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 1. Análise Legislativa – Princípio da Universalidade da Renda para 
as Pessoas Jurídicas  

Lei n. 9.249/95  

“Art. 25. 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”. 

Lei n. 9.532/97  

“Art. 1º 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”. 

MP 2.158-35/01  

“Art. 74.  Para fim de determinação da 
base de cálculo do imposto de renda e da 
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei 
no 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”.  

 Com a edição da Lei 9.249/95, em 26 de dezembro de 1995, o princípio da territorialidade até 
então vigente no ordenamento jurídico foi substituído pelo princípio da universalidade. O regime instituído 
por esta lei é extremamente amplo e aplica-se a todas as sociedades estrangeiras, controladas e coligadas 
de empresas brasileiras e a todos os tipos de renda (i.e. lucros, rendimentos e ganhos de capital). 

 A Lei 9.532/97, publicada em 10 de dezembro de 1997, por sua vez, condicionou a tributação de 
lucros auferidos no exterior a sua efetiva disponibilização jurídica ou econômica. Logo, a tributação da 
renda das pessoas jurídicas passou a ocorrer em bases universais, sendo o imposto diferido para o 
momento no qual ocorria sua efetiva disponibilização. 

 A MP 2.158-35/01, editada em 24 de agosto de 2001, tornou novamente os lucros, rendimentos e 
os ganhos de capital auferidos por sociedades coligadas, controladas, filiais e sucursais submetidos à 
tributação na pessoa da sociedade investidora residente no Brasil no balanço do dia 31 de dezembro do 
ano-calendário em que tiverem sido auferidos, retornando a regra aos moldes previstos anteriormente 
(antideferimento). 
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2. Lucros Auferidos no Exterior: Discussão nos Tribunais 

  O que foi definido:  

 

 

Investida Localização 
(In)constitucionalidade da 

tributação automática 
Situação atual 

Coligadas 

SEM tributação 

favorecida 
Inconstitucional (ADI 2.588) 

Encerrada, a favor dos 

contribuintes 

COM tributação 

favorecida 
Não definido Pendente 

Controladas 

SEM tributação 

favorecida 

 

Não definido 

Precedente desfavorável 

(RE 541.090) 

Pendente questão da 
constitucionalidade e de 
aplicação dos Tratados. 

COM tributação 

favorecida 

 

Constitucional (ADI 2.588) 
Encerrada, contra os 

contribuintes 
 

  Pontos a serem discutidos: 
 
• tratamento aplicável às sociedades localizadas em jurisdição que não possui tributação favorecida; 
• tratamento aplicável às jurisdições com as quais o Brasil possui Acordo para Evitar a Dupla Tributação; e 
• a Solução de Consulta Interna COSIT nº 18 e a aplicação do artigo 7º dos Tratados. 



4 

 Prazo para adesão: 29.11.2013 
 

 Condições de pagamento/parcelamento: 

Parcelas Reduções 
Disposições 

complementares 

Débitos 

vencidos até 

31.12.2012 

À vista 

100% das multas de mora e 

de ofício 

100% das multas isoladas 

100% dos juros de mora 

100% dos encargos legais 

(i) Não será exigida garantia 

(ii) poderá ser utilizado prejuízo 

fiscal e base negativa de CSL para 

pagamento (inclusive de empresas 

controladas, domiciliadas no 

Brasil) 

(iii) o programa abrangerá a 

totalidade dos débitos 

(iv) Possibilidade de utilização de 

depósito judicial, porém sem 

aplicação das reduções 

previamente à conversão 

Até 180 meses1 

(MP 627/13) 

80% das multas de mora e de 

ofício 

80% das multas isoladas 

50% dos juros de mora 

100% dos encargos legais 

 

 

1 Se a opção for pelo parcelamento, o contribuinte deverá pagar 20% do valor total do débito de 
entrada e o restante em parcelas mensais. 

3. REFIS e Lucros Auferidos no Exterior 
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 Aplica-se à totalidade dos débitos. 
 

 Os débitos não constituídos deverão ser confessados até 29.11.2013, por meio de entrega de DCTF, 
original ou retificadora. 
 

 Parcelas atualizadas pela SELIC 
 

 Desistência irrevogável. Renúncia às alegações de direito. Desistência tácita nos processos 
administrativos. Possibilidade de desistência parcial 
 

 Depósito deverá ser convertido em pagamento definitivo. Apenas o saldo remanescente, se houver, 
poderá usufruir dos benefícios do programa 

 
 Possibilidade de liquidação de multa e juros e de até 30% do valor do principal a ser parcelado com 

prejuízos fiscais e base negativa de CSL 
 

 Próprios e de empresas domiciliadas no Brasil, controladas em 31.12.2011 e que permaneçam sob 

seu controle até a data da opção pelo parcelamento  

 25% - IRPJ; 9% CSL 

 Não se aplica trava de 30%. 

 Montantes apurados até 10.10.13 e devidamente declarados à RFB. 

 
 Não trouxe previsão sobre forma de utilização do imposto pago no exterior. 

 
 

 

 
3. REFIS e Lucros Auferidos no Exterior (cont.) 
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4. Novo tratamento aplicável – Medida Provisória 627/13  

 Principais disposições trazidas pela MP 627/13 
 
 
 

 Novo tratamento aplicável aos rendimentos auferidos por sociedades controladas e coligadas no exterior 
 
 
 

 Tratamento aplicável aos créditos apurados 
 
 
 

 Vigência das previsões relacionadas aos lucros auferidos no exterior 
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