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CONTEXTO

• Projeto BEPS: Plano de ação dos países do G20 para adoção de medidas
contra a erosão da base tributária e a transferência artificial de lucros em
operações internacionais

• Ação 3 do BEPS: “Designing Effective Controlled Foreign Company Rules”

• Pressupostos das regras CFCs: caracterização como normas
antiabuso específicas

• Finalidade: combate às práticas abusivas/estruturas artificiais +
incidência sobre lucros submetidos à baixa pressão fiscal no exterior



PASSADO – A LEGISLAÇÃO

• 1995: 1ª Lei para tributação em bases universais (worldwide income taxation): Lei nº. 9.249/1995 Artigo 25 estabelecia a tributação

sobre os lucros auferidos no exterior por sociedades controladas ou coligadas em 31 de dezembro de cada ano-calendário,

independentemente de sua efetiva distribuição à empresa brasileira controladora ou coligada

• 1996: Passo atrás na IN n. 38/96 da Secretaria da Receita Federal: art. 2º os lucros devem ser adicionados apenas quando efetivamente

disponibilizados (Lei nº. 9.532/97 ratifica isso em seu artigo 1º)

• 2001: Lei Complementar nº. 104 incluiu o § 2º no artigo 43 do CTN: “nas hipóteses de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei

estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade”

• Medida Provisória nº. 2.158-35/01 reinstituiu a regra de tributação em bases universais cujo conteúdo determina 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”, independentemente de sua efetiva disponibilização para

o sócio no Brasil (Art. 74)



PASSADO – A LEGISLAÇÃO

PROBLEMAS DO ART. 74 DA MP 2.158-35/01:

• Violação aos conceitos de renda e de lucro: incidência de IRPJ e de CSLL sobre acréscimo patrimonial ficto, meramente potencial

porque ainda indisponível ao contribuinte

• Violação aos requisitos da própria LC: independentemente do conceito constitucional, o art. 43 do CTN exige aquisição de

disponibilidade econômico ou jurídica da renda

• Desproporcionalidade da norma específica antiabuso: ao invés de se restringir às situações de abuso, passa a estabelecer a própria

regra geral de tributação. Para atingir as estruturas artificiais sediadas em paraísos fiscais cria-se uma regra aplicável a todas as

empresas controladas e coligadas no exterior, como se se pudesse presumir a atuação abusiva de todas elas.

• Tratamento tributário distinto aos lucros e aos prejuízos: não apenas eu tributo e alcanço os lucros auferidos no exterior como se

fossem da empresa brasileira, mas também aplico essas regras tão somente aos lucros: universalidade para lucros/territorialidade para

prejuízos.



PASSADO – A DECISÃO DO STF

ADIN n. 2.588:

2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do resultado reconhece:

2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais coligadas a pessoas jurídicas sediadas em países

sem tributação favorecida, ou que não sejam “paraísos fiscais”;

2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais controladoras de pessoas jurídicas sediadas em

países de tributação favorecida, ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados (“paraísos fiscais”, assim

definidos em lei);

2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da MP 2.158-35/2001, de modo que o texto impugnado não pode ser aplicado em

relação aos lucros apurados até 31 de dezembro de 2001.

Observação: Não houve maioria qualificada para a decretação de constitucionalidade erga omnes da tributação de coligadas em

paraíso fiscal e de controladas fora de paraíso fiscal.



PASSADO – A DECISÃO DO STF

ADIN n. 2.588:

Da forma como redigida a norma brasileira, presume-se indistintamente que todas as controladas ou coligadas no exterior

têm esse propósito elisivo ou evasivo. Penso ser plenamente possível conciliar a garantia de efetividade dos instrumentos de

fiscalização aos princípios do devido processo legal, da proteção à propriedade privada e do exercício de atividades econômicas

lícitas. A presunção do intuito evasivo somente é cabível se a entidade estrangeira estiver localizada em localizadas em

países com tributação favorecida, ou que não imponham controles e registros societários rígidos (“paraísos fiscais”). A lista

desses países é elaborada e atualizada pela Receita Federal do Brasil, e atualmente encontra-se na IN 1.037/2010. Não há

qualquer dificuldade na atualização dessa lista”. (STF, Voto do Ministro Relator para Acórdão Joaquim Barbosa na ADIN nº. 2.588,

Tribunal Pleno, julgada em 10/04/2013. p. 236-237, do Acórdão)

Reconhecimento: norma 

específica antiabuso usada 

como regra geral



PASSADO – AS AUTUAÇÕES

Exemplo: CASO GERDAU (Acórdão CARF 9101-002.590, 14.03.2017 (lucros autuados: 2005)

CONTROLE DIRETO E INDIRETO. LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA. A legislação societária permite a construção de estruturas conforme a necessidade do grupo econômico

e tutela pela transparência das informações da rede de empresas mediante métodos de avaliação de investimentos (MEP) e consolida institutos para o exercício do poder

e controle de cada ente empresarial. Nesse contexto, o controle pode ser exercido de maneira direta ou indireta, pois o que importa é o poder dos investidores para

deliberar sobre o destino dos negócios do grupo. (...) ART. 74 DA MP Nº 2.158-35, DE 2001. TRATADO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO DE RENDA.

MATERIALIDADES DISTINTAS. Não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP nº 2.158-35, de 2001, e as dispostas na Convenção Brasil-Espanha

para evitar bitributação de renda. Os lucros tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de sua participação no

investimento localizado no exterior, ao final de cada ano-calendário. São diferentes os lucros dos residentes em um dos países contratantes e os lucros auferidos pelo

outro país contratante (investidores no Brasil). (...) O tratado de bitributação deve ser aplicado em situações no qual, efetivamente, as empresas se localizam nos países

contratantes. Alargar o conceito da empresa situada no país da fonte para qualquer empresa que concentre auferimento de renda de outras empresas, independente das

circunstâncias ou da localização dos investimentos, subverte a finalidade e o objetivo dos tratados internacionais. Não há que se conceber que se dois países se reúnam

para dar amparo a sistemas paralelos de tributação.

Sentença de parcial procedência na 

JFRS. Aguarda julgamento pelo TRF4 

(Relator Des. Leandro Paulsen)



PRESENTE – A LEGISLAÇÃO

• 2013: Medida Provisória n. 627/13 – convertida na Lei nº. 12.973/14

Art. 77. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos

antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil, observado o disposto no art. 76.

INTENÇÃO seria demonstrar que a tributação incidiria sobre o “acréscimo patrimonial” experimentado pela empresa brasileira em razão da valorização do

seu investimento no exterior. O método da equivalência patrimonial comprovaria isso: a investidora reconhece esse lucro na sua contabilidade.

GRECO: A avaliação do patrimônio da empresa brasileira, no dia seguinte à data do balanço da sociedade estrangeira lucrativa, certamente

apontará um valor maior do que ela teria na véspera do reconhecimento desses lucros – independente de distribuição.



PRESENTE – A LEGISLAÇÃO

PROBLEMAS DO ART. 77 DA lei 12.973/14:

• Maioria dos problemas anteriores segue existindo: o que se segue tributando é o lucro auferido pela sociedade controlada no

exterior, independentemente do novo jogo de palavras do legislador.

• Objetivos: garantir a manutenção da tributação sobre as situações que não foram, em caráter geral, declaradas inconstitucionais pelo

STF + conferir fundamento legal para a tributação com base no MEP (em função da jurisp. do STJ)

• Mudanças:

• previsão legal de tributação “per saltum” das controladas indiretas

• Diferimento do IRPJ/CSLL e o regime de tributação consolidada – “benefícios” previstos pela lei para sociedades que não se

encontrem em jurisdições com tributação favorecida

Problemas: a aplicação da norma antiabuso segue sendo geral, 

independentemente de haver (sequer) indícios de abuso



FUTURO? 

• Como será depois de 2022, quando acabar a possibilidade de tributação consolidada?

• Como o Judiciário vai enfrentar essas questões? E como o Legislativo vai responder no caso de

cancelamento dessas autuações?

• Como compatibilizar isso com os acordos para evitar a bitributação?

• Quais os efeitos disso para a estrutura organizacional das empresas multinacionais brasileiras?
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“A polissemia de significados das palavras pode envolver a sua magnitude, a sua grandeza, a

sua riqueza semântica, mas pode envolver também uma armadilha conceitual e a reforma, via

de regra, corresponde a uma armadilha conceitual. Estamos sempre esperando muita coisa da

reforma e ela tem muito pouco a nos dar.

(...) Ela é ingenuamente visualizada como o modo de instauração do paraíso fiscal na terra,

remédio infalível para todos os males que enfermam o sistema tributário nacional”

BORGES, José Souto Maior. A Reforma Fiscal do ponto de vista dos não-empresários

(especialistas). In: FARIAS, José Eduardo Albuquerque (Coord.) Fórum Nacional sobre

Reforma Fiscal. Brasília: UNAFISCO Nacional, 1992, p. 162.


