
1 
 

REGIME BRASILEIRO DE TRANSPARÊNCIA FISCAL: (IN)COMPATIBILIDADE 

COM AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA 

TRIBUTAÇÃO 

 

Paulo J. C. Santana 

Resumo 

O presente artigo tem por escopo central analisar a compatibilidade entre o regime brasileiro 

de transparência fiscal, regulado pela Medida Provisória nº. 2.158-35/01 e pela recente Lei 

nº. 12.973/14, e o artigo 7(1) das Convenções para Evitar a Dupla Tributação firmadas pelo 

Brasil com diversos países. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A intensificação do processo de globalização e da expansão das empresas 

multinacionais, especialmente a partir da segunda metade do século XX, resultou em 

um acirramento crescente da competição internacional – por produtos, tecnologia, 

eficiência e investimentos -  entre os Estados nacionais. Esse incremento da 

competição internacional levou à potencialização de um fenômeno bastante peculiar 

da contemporaneidade: a competição tributária internacional, através da qual os 

Estados tendem a diminuir a tributação dos resultados do capital estrangeiro, com o 

intuito de atrair investimentos externos1.  

O Direito, por óbvio, enquanto produto da realidade social, não poderia 

manter-se alheio à tamanha transformação no cenário socioeconômico mundial. 

Especialmente o Direito Tributário (ou, de forma mais específica, o Direito Tributário 

Internacional) viu-se diante do desafio de enfrentar os efeitos financeiramente 

nocivos do deslocamento de investimentos para o exterior que seriam, em princípio, 

                                                           
1 VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. Uma visão ampliada dos efeitos da globalização no sistema tributário 
brasileiro. In: FILHO, Clóvis Panzarini et al (Coord.). Revista de Direito Tributário Internacional – ano 4 – 
nº 11. São Paulo: Quartier Latin, 2009. P. 133. 
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realizados no país2. Certamente, o Imposto de Renda foi o mais afetado, dentre os 

impostos diretos, por essa nova realidade3.  

Uma aparente solução para esse problema, hoje adotada por diversos países 

(inclusive o Brasil), é a adoção da sistemática de tributação em bases universais, por 

meio da qual tributam-se não apenas os rendimentos originados no país, mas 

também os acréscimos patrimoniais auferidos por residentes do país, 

independentemente de seu país de origem4. 

Paralelamente, no Brasil tem-se como regra a imposição de um regime de 

transparência fiscal, por meio do qual os lucros percebidos por controladas/coligadas 

estrangeiras são imputados de forma automática  às suas controladoras/coligadas 

sediadas no Brasil, com vistas a evitar a postergação do recolhimento do IRPJ 

(Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas) para o momento da efetiva distribuição 

desses lucros5. 

Nesse contexto, uma questão peculiar demanda atenção especial por parte 

dos tributaristas brasileiros e tem sido objeto de litígios envolvendo valores vultosos 

no contencioso administrativo e judicial: seria a técnica da transparência fiscal 

compatível com o tradicional artigo 7(1) das Convenções Internacionais para Evitar a 

Dupla Tributação assinadas pelo Brasil? 

Tal indagação se dá em virtude de o referido dispositivo das Convenções 

prever, como regra, que “os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só 

são tributáveis nesse Estado” (ou seja, apenas o país de origem dos lucros poderá 

tributá-los), contrariando assim, ao menos aparentemente, as regras brasileiras que 

determinam a incidência automática do IRPJ sobre os lucros das controladas e 

coligadas no exterior, ao final de cada ano-calendário. São, pois, os subsistemas 

normativos em questão (isto é, as convenções internacionais para evitar a dupla 

tributação e as regras brasileiras que instituem o regime de transparência fiscal) 

incompatíveis, de modo que a vigência dos tratados firmados pelo Brasil com outros 

                                                           
2 ANDRADE, André Martins de. A tributação universal da renda empresarial: uma proposta de 
sistematização e uma alternativa inovadora. Belo Horizonte: Fórum, 2008. P. 154. 
3 VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. Uma visão ampliada dos efeitos da globalização no sistema tributário 
brasileiro. In: FILHO, Clóvis Panzarini et al (Coord.). Revista de Direito Tributário Internacional – ano 4 – 
nº 11. São Paulo: Quartier Latin, 2009. P. 153. 
4 ANDRADE, André Martins de. A tributação universal da renda empresarial: uma proposta de 
sistematização e uma alternativa inovadora. Belo Horizonte: Fórum, 2008. P. 154. 
5 TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre as rendas das empresas. 2ª edição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001. P. 207. 
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países impede a aplicação da transparência fiscal, em relação aos lucros oriundos 

desses países? 

Será a busca pela resposta a esta última pergunta que norteará o presente 

trabalho, o qual se propõe a investigar se os subsistemas mencionados são, de fato, 

incompatíveis, ou se a contradição entre as normas neles contidas é apenas 

aparente. 

2. DO REGIME BRASILEIRO DE TRIBUTAÇÃO DAS CONTROLADAS E 

COLIGADAS NO EXTERIOR 

2.1. Transparência fiscal: conceito e aplicação no Direito Comparado 

Como consequência do processo de “multinacionalização” das empresas, com 

frequência as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas resultam do pagamento de 

dividendos por parte de empresas por elas controladas, situadas no exterior. Uma 

vez que, em princípio, a incidência da tributação somente ocorre no momento da 

efetiva disponibilização desses dividendos para a empresa controladora (que é o 

momento em que se verifica, de fato, um acréscimo patrimonial), mostra-se viável 

para as transnacionais a alternativa de postergar o surgimento do ônus fiscal, por 

meio de um correspondente adiamento da efetiva disponibilização dos dividendos 

para a controladora. 

Com vistas a evitar a adoção desse tipo de manobra elusiva (que produz 

efeitos particularmente gravosos quando as controladas se situam em países de 

tributação favorecida) e a exercer melhor controle fiscal sobre as atividades das 

transnacionais, tornou-se comum entre os Estados soberanos a instituição de um 

regime de “transparência fiscal”, por meio do qual os lucros acumulados pelas 

controladas estrangeiras são imputados às sociedades controladoras, 

proporcionalmente à participação destas no capital social daquelas; desse modo, 

evita-se que haja um diferimento do pagamento do tributo para o momento da 

efetiva distribuição dos lucros6. Em suma, ocupa-se o regime de transparência fiscal 

com a definição do momento de disponibilização do lucro para fins fiscais, 

antecipando-se o exercício contábil da incidência do Imposto sobre a Renda7. 

                                                           
6 TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre as rendas das empresas. 2ª edição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001. P. 207. 
7 HOLMES, Kevin. International tax policy and double tax treaties. Amsterdã: IBFD, 2007. P. 15. 
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Dá-se a denominação de “transparência fiscal” a esse modelo de tributação 

porque as empresas controladas são tratadas como “transparentes”, como se 

houvesse uma desconsideração da personalidade jurídica exclusivamente para fins 

fiscais; trata-se, à evidência, de uma ficção jurídica, por meio da qual considera-se 

que a controlada efetua automaticamente, na data do balanço de apuração, a 

distribuição dos lucros à sua controladora (daí alguns autores, como Alberto Xavier, 

falarem em “dividendo ficto”8). É também comum, na prática internacional, referir-se 

a esse regime como CFC rules (“regras CFC”), por aplicar-se aos lucros oriundos das 

Controlled Foreign Corporations (companhias controladas estrangeiras, em livre 

tradução)9. 

As regras CFC, difundidas a partir da experiência norte-americana, geralmente 

têm âmbito de incidência bastante restrito e excepcional, aplicando-se tão-somente 

a controladas situadas em países com tributação reduzida ou mesmo inexistente10, 

ou ainda apenas em relação a determinados tipos de rendimentos, os chamados 

“rendimentos passivos”, como royalties, juros e dividendos, “que não decorrem de 

uma genuína atividade empresarial e são produzidos por ativos transferidos 

previamente pela sociedade investidora à sociedade investida”11. Países como o 

Canadá e a Alemanha aplicam o regime apenas em relação aos rendimentos 

passivos; já o Japão, a Suécia, o Reino Unido e a França apenas o fazem 

relativamente a controladas em países com tributação favorecida12. 

2.2. Evolução histórica do modelo brasileiro de tributação das controladas e 

coligadas no exterior 

Até o ano de 1995, apegava-se a legislação brasileira ao critério da 

territorialidade como definidor dos rendimentos tributáveis pelo Brasil, para as 

pessoas jurídicas13. Isto é, não existia disposição legal que determinasse a tributação 

de rendimentos oriundos do exterior, de modo que somente incidia o Imposto de 

Renda das Pessoas Jurídicas sobre os ganhos com origem em território brasileiro. 

                                                           
8 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010. P. 
417. 
9 UCKMAR, Victor et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012. P. 390. 
10 UCKMAR, Victor et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012. P. 390. 
11 GODOI, Marciano Seabra de; ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). A nova legislação sobre tributação de lucros 
auferidos no exterior (Lei 12.973/2014) como resultado do diálogo institucional estabelecido entre o STF e os 
Poderes Executivo e Legislativo da União. In: Grandes questões atuais do Direito Tributário, 18º volume. 
São Paulo: Dialética, 2014. P. 283. 
12 AULT, Hugh J.; Arnold, Brian J.. Comparative income taxation: a structural analysis. 3ª edição. Nova 
Iorque: Aspen Publishers, 2010. P. 481-485. 
13 LESSA, Patrícia de Seixas. A tributação de lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas – a 
constitucionalidade do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001. Revista Dialética de Direito 
Tributário (RDDT), São Paulo, nº. 191, p. 63, agosto/2011. 
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Responsável por introduzir a universalidade tributária no sistema brasileiro, 

em relação às pessoas jurídicas, foi o art. 25 da Lei nº. 9.249/95, prevendo que “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”.  

Diante de dúvidas sobre se o referido diploma normativo estava a instituir um 

sistema de transparência fiscal, esclareceu a Instrução Normativa nº. 38/96 da 

Secretaria da Receita Federal que a tributação dos lucros oriundos do exterior 

restaria condicionada à efetiva disponibilização desses lucros, sob a forma de 

pagamento ou de crédito à matriz, controladora ou coligada, no Brasil, pela filial, 

sucursal, controlada ou coligada no exterior (art. 2º, §2º). 

Assim permaneceu o arcabouço legislativo no tocante à matéria em questão 

até 2001. Nesse ano, foi publicada a Lei Complementar nº. 104/01, que introduziu o 

§2º no art. 43 do Código Tributário Nacional, prevendo a possibilidade de lei 

ordinária vir a estabelecer as condições e o momento em que se daria a 

disponibilidade de receita ou rendimento oriundos do exterior. Evidente que essa 

alteração legislativa consistiu em manobra levada a cabo com o intuito de viabilizar a 

implantação de um regime de transparência fiscal no Brasil14. 

Em seguida, ainda em 2001, foi publicada a Medida Provisória nº. 2.158-

35/01, a qual trouxe em seu bojo, no polêmico art. 74, disposição no sentido de que 

“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”. Concretizava-se, assim, a instituição de um sistema de 

transparência fiscal brasileiro. 

Embora claramente inspirado nas regras CFC15, oriundas do direito norte-

americano e difundidas mundo afora, o regime criado pelo mencionado art. 74 

divergia consideravelmente dos sistemas de transparência fiscal adotados em outros 

países, por sua enorme amplitude e generalidade. Enquanto, no Direito Comparado, 

as regras CFC são tratadas como de aplicação excepcional (para controladas em 

                                                           
14 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Tributação do resultado de coligadas e controladas no 
exterior, em face da Lei nº 12.973/2014. In: Grandes questões atuais do Direito Tributário, 18º volume. 
São Paulo: Dialética, 2014. P. 356. 
15 LESSA, Patrícia de Seixas. A tributação de lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas – a 
constitucionalidade do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001. Revista Dialética de Direito 
Tributário (RDDT), São Paulo, nº. 191, p. 66, agosto/2011. 



6 
 

jurisdições de tributação favorecida ou para rendimentos passivos, como visto 

anteriormente), o regime brasileiro aplicava-se indistintamente a qualquer tipo de 

rendimento, e não importando se o país de origem dos lucros seria ou não de 

tributação favorecida. Ademais, é também de se destacar a aplicação do regime 

brasileiro às empresas coligadas, nas quais a companhia brasileira detém 

participação societária insuficiente para garantir-lhe poder de controle, 

diferentemente do que se observa em outros países. 

De imediato, insurgiu-se a doutrina contra essa inovação legislativa, por 

diversos fundamentos, acusando-a de inconstitucional. Argumentou-se, por exemplo, 

que tal regra contrariaria o conceito constitucional de renda, que pressupõe um 

efetivo acréscimo patrimonial; também se afirmou que o dispositivo em apreço 

promovia uma “desconsideração da personalidade jurídica” da empresa estrangeira, 

sem qualquer guarida no ordenamento pátrio16. Outros, como Alberto Xavier, 

observaram que o acréscimo do §2º ao art. 43 do CTN não fora suficiente para 

justificar o art. 74 da Medida Provisória nº. 2.158-35/01, pois de qualquer forma a 

Constituição exige a efetiva disponibilidade da renda como pressuposto da incidência 

do IRPJ17. 

A constitucionalidade do aludido art. 74 foi levada ao crivo do Supremo 

Tribunal Federal (STF) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio da 

ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº. 2.588. Em 10 de abril de 2013, mais 

de dez anos após a distribuição da ação, o STF enfim prolatou sua decisão final, a 

qual definiu o seguinte: (i) é inconstitucional a aplicação do art. 74 da Medida 

Provisória nº. 2.158-35/01 às empresas nacionais coligadas a pessoas jurídicas 

sediadas em países sem tributação favorecida, ou que não sejam paraísos fiscais; (ii) 

é constitucional a aplicação do art. 74 às empresas nacionais controladoras de 

pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida, ou desprovidos de 

controles societários e fiscais adequados (“paraísos fiscais”); (iii) é inconstitucional a 

aplicação do dispositivo aos lucros apurados até 31 de dezembro de 2001. 

                                                           
16 UCKMAR, Victor et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012. P. 392-
393. 
17 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010. P. 
402. 
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Por fim, com o nítido escopo de aproximar-se do que foi decidido pelo STF18, 

em 13 de maio de 2014 foi publicada a Lei nº. 12.973/14, cujos artigos 76 a 91 

tratam especificamente sobre a tributação em bases universais. Em relação às 

controladas no exterior, poucas alterações substanciais ocorreram, mantendo-se sua 

submissão à transparência fiscal consubstanciada na imputação automática de seus 

lucros à sua controladora (art. 77, caput). Por outro lado, sofreu profundas 

modificações o regime aplicável às coligadas no exterior, as quais foram afastadas 

do âmbito de incidência da transparência fiscal, como regra, condicionando-se a 

incidência do IRPJ ao efetivo pagamento ou crédito dos dividendos (art. 81, caput). 

No entanto, permanecem sujeitas ao sistema de tributação automática de lucros, 

independentemente da efetiva disponibilização dos ganhos, as coligadas acobertadas 

por regime de subtributação (art. 81, I), ou localizadas em país ou dependência com 

tributação favorecida, ou beneficiárias de regime fiscal privilegiado (art. 81, II) ou, 

ainda, quando controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica sujeita a 

regime de subtributação (art. 81, III). Ademais, a nova lei ainda introduziu a 

categoria das empresas “equiparadas à controladora”, assim consideradas as que 

possuírem participação em coligada no exterior e que, em conjunto com outras 

pessoas, consideradas a ela vinculadas, detenham mais de 50% do capital votante 

da coligada no exterior (art. 83). 

Outrossim, cumpre ressaltar que o art. 96 do diploma legal em questão 

facultou às pessoas jurídicas optar pela aplicação do novo regime de tributação em 

bases universais já para o ano-calendário de 2014. Logo, em relação a fatos 

geradores ocorridos no ano de 2014, vigoram simultaneamente o art. 74 da Medida 

Provisória nº. 2.158-35/01, para as empresas que não efetuaram a aludida opção, e 

o regime da Lei nº. 12.973/14, para as pessoas jurídicas que optaram por sua 

aplicação imediata. Por outro lado, em relação a fatos geradores ocorridos a partir do 

ano-calendário de 2015, aplicam-se obrigatoriamente as regras definidas pela Lei nº. 

12.973/14. 

3. DO ARTIGO 7(1) DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS PARA EVITAR A 

DUPLA TRIBUTAÇÃO 

                                                           
18 XAVIER, Alberto. A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, em matéria de lucros no exterior: objetivos e 
características essenciais. In: Grandes questões atuais do Direito Tributário, 18º volume. São Paulo: 
Dialética, 2014. P. 11. 
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Embora o Brasil não seja, formalmente, membro da OCDE, os 30 acordos 

internacionais para evitar a dupla tributação atualmente em vigor no país19 seguem, 

em linhas gerais, a estrutura da Convenção-Modelo criada por essa organização, com 

algumas influências do Modelo de Tratado da ONU20. Por essa mesma razão, ao 

longo deste trabalho, quando houver referência a certo dispositivo de convenções 

internacionais firmadas pelo Brasil, não será necessário especificar exatamente de 

qual acordo se está tratando, pois em geral a estrutura e o conteúdo dos dispositivos 

são os mesmos em todos os tratados. Apenas quando, ocasionalmente, houver 

peculiaridades que destoem da Convenção-Modelo, será referido o acordo específico. 

Exatamente por isso, o artigo 7, parágrafo 1 – resumidamente referível como 

art. 7(1) – da Convenção-Modelo da OCDE encontra-se presente nos 30 tratados 

contra a dupla tributação celebrados pelo Brasil21, apresentando o mesmo sentido 

em todos eles, em que pesem alterações ocasionais na sua redação. Trata-se do 

dispositivo que define qual dos países signatários será competente para tributar os 

lucros auferidos por empresas; não à toa, foi esse dispositivo alcunhado como o 

“coração dos tratados contra a dupla tributação” por Alberto Xavier22, em função de 

sua evidente relevância. 

Confira-se, a propósito, o teor do dispositivo em tela: 

ARTIGO 7 

Lucros das Empresas 

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante serão 

tributáveis apenas nesse Estado, a não ser que a empresa exerça suas 

atividades no outro Estado Contratante por intermédio de 

estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer sua 

atividade na forma indicada, seus lucros poderão ser tributados no 

outro Estado, mas somente no tocante à parte dos lucros atribuível a 

esse estabelecimento permanente. 

                                                           
19 Países com os quais o Brasil mantém acordo para evitar a dupla tributação: África do Sul, Argentina, Áustria, 
Bélgica, Canadá, Chile, China, Coreia, Dinamarca, Equador, Espanha, Filipinas, Finlândia, França, Hungria, 
Índia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Países Baixos, Peru, Portugal, República Eslovaca, 
República Tcheca, Suécia, Turquia e Ucrânia. Havia ainda um acordo dessa espécie com a Alemanha, mas este 
tornou-se sem efeito desde 1º de janeiro de 2006. 
20 ROCHA, Sérgio André. Tributação de lucros auferidos no exterior (Lei nº 12.974/14). São Paulo: 
Dialética, 2014. P. 50. 
21 ROCHA, Sérgio André. Tributação de lucros auferidos no exterior (Lei nº 12.974/14). São Paulo: 
Dialética, 2014. P. 50. 
22 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010. P. 
379. 
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Seguramente, pode-se afirmar que o aludido dispositivo contém dois 

comandos normativos diversos: (i) como regra, se uma empresa residente em um 

dos Estados contratantes auferir lucros, apenas o Estado de residência da empresa 

poderá tributá-los; (ii) excepcionalmente, se a empresa em questão possuir um 

estabelecimento permanente no outro Estado contratante (isto é, aquele do qual a 

empresa não é residente), os lucros atribuíveis a esse estabelecimento permanente 

poderão ser tributados por esse outro Estado23. 

Impõe-se, então, elucidar o conceito de “estabelecimento permanente”, a fim 

de estabelecer o real sentido do artigo 7(1). Esse conceito é extraído do artigo 5(1) 

da Convenção-Modelo, que o define como “instalação fixa de negócios por meio da 

qual as atividades de uma empresa são exercidas no todo ou em parte”. O parágrafo 

2 do mesmo artigo, por seu turno, fornece exemplos do que se poderia configurar 

como estabelecimento permanente: sede de direção, filial, escritório, fábrica, oficina 

e mina, poço de petróleo ou de gás, pedreira ou qualquer outro local de extração de 

recursos naturais. 

A partir de tais exemplos, pode-se deduzir que o “estabelecimento 

permanente” consiste em instalação diretamente vinculada à empresa, com pouca ou 

nenhuma autonomia em relação a esta, através do qual as atividades econômicas 

são conduzidas em outro país. Por conseguinte, esclarece o parágrafo 7 do mesmo 

artigo 5 que uma sociedade controlada/controladora (isto é, com personalidade 

jurídica própria) não caracterizará, por si só, um estabelecimento permanente da 

respectiva sociedade controladora/controlada.. 

Percebe-se, pois, que apenas em situações excepcionais as sociedades 

controladas constituem estabelecimentos permanentes. Como regra, na verdade, em 

virtude de sua personalidade jurídica própria, são consideradas entidades 

autônomas, e por isso sujeitam-se à incidência da primeira parte do artigo 7(1) da 

Convenção-Modelo, segundo a qual “os lucros de uma empresa de um Estado 

Contratante serão tributáveis apenas nesse Estado”. O mesmo raciocínio se aplica às 

coligadas no exterior, cuja independência é ainda mais evidente que a das 

controladas. 

                                                           
23 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Tributação do resultado de coligadas e controladas no 
exterior, em face da Lei nº 12.973/2014. In: Grandes questões atuais do Direito Tributário, 18º volume. 
São Paulo: Dialética, 2014. P. 369. 



10 
 

Em suma, os lucros da controladora serão tributáveis pelo país onde ela 

estiver estabelecida, e os lucros auferidos pela controlada poderão ser tributados 

apenas pelo país de residência desta última, jamais pelo país da controladora. 

4. DA ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ENTRE O ARTIGO 7(1) DAS 

CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E O ART. 74 DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº. 2.158-35/01 

Chega-se, enfim, ao cerne do presente trabalho: definir se o artigo 7(1) dos 

tratados para evitar a dupla tributação são ou não compatíveis com o regime de 

tributação das controladas e coligadas no exterior adotado pelo Brasil. 

Neste primeiro momento, será tomado como marco legal do regime de 

transparência fiscal o art. 74 da Medida Provisória nº. 2.158-35/01. Isso porque, não 

obstante esse dispositivo aplicar-se apenas a fatos geradores ocorridos até o ano-

calendário de 2014, foi em torno dele que giraram as discussões doutrinárias e 

jurisprudências sobre o tema em exame durante os últimos 14 anos. 

Apenas no tópico seguinte, então, far-se-á um breve estudo da 

compatibilidade dos tratados para evitar a dupla tributação com o novo regime 

criado pela Lei nº. 12.973/14, estudo esse para o qual certamente o tema 

desenvolvido neste item servirá como importante subsídio. 

4.1. Solução de Consulta Interna COSIT nº. 18/2013 e os argumentos 

favoráveis à compatibilidade 

A Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita Federal do Brasil 

manifestou seu entendimento quanto ao tema em apreço (isto é, a compatibilidade 

entre o art. 74 da Medida Provisória nº. 2.158-35/01 e os tratados para evitar a 

dupla tributação) por meio da Solução de Consulta Interna nº. 18/2013, em que se 

concluiu que o regime de transparência fiscal não violaria o artigo 7(1) da 

Convenção-Modelo da OCDE. Uma vez que nessa Solução de Consulta Interna foram 

sintetizados os principais argumentos favoráveis à compatibilidade, merecem ser ora 

analisados os fundamentos que a embasaram. 

Grande parte da tese adotada pela COSIT se funda no fato de que os 

investimentos em controladas e coligadas no exterior, consoante exige o art. 248 da 
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Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº. 6.404/76), devem ser avaliados através do 

Método da Equivalência Patrimonial (MEP).  

Consiste o argumento da COSIT, então, em afirmar que os lucros das 

investidas no exterior avaliadas através do MEP, antes mesmo de serem 

efetivamente distribuídos, já representam um acréscimo patrimonial para a 

investidora, restando configurada a disponibilidade econômica de renda e, portanto, 

revelando-se possível a incidência do IRPJ. Em virtude de o regime de transparência 

fiscal previsto pelo art. 74 da MP nº. 2.158-35/01 aplicar-se a empresas com 

investimentos necessariamente avaliados pelo MEP, o dispositivo em questão estaria 

determinando a incidência tributária sobre os ajustes de investimentos decorrentes 

da aplicação do MEP. 

Ao iniciar a análise da compatibilidade de tal regime com os tratados 

internacionais para evitar a dupla tributação, a COSIT reconhece, de imediato, a 

prevalência destes sobre a legislação interna, por aplicação do critério da 

especialidade. 

Por outro lado, o órgão fazendário aduz que, como o art. 74 da MP nº. 2.158-

35/01 se justifica pela incidência do IRPJ sobre os ajustes contábeis decorrentes da 

aplicação do MEP, a tributação por ele determinada incidiria sobre os lucros da 

investidora brasileira, e não sobre os lucros da coligada ou controlada no exterior. 

Afirma-se, pois, que a tributação ocorre sobre “lucros auferidos no exterior por 

pessoa jurídica brasileira, ainda que por intermédio de controladas ou coligadas, 

situadas fora do Brasil”24. 

Daí, por conseguinte, a razão pela qual entende a COSIT que não há 

incompatibilidade com o artigo 7(1) da Convenção-Modelo da OCDE, pois tal 

dispositivo determina que apenas o Estado de residência de uma empresa poderá 

tributar seus lucros; em virtude de os lucros tributados, na interpretação acima 

apresentada, serem da empresa brasileira, não haveria óbice a que o Brasil os 

tributasse, por meio da aplicação do art. 74 da MP nº. 2.158-35/01. 

Ademais, assegura a COSIT que não há dupla tributação nesses casos, em 

virtude de a legislação brasileira prever a possibilidade de compensação dos tributos 

                                                           
24 LESSA, Patrícia de Seixas. A tributação de lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas – a 
constitucionalidade do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001. Revista Dialética de Direito 
Tributário (RDDT), São Paulo, nº. 191, p. 74, agosto/2011. 
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pagos no exterior. Por fim, afirma que, quando há intenção de que os lucros não 

distribuídos não sejam tributados pelo Estado de residência da investidora, os 

tratados internacionais assim dispõem expressamente, como ocorreu com as 

convenções celebradas pelo Brasil com a Dinamarca (Decreto nº. 75.106, de 20 de 

dezembro de 1974) e com as Repúblicas Tcheca e Eslovaca (Decreto nº. 43, de 25 

de fevereiro de 1991). 

4.2. Críticas à Solução de Consulta Interna COSIT nº. 18/2013 e 

argumentos favoráveis à incompatibilidade 

Embora respeitável a argumentação apresentada pela COSIT, a doutrina 

brasileira majoritária a refuta integralmente e defende que o artigo 7(1) das 

convenções para evitar a dupla tributação celebradas pelo Brasil impede a aplicação 

do regime de transparência fiscal estabelecido pelo art. 74 da MP nº. 2.158-35/01; 

em obra sobre tal assunto, Sérgio André Rocha indica partilharem desse 

entendimento autores da estatura de André Martins de Andrade, Alberto Xavier, João 

Francisco Bianco, Luís Eduardo Schoueri e Heleno Tôrres, dentre outros25. De fato, os 

argumentos defendidos por tais autores são suficientes para desconstituir as 

premissas adotadas pela COSIT, e demonstram acertadamente a incompatibilidade 

entre a transparência fiscal e os tratados contra a dupla tributação. 

Uma primeira crítica a se fazer ao entendimento manifestado pela COSIT 

consiste no fato de inexistir, durante a vigência do art. 74 da MP nº. 2.158-35/01, 

qualquer previsão legal autorizando a incidência do Imposto de Renda sobre 

variações decorrentes do Método de Equivalência Patrimonial; ao contrário, dispõe o 

Decreto-Lei nº. 1.598/77 expressamente, em seu art. 23, que tais ajustes não serão 

computados na determinação do lucro real26. Ademais, ainda que existisse tal 

previsão à época, seria ela ainda assim criticável, pois o MEP consiste tão-somente 

em método de avaliação de investimentos, e não de apuração de acréscimo 

patrimonial, pois as variações positivas e negativas através dele verificadas são 

transitórias, somente tornando-se definitivas quando da liquidação do 

investimento27. 

                                                           
25 ROCHA, Sérgio André. Tributação de lucros auferidos no exterior (Lei nº 12.974/14). São Paulo: 
Dialética, 2014. P. 51-52. 
26 FERNANDES, Edison Carlos. A tributação sobre o lucro no exterior segundo o Superior Tribunal de Justiça: 
equívoco na forma e no conteúdo. Revista Dialética de Direito Tributário (RDDT), São Paulo, nº. 191, p. 
15, agosto/2011. 
27 UCKMAR, Victor et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012. P. 396. 
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Também não escapou às críticas doutrinárias o argumento de que os lucros 

tributados na forma do art. 74 da MP nº. 2.158-35/01 pertenceriam à empresa 

brasileira, embora fossem auferidos por intermédio de pessoas jurídicas situadas no 

exterior. Com efeito, Luís Eduardo Schoueri pontua que a COSIT omitiu-se em 

relação à dicção literal do art. 25 da Lei nº. 9.249/1995 (a qual instituíra a 

universalidade do Imposto de Renda em relação às pessoas jurídicas), pois tal 

dispositivo deixa claro que o alvo da tributação é o lucro das coligadas e controladas 

no exterior, e tal lucro, por evidente, encontra-se sob a proteção do art. 7(1) das 

convenções para evitar a dupla tributação28. 

Complementarmente, Ricardo Mariz de Oliveira enfatiza que tanto coligadas 

como controladas no exterior são pessoas jurídicas distintas de sua investidora 

situada no Brasil, e enquanto não distribuírem seus lucros apurados em favor desta 

última, conservam a titularidade patrimonial sobre os referidos lucros; logo, lucros 

não distribuídos, para a investidora brasileira, não passam de expectativa de direito, 

jamais podendo ser considerados como efetivo acréscimo patrimonial29. Somente se 

poderia atribuir automaticamente à investidora brasileira os lucros auferidos pelas 

controladas ou coligadas por meio de uma desconsideração da personalidade jurídica 

destas, mas tal empreitada violaria o artigo 3 da Convenção-Modelo da OCDE, que 

define o conceito de “pessoa” (e não prevê possibilidade de desconsideração de sua 

personalidade).30 Mais uma vez, pois, demonstra-se a incorreção cometida pela 

COSIT ao afirmar que os lucros tributados (apesar de não distribuídos) pertenceriam 

à empresa brasileira, por força da aplicação do Método da Equivalência Patrimonial. 

Questão não apreciada pela Solução de Consulta Interna COSIT nº. 18/2013, 

mas lembrada por Alberto Xavier, diz respeito à possibilidade de tributação, pelo 

Brasil, dos dividendos auferidos por sócios residentes em território brasileiro. Como 

ressalta o renomado tributarista, o artigo 10 das convenções internacionais autoriza 

expressamente a tributação dos dividendos também pelo Estado de residência do 

sócio31. Tal dado reforça a ideia de que o lucro em si constitui acréscimo patrimonial 

                                                           
28 SCHOUERI, Luís Eduardo. Lucros no exterior e acordos de bitributação: reflexões sobre a Solução de Consulta 
Interna nº 18/2013. Revista Dialética de Direito Tributário (RDDT), São Paulo, nº. 219, p. 77, 
dezembro/2013. 
29 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. O conceito de renda – inovação do art. 43 do CTN pela Lei Complementar nº 
104 (a questão da disponibilidade sobre lucros de coligadas e controladas no exterior). Revista Dialética de 
Direito Tributário (RDDT), São Paulo, nº. 73, p. 113, outubro/2001. 
30 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Tributação do resultado de coligadas e controladas no 
exterior, em face da Lei nº 12.973/2014. In: Grandes questões atuais do Direito Tributário, 18º volume. 
São Paulo: Dialética, 2014. P. 370. 
31 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010. P. 
380. 
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apenas para a coligada/controlada no exterior, e por isso, sob a égide do artigo 7(1) 

da Convenção-Modelo da OCDE, só pode ser tributada no país em que se encontra 

estabelecida a empresa investida; já os dividendos, de fato, consistem em 

rendimentos dos sócios (sejam pessoas físicas ou jurídicas), e se estes se situam no 

Brasil, podem ser tributados por este último. 

Xavier ainda rechaça o argumento, defendido por alguns, de que o regime de 

transparência fiscal legitimaria uma tributação de “dividendos fictícios”, e por isso 

encontraria respaldo no mencionado artigo 10 dos tratados para evitar a dupla 

tributação (o qual autoriza a tributação dos dividendos pelos dois Estados 

contratantes). Não se pode tolerar tal tributação, em primeiro lugar, porque a 

literalidade dos tratados faz referência a dividendos “pagos” (pressupondo assim, por 

óbvio, o seu efetivo pagamento), e em segundo lugar, porque não se pode admitir o 

emprego, pela legislação interna, de ficções legais para invadir a esfera de 

competência dos tratados, sob pena de se permitir indiretamente a não aplicação 

destes32. 

Ademais, como observam Paulo Ayres Barreto e Caio Augusto Takano, se o 

Brasil celebrou com outros países tratados para evitar a dupla tributação, a 

finalidade destes e a boa-fé dos Estados contratantes devem ser respeitados33. 

Evidentemente, deve o Brasil, sempre que possível, envidar esforços no sentido de 

cumprir os tratados de que for signatário, especialmente aqueles em matéria 

tributária. 

Por fim, vale ressaltar a existência de casos particulares de convenções 

celebradas pelo Brasil em que a Convenção-Modelo da OCDE não foi integralmente 

seguida, com a previsão de cláusulas excepcionais. É o que ocorre, como visto 

anteriormente, em relação aos tratados firmados com a Dinamarca e as Repúblicas 

Tcheca e Eslovaca, nos quais consta cláusula expressa proibindo a tributação de 

lucros não distribuídos. Em relação a tais acordos internacionais, a incompatibilidade 

com o art. 74 da MP nº. 2.158-35/01 é gritante, e inclusive reconhecida pela própria 

Receita Federal na Solução de Consulta Interna COSIT nº. 18/2013.  

                                                           
32 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010. P. 
384. 
33 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Tributação do resultado de coligadas e controladas no 
exterior, em face da Lei nº 12.973/2014. In: Grandes questões atuais do Direito Tributário, 18º volume. 
São Paulo: Dialética, 2014. P. 374. 
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Por outro lado, mostra-se também possível que uma convenção internacional 

preveja expressamente a possibilidade de tributação automática de lucros de 

controladas ou coligadas no exterior, por meio de regras CFC ou similares. Dentre os 

tratados celebrados pelo Brasil, tem-se como único exemplo concreto dessa 

possibilidade o acordo firmado com o México (promulgado pelo Decreto nº. 

6.000/06), cujo artigo 28(3) estabelece que as disposições desse texto normativo 

“não impedirão que um Estado Contratante aplique as disposições de sua legislação 

nacional relativa a capitalização insuficiente ou para combater o diferimento, incluída 

a legislação de sociedades controladas estrangeiras (legislação CFC) ou outra 

legislação similar”. Nesse caso específico, por óbvio, não há óbice à aplicação do art. 

74 da MP nº. 2.158-35/01, por força de previsão expressa do tratado nesse sentido. 

Em suma, como regra, ressalvados casos excepcionais como o do tratado com 

o México, o art. 74 da MP nº. 2.158-35/01 é incompatível com o artigo 7(1) das 

convenções para evitar a dupla tributação firmadas pelo Brasil, não devendo se 

aplicar o regime de transparência fiscal, portanto, aos lucros das empresas 

controladas ou coligadas situadas em países com os quais o Brasil mantém acordo 

internacional contra a dupla tributação. 

5. DA ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ENTRE O ARTIGO 7(1) DAS 

CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E O NOVO REGIME DE 

TRANSPARÊNCIA FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI Nº. 12.973/14 

Como visto anteriormente, a Lei nº. 12.973/14 instituiu, por meio de seus 

arts. 76 a 91, um novo regime de tributação das controladas e coligadas no exterior, 

facultativo para o ano-calendário de 2014 e obrigatório a partir de 2015. 

Para as controladoras (e as coligadas equiparadas a controladoras), dita Lei 

manteve a sistemática de transparência fiscal, determinando o cômputo, na 

determinação do lucro real, da “parcela do ajuste do valor do investimento em 

controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela 

auferidos” (art. 77, caput). Por óbvio, o “ajuste do valor do investimento” em 

questão corresponde à variação positiva decorrente da aplicação do Método da 

Equivalência Patrimonial. 

Já em relação às coligadas no exterior, a tributação automática de seus lucros 

passou a ser a exceção, encontrando-se restrita às hipóteses de a investida estar 
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sujeita a regime de subtributação (ou ser controlada por entidade sujeita a tal 

regime), estar localizada em país ou dependência com tributação favorecida ou, 

ainda, ser beneficiária de regime fiscal privilegiado. Afora tais casos excepcionais 

(em que o tratamento é praticamente idêntico ao das controladoras), o art. 81 da Lei 

em exame exige a efetiva disponibilização dos lucros para a empresa brasileira, 

como pressuposto da incidência da tributação. 

Sem dúvidas, bastante nítida é a intenção do legislador, por meio da Lei nº. 

12.973/14, de, a um só tempo, aproximar-se do entendimento manifestado pela 

Receita Federal na Solução de Consulta Interna COSIT nº. 18/2013 e compatibilizar 

o regime de tributação das controladas e coligadas com o entendimento manifestado 

pelo STJ no “caso Vale” (Recurso Especial nº. 1.325.709), no qual se reconheceu 

carecer de previsão legal a tributação da Equivalência Patrimonial34. Isso porque, ao 

determinar a inclusão no lucro real dos “ajustes do valor do investimento”, o novo 

diploma legal claramente buscou estabelecer respaldo legal para a incidência do IRPJ 

sobre variações contábeis decorrentes da aplicação do Método da Equivalência 

Patrimonial. Tal manobra legislativa, com efeito, busca justificar o argumento de que 

os lucros tributados seriam, na verdade, pertencentes à controladora/coligada no 

Brasil e não à investida sediada no exterior, de modo que não haveria, pois, 

incompatibilidade com o artigo 7(1) dos tratados para evitar a dupla tributação. 

Apesar de ainda ser bastante recente esse novo regime, já se levantam vozes 

na doutrina brasileira afirmando, de forma impecável, a subsistência da 

incompatibilidade com o artigo 7(1) da Convenção-Modelo da OCDE. 

Nesse sentido, assinala Sérgio André Rocha que na última década consolidou-

se na prática tributária a tese de que os fatos devem ser interpretados a partir de 

sua substância econômica, e não mais a partir de uma perspectiva puramente 

formal. Em sentido contrário a essa tendência, contudo, o texto da Lei nº. 12.973/14 

mantém a tributação do mesmo fato econômico já sujeito à incidência do IRPJ sob a 

égide do art. 74 da MP nº. 2.158-35/01 (isto é, os lucros das controladas e coligadas 

no exterior), mas intenta “disfarçar” tal fato por meio de alteração meramente 

formal da redação legal35. 

                                                           
34 ROCHA, Sérgio André. Tributação de lucros auferidos no exterior (Lei nº 12.974/14). São Paulo: 
Dialética, 2014. P. 89. 
35 ROCHA, Sérgio André. Tributação de lucros auferidos no exterior (Lei nº 12.974/14). São Paulo: 
Dialética, 2014. P. 90-91. 
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Sérgio Xavier, por seu turno, observa que a redação adotada pela nova Lei, ao 

identificar o fato tributável (isto é, “parcela do ajuste do valor do investimento em 

controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela 

auferidos”) consiste em mero eufemismo utilizado com o escopo de não reconhecer 

que o objeto da tributação continua a ser os lucros da empresa estrangeira, e não 

lucros da empresa brasileira auferidos por intermédio da investida no exterior36. Ora, 

o próprio texto legal deixa claro que a tal “parcela do ajuste do valor do investimento 

em controlada” deve ser “equivalente aos lucros por ela auferidos”. 

Defendendo entendimento semelhante, Paulo Ayres Barretto e Caio Augusto 

Takano sustentam que a “mudança” introduzida pela Lei nº. 12.973/14 não passa de 

“mero jogo de palavras, em tentativa de se camuflar uma tributação sobre os lucros 

de empresas no exterior, que conflita com o art. 7º dos tratados internacionais para 

evitar a dupla tributação”37. 

Ou seja, pode-se afirmar, com sólido amparo na posição defendida pelos 

citados autores, que sob a égide da Lei nº. 12.973/14 o objeto da tributação, no 

regime de transparência fiscal, continua a ser o lucro das empresas situadas no 

exterior, e não um suposto lucro auferido por empresa brasileira por intermédio de 

suas subsidiárias situadas fora do Brasil. 

Por conseguinte, permanece incompatível com as convenções internacionais 

para evitar a dupla tributação o regime de transparência fiscal instituído pela Lei nº. 

12.973/14, uma vez que, se a justificativa para afastar a aplicação do art. 74 da MP 

nº. 2.158-35/01 (tal qual já inclusive reconheceu o STJ) era o fato de que tal 

dispositivo previa a tributação dos lucros das controladas no exterior, os quais, nos 

termos do artigo 7(1) dos tratados para evitar a dupla tributação firmados pelo 

Brasil, somente se sujeitam à incidência tributária nos países de residência de tais 

controladas, o mesmo argumento se estende à Lei nº. 12.973/14 (que, como visto, 

mantém o mesmo fato econômico como tributável, em que pese a alteração de sua 

nomenclatura)38. 

                                                           
36 XAVIER, Alberto. A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, em matéria de lucros no exterior: objetivos e 
características essenciais. In: Grandes questões atuais do Direito Tributário, 18º volume. São Paulo: 
Dialética, 2014. P. 14. 
37 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Tributação do resultado de coligadas e controladas no 
exterior, em face da Lei nº 12.973/2014. In: Grandes questões atuais do Direito Tributário, 18º volume. 
São Paulo: Dialética, 2014. P. 371. 
38 ROCHA, Sérgio André. Tributação de lucros auferidos no exterior (Lei nº 12.974/14). São Paulo: 
Dialética, 2014. P. 92. 
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Em outros termos, o novo regime de transparência fiscal é, tal qual a 

sistemática anterior, incompatível com o artigo 7(1) das convenções internacionais 

para evitar a dupla tributação celebradas pelo Brasil, pois tal dispositivo prevê que 

“os lucros de uma empresa de um Estado Contratante serão tributáveis apenas 

nesse Estado”, enquanto o aludido regime criado pela Lei nº. 12.973/14 busca 

permitir ao Brasil tributar lucros de empresas situadas no exterior.  

Logo, em relação a países com os quais o Brasil mantém tratado para evitar a 

dupla tributação, não poderá ser aplicada a sistemática de transparência fiscal 

prevista na Lei nº. 12.973/14; ressalva-se, contudo, a incidência do IRPJ sobre os 

lucros oriundos de coligadas em países com tributação normal, pois nessa hipótese a 

nova Lei exigiu, como pressuposto da incidência, a efetiva distribuição dos lucros, e 

assim tributam-se lucros que de fato pertencem à empresa brasileira (não havendo 

que se falar, pois, em violação ao artigo 7 da Convenção-Modelo da OCDE). 

6. CONCLUSÃO 

À vista do exposto, pode-se concluir que os regimes de transparência fiscal 

(isto é, aqueles em que há tributação automática de lucros de controladas e 

coligadas no exterior, independentemente de haver sua distribuição para a 

investidora situada no Brasil) instituídos tanto pela Medida Provisória nº. 2.158-

35/01 como pela Lei nº. 12.973/14 são incompatíveis com o artigo 7(1) das 

convenções internacionais celebradas pelo Brasil para evitar a dupla tributação. 

Não se pode admitir que o Brasil insista em adotar posturas contrárias às 

práticas internacionais em matéria tributária, negando eficácia aos acordos por ele 

firmados com o objetivo de eliminar a dupla tributação. Infelizmente, contudo, o 

legislador e as autoridades fiscais parecem inclinados a preferir um sistema “que 

promova maior arrecadação, simplicidade e praticidade, a um que guarde 

consonância com o princípio da capacidade contributiva, que respeite as garantias 

dos contribuintes, que gere justiça tributária ou que fomente a internacionalização 

das empresas brasileiras”39. 

Ademais, desprezar a aplicação dos tratados para evitar a dupla tributação 

significaria pôr em risco a realização de operações transnacionais, pois a ocorrência 

                                                           
39 BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Tributação do resultado de coligadas e controladas no 
exterior, em face da Lei nº 12.973/2014. In: Grandes questões atuais do Direito Tributário, 18º volume. 
São Paulo: Dialética, 2014. P. 353. 
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da dupla tributação inevitavelmente leva o contribuinte a renunciar às operações 

internacionais (gravadas com duplo ônus fiscal) e a preferir as operações 

exclusivamente internas, em função de estas apresentarem menor custo tributário40. 

Diante desse contexto, a posição sustentada por meio deste artigo – no 

sentido de que o artigo 7(1) das convenções para evitar a dupla tributação 

celebradas pelo Brasil impede a incidência das regras de transparência fiscal, 

previstas na MP nº. 2.158-35/01 e na Lei nº. 12.973/14 – coaduna-se com o 

objetivo de eliminar a dupla tributação sempre que possível e, desse modo, mostra-

se mais favorável ao desenvolvimento da economia brasileira no cenário 

internacional.  
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