
Caso Copesul 
A tributação de serviços pelo Imposto sobre a Renda e os Tratados para Evitar a 

Dupla Tributação 



Introdução 
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• A incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRF”) sobre a remuneração dos 

serviços prestados por não-residente – Artigo 7º da Lei 9.779/99 e Artigo 2-A da Lei 10.168/00 

 

• Os Tratados para Evitar a Dupla Tributação 

 

• A aplicação dos Tratados e o problema de qualificação dos rendimentos 

 

• A colocação da questão: possibilidade de incidência do IRF sobre a remuneração derivada de serviços 

(sem transferência de tecnologia) prestados por não-residentes domiciliados em países que tenham 

assinado um Tratado de Bitributação (“Tratado”) com o Brasil. 

 

 

• O Conflito entre a legislação interna e os Tratados – Interpretação do artigo 98 do Código 

Tributário Nacional (“CTN”) 

 

 

• O Conflito de Classificação no âmbito dos Tratados – Artigo 7º (Lucro das Empresas) vs 

Artigo 21 (Outros Rendimentos)  

 

 

  



O entendimento do Fisco sobre a a questão 
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• Ato Declaratório Normativo n. 1, de 5.1.2000 (“ADN 1/00”) 

 

 “I - As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços  
 técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à tributação de acordo com o art. 685, 

inciso II, alínea "a", do Decreto nº 3.000, de 1999.  
 II - Nas Convenções para Eliminar a Dupla Tributação da Renda das quais o Brasil é 

signatário, esses rendimentos classificam-se no artigo Rendimentos não 
Expressamente Mencionados, e, consequentemente, são tributados na  forma do 
item I, o que se dará também na hipótese de a convenção não contemplar esse 
artigo.  

 III - Para fins do disposto no item I deste ato, consideram-se contratos de prestação de 
assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia aqueles não 
sujeitos à averbação ou registro no Instituto Nacional da  Propriedade Industrial - INPI e 
Banco Central do Brasil.” 

 

• Artigo 21 dos Tratados (Outros Rendimentos) 

 

“ARTIGO 21 
Rendimentos não expressamente mencionados 
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante provenientes do outro Estado 
Contratante e não tratados nos artigos precedentes da presente Convenção são tributáveis nesse 
outro Estado.” 
 

• Conclusão: As autoridades fiscais entendem que, mesmo no caso de serviços prestados por não residentes 

domiciliados em Países que tenham celebrado um Tratado de Bitributação com o Brasil, a remessa da 

remuneração está sujeita à incidência do IRF. 

  



Análise do Artigo 7º do Tratado 
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• Entendimento dos Contribuintes: aplicação do Artigo 7º dos Tratados (Lucro das Empresas) 

 

“ARTIGO 7 
Lucros das empresas 
Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser 
que a empresa exerça sua atividade em outro Estado Contratante por meio de um 
estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer uma atividade na forma indicada, 
seus lucros são tributáveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuíveis 
a esse estabelecimento permanente.” 

 

•Definição de Lucro: Aplicação do Artigo 3.2 dos Tratados – Significado atribuído pela legislação interna do 

Estado Contratante 

 

•Artigo 278 do atual Regulamento do Imposto de Renda (“RIR/99”): o resultado decorre do 

confronto das receitas e dos custos/despesas incorridas. 

 

•O conceito de Lucro engloba a receita dos serviços prestados 

 

•A interpretação do Fisco transforma a cláusula de lucros em letra morta 

 

•Qualificar a remuneração pela prestação de serviços no Artigo 7º evita uma tributação sobre uma 

“não renda” do não-residente 

 

 

 

  



Entendimento do STJ – Caso Copesul 
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• O Caso envolvendo a Companhia Petroquímica do Sul (“Copesul”) 

 

 

• Aplicação do Artigo 7º dos Tratados 

 

• A remuneração pela prestação de serviços compõe o lucro do não-residente 

 

• O termo “lucro” constante dos Tratados abrange toda receita e/ou rendimento que integra o 

lucro 

 

• A interpretação do Fisco levaria ao absurdo de que nenhum rendimento se enquadraria no 

conceito de lucro, já que os ajustes só serão feitos ao final do exercício-social.  

 

• Não aplicação do artigo 7º do Tratado = Tributação de uma não-renda do não residente 

 

• Lucro da Empresa = Lucro Operacional (art. 277 do RIR/99)    

 

• Prevalência dos Tratados em relação à legislação interna – critério de especialidade 

 

• Aplicação do princípio da especialidade 

 

 

 

 

  



Outras Questões 
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•A responsabilidade das instituições financeiras pela remessa dos valores ao exterior 

 

• Artigo 880 do RIR/99: necessidade de apresentação de declaração 

 

 

•Interpretação divergente do outro Estado Contratante 

 

• Problema no Crédito do Imposto pago no Brasil 

 

 

 

 

 

  



Conclusão 
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•O STJ, seguindo o entendimento da doutrina majoritária, entendeu ser aplicável o Artigo 7º dos 

Tratados de Bitributação, dispensando o pagamento do IRF no pagamento por serviços (sem 

transferência de tecnologia) prestados por não residentes domiciliados em Países que tenham 

assinado um Tratado com o Brasil. 

 

 

 

•A decisão acertada do STJ deverá trazer mais segurança aos contribuintes. 

 

 

 

•A posição contrária do Fisco deverá continuar, de forma que o contribuinte deverá procurar o 

Poder Judiciário para garantir o seu direito. 

 

 

 

•Possível flexibilização das instituições financeiras. 



Rubens Biselli 

f. +55(11)3247 8548 

rbiselli@pn.com.br 

São Paulo 

R. Hungria, 1.100 

01455-906 

São Paulo . SP 

t. +55 (11) 3247 8400 

f. +55 (11) 3247 8600 

Brasil 

Rio de Janeiro 

Rua Humaitá, 275 . 16º andar 

22261-005 

Rio de janeiro . RJ 

t. +55 (21) 2506 1600 

f. +55 (21) 2506 1660 

Brasil 

Brasília 

SAFS, Quadra 2 . Bloco B 

Ed. Via Office . 3º andar 

70070-600 . Brasília . DF 

t. +55 (61) 3312 9400 

f. +55 (61) 3312 9444 

Brasil 

www. pinheironeto.com.br pna@pn.com.br 


