tributação jurídica.



[In]Conclusões

13. Aplicando o Artigo 10

O art. 74 da MP possui como base de incidência os “lucros auferidos pelas
controladas ou coligadas no exterior [fictamente] disponibilizados”.

Os dividendos considerados disponibilizados na data do balanço não foram
efetivamente “pagos” (distribuídos). As disposições convencionais
expressamente se referem aos dividendos “pagos”.

Ainda que se admita a amplitude do conceito de “pagos”, NÃO há como fazer
a subsunção da disponibilização ficta a este dispositivo da Convenção
Modelo

Os lucros verificados na apuração (balanço) não se equivalem aos
“dividendos” que por força da ficção legal são tributáveis, mas que
efetivamente podem até nunca serem disponibilizados.
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