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RESUMO: Este trabalho trata de tema muito discutido pelos especialistas em tributação 

internacional, a "tributação das empresas coligadas e controladas no exterior", para abordá-lo 

serão tratados: conceito de empresas coligada e controlada; suas formas de atuação no 

exterior; a soberania dos Estados e tributação internacional e elementos de conexão. E serão 

propostas formas de controle dos valores auferidos por essas empresas para evitar a sonegação 

fiscal, já que quanto mais se arrecadar tributos dessas empresa, mais políticas públicas 

poderão ser implementadas para a concretização dos direitos humanos fundamentais. 

ABSTRACT: This paper deals with an issue much discussed by experts in international 

taxation, "taxation of associated and subsidiary companies abroad", to approach it will be 

treated: concept of related companies and controlled; their ways of doing business abroad; 

state sovereignty and international taxation and connecting elements. And will propose ways 

to control the amounts received by these companies to avoid tax evasion, since the more you 

raise taxes such company, more public policies could be implemented to achieve the 

fundamental human rights. 
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INTRODUÇÃO 

A tributação de empresas localizadas fora do território nacional, especialmente as 

empresas coligadas e controladas, sempre foi um problema quanto à incidência da norma 

tributária. De um lado há a soberania do país onde a empresa matriz está domiciliada e de 

outro existe a tributação internacional, mas qual legislação deve ser aplicada ao caso 

concreto? 
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Para responder esta pergunta, deve-se entender os princípios da territorialidade, da 

extraterritorialidade e da universalidade, bem como qual o elemento de conexão oriundo do 

Direito Internacional deve ser adotado. 

O conceito de empresa coligada e controlada será tratado neste artigo para depois 

abordarmos as formas de atuação dessas empresas. 

Ainda, é essencial que se tenha controle dos valores auferidos por estas empresas, 

pois qual país iria querer "exportar lucros" ou "importar prejuízos" com perdas concretas de 

arrecadação?  

Os valores que não são arrecadados a título de tributos deixam de ser implementados 

em políticas públicas, não viabilizando muitos direitos humanos fundamentais, que poderiam 

ser concretizados. 

Por fim, o controle dos preços de transferência será de grande importância para evitar 

a sonegação fiscal, e mecanismos para este controle serão abordados.  

 

1. SOBERANIA E TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL 

A competência tributária brasileira está estabelecida expressamente na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), nos seus artigos 145 ao 156, esta 

competência tributária decorre da soberania e autonomia de cada ente Federativo (União, 

Estados-membros, Distrito Federal e Municípios). 

Todavia, o poder de tributar não decorre apenas do poder constituinte originário, vai 

mais além, deve respeitar, também, os Tratados Internacionais, que muitas vezes, entram em 

conflito com a norma interna.  

Há divergência doutrinária e jurisprudencial, se um Tratado Internacional deve 

prevalecer sobre uma lei interna, somos do entendimento de que o Tratado ao ser admitido 

como lei interna terá o seu status, e como lei, que será internalizada, deverá respeitar todos os 

limites impostos ao poder de tributar disciplinado no artigo 150 da CRFB/88, principalmente, 

no que se refere aos princípios constitucionais. Para Ricardo Lobo Torres: 

 

É particularidade do Direito Tributário brasileiro reconhecer a prevalência 

do tratado internacional sobre a legislação nacional. 

[...] Observe-se que não se trata, a rigor, de revogação da legislação interna, 

mas de suspensão da eficácia da norma tributária nacional, que readquirirá a 

sua aptidão para produzir efeitos se e quando o tratado for denunciado. 

Essa característica do Direito Tributário brasileiro não se estende a outros 

ramos do Direito, nem mesmo ao Financeiro, pois o Supremo Tribunal 

Federal não generalizou a tese do primado do Direito Internacional, admitiu, 

pelo contrário, que a norma internacional sobre letras de câmbio e notas 



promissórias incorporada à legislação interna, fosse revogada por lei 

ordinária federal posterior (TORRES, 2005, p. 434). 

 

Questão a ser enfrentada está em saber se podemos expandir as bases tributárias além 

das fronteiras territoriais de um Estado.  

Para responder esta questão, devemos levar em consideração os princípios da 

territorialidade, da extraterritorialidade e da universalidade, os quais serão tratados no 

próximo item deste artigo. 

 

2. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, DA EXTRATERRITORIALIDADE E 

DA UNIVERSALIDADE 

 

Até o ano de 1995 vigia o princípio da territorialidade estrita no Brasil, nossa 

legislação não tratava da tributação fora dos seus limites territoriais, não levava em 

consideração nenhuma renda cuja fonte de produção iniciasse no exterior, para fins de 

incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza da pessoa jurídica 

(VASCONCELLOS, p. 164). 

Para Heleno Torres (2001, p. 61) a territorialidade cria uma reserva de exclusividade 

para a aplicação das leis do Estado sobre fatos juridicizados que ocorrem dentro do seu 

território e são praticados por sujeitos residentes no país ou nacionais, não alcançando a 

produção de rendimentos fora do território, os quais não criam qualquer obrigação tributária 

internamente, dentro do país. 

Já o princípio da extraterritoridade alcança renda e proventos auferidos em outro 

país, para Mary Elbe Queiroz (2004, p. 185): 

 

A extraterritorialidade deve ser visualizada como uma transnacionalidade 

das normas jurídicas. É a possibilidade de aplicação de uma lei tributária em 

Estado diverso daquele onde teve a sua origem, nele passando a irradiar os 

seus efeitos. Caracteriza-se pela aplicação de uma lei de um país sobre fatos 

ocorridos fora do seu território nacional. 

 

As atividades exercidas parte no Brasil e parte no exterior, nos termos do artigo 337 

do Decreto 1.041/1994, somente será tributado na parte produzida no país, o que já vinha 

sendo tratado pela Lei 4.506/64, artigo 63 e Decreto-lei 2.429/88, artigo 11. Isto confirma a 

aplicação do princípio da territorialidade estrita no Brasil. 

Todavia, com o advento da Lei 9.249/1995, trouxe a possibilidade de tributação no 

seguinte sentido: "[...] 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", o que inaugurou o princípio da 

extraterritorialidade e, posteriormente o da universalidade. 

Assim, podemos concluir que no Brasil primeiro foi adotado o princípio da 

territorialidade, depois o da extraterritorialidade e vejamos como atualmente podemos 

entender o princípio da universalidade. 

Roberto França de Vasconcellos, Flávio Rubinstein e Gustavo Gonçalves Vettori              

(2007, p.164-165) tratam deste último princípio da seguinte forma: 

Segundo o princípio da universalidade, a renda da pessoa jurídica deve ser 

tributada no país de sua residência (no caso brasileiro, considerado o local de 

funcionamento da diretoria e da administração da referida pessoa, ou de 

domicílio eleito nos atos constitutivos) incluindo a renda auferida por ela no 

exterior. 

  

 A Lei 12.973/2014 trouxe no Capítulo IX, a necessidade de tratar "Da tributação em 

bases universais das pessoas jurídicas", das controladoras e  das coligadas, deixando claro que 

tanto a renda auferida no Brasil, por essas empresas, quanto a obtida ou encaminhada para o 

exterior serão tributadas no Brasil, daí verifica-se que atualmente no nosso país, é aplicado, de 

forma expressa, o princípio da universalidade (worldwide income taxation), também chamado 

como princípio da renda mundial. 

 

 

3. ELEMENTO DE CONEXÃO NA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL 

 

 

É necessário entender qual elemento de conexão autoriza a legislação brasileira 

tributar renda, proventos ou lucros auferidos no exterior, de empresa sediada no território 

nacional, mas antes disso, é importante conceituá-lo. 

Sob o aspecto da funcionalidade os elementos de conexão são conceituados por 

Agostinho Toffoli Tavolaro (2014, p. 163) como: 

 

[...] os dados fácticos que servem para definir a atuação da lei tributária de 

um determinado Estado, ao qual se atribui a localização geográfica de um 

fato gerador. Em outras palavras, o elemento de conexão serve para dar ao 

Estado a localização de um fato que o coloque sob o seu poder de tributar. 

 

O elemento de conexão escolhido pela legislação, doutrina e jurisprudência brasileira 

é o domicílio tributário, disciplinado pelo artigo 127 do Código Tributário Nacional (CTN), 

entendido como aquele eleito pelo próprio contribuinte e responsável tributário (sujeitos 



passivos da relação jurídica tributária) quando agem de boa-fé objetiva
2
, informando onde 

poderão ser localizados para efeito de pagamentos de tributos. Em caso de má-fé por parte dos 

sujeitos passivos da relação jurídica tributária, quem irá eleger o domicílio tributário será o 

ente da Federação, conforme dispõem os incisos do mencionado dispositivo legal:  inciso I, se 

for pessoa física, o domicílio tributário será a sua residência habitual ou o centro atual de sua 

atividade; inciso II, se for pessoa jurídica de direito privado, o domicílio tributário passa a ser, 

o lugar de sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada 

estabelecimento; e inciso III, se for pessoa jurídica de direito público, o domicílio será 

qualquer repartição pública.  

As empresas coligadas e controladas que, obrigatoriamente, têm vínculo com uma 

empresa sediada no território nacional, o domicílio tributário da empresa brasileira poderá ser 

o eleito pela própria empresa e, na falta de eleição, o CTN autoriza localizá-la em sua sede, 

para fins de exigir os tributos devidos ou qualquer obrigação tributária acessória.  

 

4. CONCEITO DE EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS 

 

 

As empresas coligadas e controladas estão disciplinadas no Código Civil de 2002 

como espécies de sociedades anônimas, assim são consideradas sociedades e capital e não de 

pessoas. O mencionado Código conceitua e traz a diferença entre sociedades coligadas e 

controladas da seguinte forma: 

 

Art. 1.097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações 

de capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação, na forma 

dos artigos seguintes. 

Art. 1.098. É controlada: 

I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos 

votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de 

eleger a maioria dos administradores; 

II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em 

poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou 

sociedades por esta já controladas. 

Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra 

sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem 

controlá-la. (grifos nossos). 
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Como as empresas coligadas e controladas são espécies de sociedades anônimas 

aplicam-se também às normas da Lei 6.404/1976, denominada Lei das Sociedades Anônimas, 

alterada pela Lei 11.941/2009, que se coadunam com o disposto acima pelo Código Civil. 

 

5. FORMAS DE ATUAÇÃO DE EMPRESAS NO EXTERIOR 

 

Não se discute sobre a tributação interna, de renda auferida no território brasileiro, 

mas no que concerne à renda adquirida em outros países, poderia ensejar bitributação ou 

pluritributação, por isso, deve-se deixar esclarecidas as formas de atuação dessas empresas no 

exterior:  a atuação direta por meio de filiais e sucursais e a atuação indireta por meio de 

coligadas e controladas. 

Na atuação direta, a empresa brasileira não necessitará de constituir uma nova pessoa 

jurídica, pois atuará diretamente, em nome próprio por meio de suas filiais ou sucursais. 

Na atuação indireta, a empresa domiciliada no Brasil terá participação no capital 

social de outra empresa com domicílio no exterior, ambas, portanto, com personalidades 

jurídicas distintas e, a atuação será realizada por meio das empresas coligadas e controladas. 

 

6. TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS NO 

EXTERIOR 

 

Para entender como deve ser a tributação atual das empresas coligadas e controladas 

no exterior, devemos fazer uma retrospectiva legislativa a respeito do tema, o que será 

realizado a seguir. 

A Lei 9.532/1997 definia como fato gerador do imposto sobre a renda o lucro 

auferido no exterior, quando efetivamente disponibilizado à empresa controladora ou coligada 

brasileira, ou seja, quando essas empresas recebiam os valores sujeitos à tributação, o que na 

verdade era justo, já que não se tratava de uma ficção, mas de valores realmente auferidos. 

Com a dicção da Medida Provisória 2.158-35/2001, mais precisamente seu artigo 74, 

estabeleceu a tributação das empresas coligadas e controladas, quando da apuração de seus 

resultados, independentemente de sua disponibilização jurídica e econômica, o que, 

evidentemente, ensejou muitos prejuízos às pessoas jurídicas residentes no Brasil, dando 

origem a diversas ações, dentre elas a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) de nº 

2588/DF ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, com início de julgamento em 

2001 e fim de julgamento somente em 10 de fevereiro de 2014, cuja ementa está transcrita 

abaixo: 



ADI 2588 / DF - DISTRITO FEDERAL  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM BARBOSA 

Julgamento:  10/04/2013           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

Publicação  

DJe-027  DIVULG 07-02-2014  PUBLIC 10-02-2014 

EMENT VOL-02719-01  PP-00001 

Parte(s)  

REQTE.(S)  : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI 

ADV.(A/S)  : GUSTAVO DO AMARAL MARTINS E OUTROS 

INTDO.(A/S)  : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

INTDO.(A/S)  : CONGRESSO NACIONAL 

Ementa: TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE RENDA E 

PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PARTICIPAÇÃO DE 

EMPRESA CONTROLADORA OU COLIGADA NACIONAL NOS 

LUCROS AUFERIDOS POR PESSOA JURÍDICA CONTROLADA OU 

COLIGADA SEDIADA NO EXTERIOR. LEGISLAÇÃO QUE 

CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA DATA DO 

BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS (“31 DE 

DEZEMBRO DE CADA ANO”). ALEGADA VIOLAÇÃO DO 

CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART. 143, III DA 

CONSTITUIÇÃO). APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DE 

APURAÇÃO DO TRIBUTO PARA A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

APURADA EM 2001. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DA 

IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. MP 2.158-35/2001, 

ART. 74. LEI 5.720/1966, ART. 43, § 2º (LC 104/2000). 1. Ao examinar a 

constitucionalidade do art. 43, § 2º do CTN e do art. 74 da MP 2.158/2001, o 

Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro resultados: 1.1. 

Inconstitucionalidade incondicional, já que o dia 31 de dezembro de 

cada ano está dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico 

necessário ao pagamento de participação nos lucros; 1.2. 

Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter antielisivo 

(impedir “planejamento tributário”) ou antievasivo (impedir sonegação) 

da normatização, ou devido à submissão obrigatória das empresas 

nacionais investidoras ao Método de de Equivalência Patrimonial – 

MEP, previsto na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976, art. 

248); 1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade 

dos textos impugnados apenas em relação às empresas coligadas, 

porquanto as empresas nacionais controladoras teriam plena 

disponibilidade jurídica e econômica dos lucros auferidos pela empresa 

estrangeira controlada; 1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada 

a aplicabilidade do texto impugnado para as empresas controladas ou 

coligadas sediadas em países de tributação normal, com o objetivo de 

preservar a função antievasiva da normatização. 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. Ação Direta de 



Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente, 

para dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-35/2001, bem 

como para declarar a inconstitucionalidade da clausula de 

retroatividade prevista no art. 74, par. ún., da MP 2.158/2001. (grifos 

nossos. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%282

588%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/k8jmvqs. Acesso em: 

5 fev. 2014). 

 

Antes de procurarmos entender tal tributação, é importante lembrar que uma decisão 

tardia, que iniciou a discussão em 2001 e finalizou apenas em 2014, não pode ser considerada 

justa, diante da morosidade do Poder Judiciário. 

Neste lapso temporal, de quase quatorze anos, esta MP 2.158/2001 foi alterada treze 

vezes, praticamente, pelo menos uma vez a cada ano após a data de sua vigência. E foi criada 

também outra Medida Provisória de nº 627, em 11 de novembro de 2013 que, posteriormente, 

foi convertida na Lei 12.973/2014. 

Com o julgamento da ADI 2588/DF, cuja decisão foi publicada em 10 de fevereiro 

de 2014; praticamente, dois meses depois, em treze de maio de 2014 adveio a Lei 

12.973/2014, revogando completamente o artigo 74, objeto de arguição de 

inconstitucionalidade, trazendo esta nova lei um outro sistema de tributação das empresas 

coligadas e controladas no exterior. 

O artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001 transcrito abaixo, será comparado a 

seguir com os artigos 81/83 da Lei 12.973/2014, que fizeram alterações significativas e de 

acordo com o entendimento do STF a respeito do assunto, mas precisamente, ao que foi 

tratado na ADI 2588/DF: 

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. (Vide inc. IX do art. 99 da MP nº 627, de 11 de 

novembro de 2013) (Revogado pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014) 

Parágrafo único.  Os lucros apurados por controlada ou coligada no 

exterior até 31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados 

em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer 

das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor. 

(Revogado pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014) (Vide art. 117 da Lei 

nº 12.973/2014) - grifos nossos.  Disponível em: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/mp2158.htm. Acesso 

em: 24 fev. 2015. 
 

Os artigos 81/83 da Lei 12.973/2014, como veremos a seguir, retirou o lapso 

temporal trazido anteriormente pelo parágrafo único do artigo 74 da Medida Provisória 2.158-



35/2001, mas não foi somente esta alteração significativa que ocorreu na nossa legislação, 

visando impedir a sonegação fiscal, a Lei 12.973/2014 também estabeleceu a tributação das 

empresas coligadas e controladas, não apenas quando da apuração de seus resultados, mas 

também da verificação efetiva de sua disponibilização jurídica e econômica, com condições 

cumulativas, conforme trechos dessa lei grifados a seguir: 

Art. 81.  Os lucros auferidos por intermédio de coligada domiciliada no 

exterior serão computados na determinação do lucro real e da base de 

cálculo da CSLL no balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-

calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica 

domiciliada no Brasil, desde que se verifiquem as seguintes condições, 

cumulativamente, relativas à investida: 

I - não esteja sujeita a regime de subtributação, previsto no inciso III 

do caput do art. 84; 

II - não esteja localizada em país ou dependência com tributação favorecida, 

ou não seja beneficiária de regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 

24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 

III - não seja controlada, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica 

submetida a tratamento tributário previsto no inciso I. 

§ 1o  Para efeitos do disposto neste artigo, os lucros serão considerados 

disponibilizados para a empresa coligada no Brasil: 

I - na data do pagamento ou do crédito em conta representativa de obrigação 

da empresa no exterior; 

II - na hipótese de contratação de operações de mútuo, se a mutuante, 

coligada, possuir lucros ou reservas de lucros; ou 

III - na hipótese de adiantamento de recursos efetuado pela coligada, por 

conta de venda futura, cuja liquidação, pela remessa do bem ou serviço 

vendido, ocorra em prazo superior ao ciclo de produção do bem ou serviço. 

§ 2o  Para efeitos do disposto no inciso I do § 1o, considera-se: 

I - creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu 

valor para qualquer conta representativa de passivo exigível da coligada 

domiciliada no exterior; e 

II - pago o lucro, quando ocorrer: 

a) o crédito do valor em conta bancária, em favor da coligada no Brasil; 

b) a entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária; 

c) a remessa, em favor da beneficiária, para o Brasil ou para qualquer 

outra praça; ou 

d) o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, 

inclusive no aumento de capital da coligada, domiciliada no exterior. 

§ 3o  Os lucros auferidos por intermédio de coligada domiciliada no 

exterior que não atenda aos requisitos estabelecidos no caput serão 

tributados na forma do art. 82. 

§ 4o  O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que a pessoa 

jurídica coligada domiciliada no Brasil for equiparada à controladora nos 

termos do art. 83. 

§ 5o  Para fins do disposto neste artigo, equiparam-se à condição de coligada 

os empreendimentos controlados em conjunto com partes não vinculadas. 

Art. 82.  Na hipótese em que se verifique o descumprimento de pelo menos 

uma das condições previstas no caput do art. 81, o resultado na coligada 

domiciliada no exterior equivalente aos lucros ou prejuízos por ela 

apurados deverá ser computado na determinação do lucro real e na base 

de cálculo da CSLL da pessoa jurídica investidora domiciliada no 

Brasil, nas seguintes formas: 



I - se positivo, deverá ser adicionado ao lucro líquido relativo ao balanço de 

31 de dezembro do ano-calendário em que os lucros tenham sido apurados 

pela empresa domiciliada no exterior; e 

II - se negativo, poderá ser compensado com lucros futuros da mesma pessoa 

jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos 

sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB. 

§ 1o  Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na 

qual a coligada no exterior mantiver qualquer tipo de participação societária, 

ainda que indiretamente, serão consolidados no seu balanço para efeito de 

determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da coligada no 

Brasil. 

§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que a pessoa 

jurídica coligada domiciliada no Brasil é equiparada à controladora nos 

termos do art. 83. 

Seção III 

Da Equiparação à Controladora 

Art. 83.  Para fins do disposto nesta Lei, equipara-se à condição de 

controladora a pessoa jurídica domiciliada no Brasil que detenha 

participação em coligada no exterior e que, em conjunto com pessoas 

físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, 

consideradas a ela vinculadas, possua mais de 50% (cinquenta por 

cento) do capital votante da coligada no exterior. 

Parágrafo único.  Para efeitos do disposto no caput, será considerada 

vinculada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil: 

I - a pessoa física ou jurídica cuja participação societária no seu capital 

social a caracterize como sua controladora, direta ou indireta, na forma 

definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 

1976; 

II - a pessoa jurídica que seja caracterizada como sua controlada, direta ou 

indireta, ou coligada, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei 

no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

III - a pessoa jurídica quando esta e a empresa domiciliada no Brasil 

estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo 

menos 10% (dez por cento) do capital social de cada uma pertencer a uma 

mesma pessoa física ou jurídica; 

IV - a pessoa física ou jurídica que seja sua associada, na forma de consórcio 

ou condomínio, conforme definido na legislação brasileira, em qualquer 

empreendimento; 

V - a pessoa física que for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou 

companheiro de qualquer de seus conselheiros, administradores, sócios ou 

acionista controlador em participação direta ou indireta; e 

VI - a pessoa jurídica residente ou domiciliada em país com tributação 

favorecida ou beneficiária de regime fiscal privilegiado, conforme dispõem 

os arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, desde que 

não comprove que seus controladores não estejam enquadrados nos incisos I 

a V (grifos nossos) Disponível em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leis/2014/lei12973.htm. Acesso 

em: 24 fev. 2015. 

 

Ora, a Lei 12.973/2014 trouxe novos parâmetros para o entendimento da tributação 

das empresas coligadas e controladas, fazendo com que, objetivamente, descubra-se o que 

realmente deve ser tributado, evitando dessa maneira o planejamento tributário para afastar a 



exação fiscal. Evidente, que o legislador teve um objetivo fiscal, de arrecadar tributos, para 

que o Poder Executivo possa viabilizar suas políticas públicas, como, por exemplo, a 

construção de mais escolas, creches e hospitais, concretizando assim, alguns direitos humanos 

fundamentais. 

Para Marciano Seabra Godoi (2014, p. 277) a nova legislação sobre tributação de 

lucros auferidos no exterior (Lei 12.973/2014) deve ser interpretada como resultado do 

diálogo institucional estabelecido entre o STF e os Poderes Executivo e Legislativo da União: 

Por meio de um movimento de diálogo institucional que se iniciou no STF 

no julgamento da ADI 2.588 e caminhou em direção ao executivo e ao 

legislativo da União no bojo do processo legislativo da MP 627 e sua 

conversão na Lei 12.973/2014, substituiu-se em sistema de genérica e 

indiscriminada tributação automática dos lucros de controladas e coligadas 

estrangeiras por um novo esquema de tributação que, muito mais alinhado 

com a experiência e institutos do direito comparado em seu combate aos 

planejamentos tributários internacionais abusivos, submete aos maiores 

rigores do regime de transferência fiscal internacional aqueles casos em que 

há efetivo controle da empresa investidora sobre a empresa investida, e em 

que os investimentos se dirigem as jurisdições ou regimes com baixa ou 

nenhuma tributação, preservando aquelas situações em que a deslocalização 

do capital pelo globo terrestre se guia não pela busca de refúgios livre de 

impostos, mas sim pela dinâmica saudável e desejável da real expansão 

produtiva e mercadológica.  

 

O Brasil não pode parar de fiscalizar as empresas coligadas e controladas no exterior, 

deve ter mecanismos para realizar tal fiscalização, como a possibilidade de controle dos 

preços de transferência e das disponibilização de valores. 

Segundo Paulo Ayres Barreto ( 2001, p. 97-98) no que se refere aos preços de 

transferência, o foco circunscreve-se aos preços pactuados entre partes vinculadas, as quais 

podem  fixar arbitrariamente seus preços, com vistas a promover a transferência indireta de 

lucros. Essas transferências de lucros, muitas vezes ocorrem sem a devida tributação. 

Retornando a questão tratada na introdução deste artigo: É essencial que se tenha o 

controle dos preços de transferência, pois qual país iria querer "exporta lucros" ou "importar 

prejuízos" com perdas concretas de arrecadação? 

E como deve ocorrer este controle? Segundo Fernando Aurélio Zilveti, Carlos 

Eduardo Carlos M. A. Toro e Bianca Maia Britto (2007, p. 90): 

O controle se dá mediante a imposição de métodos de ajuste de preços 

praticados entre partes "vinculadas" aos preços utilizados entre partes 

independentes em situações semelhantes, aos chamados "preços de 

mercado", para fins de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro. 

 

  



O processo de controle de preços de transferência visa, portanto, equiparar o preço 

praticado nas operações entre partes vinculadas com aquele que seria praticado em operações 

semelhantes entre partes independentes. 

Enfim, para realizar o controle de preços de transferência deverá observar 

comparativamente, se o valor oriundo dos preços de transferência seria o mesmo praticado em 

situações empresariais utilizando os preços de mercado, segundo o princípio arm's length (ou 

"ficção de independência" ( BRITTO, 2007. p. 90). Assim,  além de ser justo por aplicar a 

isonomia, trará também maior segurança jurídica nas relações internacionais, diante da 

transparência fiscal internacional. 

Todavia, se houver conflito entre legislações estrangeiras, deverá ser criado um 

órgão supranacional para resolver questões tributárias internacionais, no entanto, muitos 

países não querem dispor de parte de sua soberania fiscal, o que tornará difícil a resolução de 

conflitos tributários internacionais.  

Este órgão seria o responsável para tratar de conflito de legislações tributárias 

internacionais, evitando a multitributação ou pluritributação, ou até mesmo a sonegação 

fiscal. 

Podemos citar o exemplo do G20, que está realizando um acordo entre as maiores 

economias do mundo para exigir um "padrão comum de informação", no sentido de que os 

bancos devem identificar e informar os fatos tributários de seus correntistas não residentes aos 

países signatários, o que foi noticiado por Clóvis Rossi, da seguinte forma: 

[...] O G20 aprovará um pedido (portanto, não obrigatório, ao contrário do 

padrão comum de informação) para que as empresas multinacionais 

detalhem suas atividades país por país. 

O dados não seria público, mas reservados às autoridades tributárias. 

Seria a maneira de evitar casos como o da Ikea, que lucra muito em um país, 

mas declara atividades em outro, com taxação baixa ou inexistente, um 

mecanismos que é eufemisticamente chamado de "profit shifting" ou 

transferência de lucros. 

Um cálculo preliminar feito pela ONG Oxfam informa que esses dois 

malabarismos fiscais custam US$114 bilhões (R$285,7 bilhões) anuais em 

perda tributária para os países em desenvolvimento(ROSSI, 2014). 

 

Os valores arrecadados a título de tributos deveriam custear os direitos e garantias 

fundamentais e, por consequência, viabilizar os direitos humanos, mas diante da falta de 

controle e fiscalização, esses valores são enviados para os denominados paraísos fiscais 

quando deveriam ser investidos no país onde se originou a riqueza. 



Controle, fiscalização e planejamento são os instrumentos necessários para os países 

utilizarem em busca de arrecadar cada vez mais tributos das empresas coligadas e controladas 

no exterior, já que não basta a existência apenas leis, sem efetividade e sem aplicabilidade. 

 

CONCLUSÕES 

 

 

I - É peculiaridade do Direito Tributário Brasileiro reconhecer a prevalência do Tratado 

Internacional sobre a legislação nacional, desde que internacionalizado; 

II - No Brasil, em termos de tributação internacional, primeiro foi aplicado o princípio da 

territorialidade, depois o da extraterritorialidade e, atualmente, é aplicado o princípio da 

universalidade ( worldwide income taxation), também chamado como princípio da renda 

mundial, para a incidência de tributação das empresas coligadas e controladas no exterior; 

III - O elemento de conexão escolhido pela legislação, doutrina e jurisprudência brasileira é 

ao domicílio tributário, disciplinado no artigo 127 do Código Tributário Nacional, sendo 

eleito o domicilio pelo próprio sujeito passivo da relação jurídica tributária, e determinado 

pelo legislador quando este sujeito agir de má-fé; 

IV - A forma de atuação das empresas coligadas e controladas é indireta, já que a empresa 

domiciliada no Brasil terá participação no capital social de outra empresa com domicílio no 

exterior, ambas, portanto, com personalidades distintas; 

V - Inicialmente, o conceito de empresas coligadas e controladas está disciplinado no Código 

Civil de 2002 como espécies de Sociedades Anônimas, portanto, devendo ser regulamentadas 

pela Lei 6404/1976, alterada pela Lei 11.941/2009 e, atualmente, pela Lei 12.973/2014; 

VI - A Lei 12.973/2014 trouxe novos parâmetros para o entendimento de empresas coligadas 

e controladas, fazendo com que, objetivamente, descubra-se o que deve ser tributado, 

evitando planejamento tributário para afastar a exação fiscal; 

VII - A nova legislação sobre tributação de lucros auferidos no exterior deve ser interpretada 

como resultado do diálogo institucional estabelecido entre o STF e os Poderes Executivo e 

Legislativo da União; 

VIII - Controle, fiscalização e planejamento devem ser os instrumentos efetivos para os países 

se aparelharem em busca de arrecadar os tributos das empresas coligadas e controladas no 

exterior; 

IX - Valores que deixam de ser arrecadados a título de tributos das empresas coligadas e 

controladas não são aplicados em políticas públicas, inviabilizando a concretização de 

diversos direitos humanos fundamentais. 



REFERÊNCIAS 

 

BALEEIRO. Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. (atualização de Misabel Abreu Machado 

Derzi). 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  

 

BARRETO. Paulo Ayres. Imposto sobre a renda e preços de transferência. São Paulo: 

Dilética, 2001. 

 

QUEIROZ. Mary Elbe.  Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. São Paulo: 

Manole, 2004. 

 

MELLO. Elizabete Rosa de. Direito Fundamental a uma Tributação Justa. São Paulo: Atlas, 

2013. 

______. O princípio da boa-fé no Direito Tributário. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2008. 

 

ROCHA. Valdil de Oliveira(coordenador). Grandes questões de Direito Tributário - in 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.  GODOI, Marciano Seabra. 18. vol. São Paulo: Dialética: 2014. 

 

ROSSI, Clóvis. Disponível na internet: G20 anunciará pacote contra manobra fiscal de 

empresas <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1544578-g20-anunciara-pacote-

contra-manobra-fiscal-de-empresas.shtml>. Acesso em: 08 dez. 2014. 

 

SANCHES, José Luís Saldanha Sanches. Justiça Fiscal. Portugal: Ensaios da Fundação 

Francisco Manuel dos Santos, 2010. 

 

SANTI, Eurico Marcos Diniz de. ZILVETI, Fernando Aurélio (coordenadores). Direito 

Tributário: tributação internacional. São Paulo: Saraiva, 2007. 

______. VASCONCELLOS, Roberto França de. RUBINSTEIN, Flávio. VETTORI, Gustavo 

Gonçalves. Tributação das controladas e coligadas no exterior,in Direito Tributário: 

tributação internacional. São Paulo: Saraiva, 2007. 



______. BRITTO, Bianca Maia de. TORO, Carlos Eduardo Costa M. A. ZILVETI, Fernando 

Aurélio. Preços de transferência in Direito Tributário: tributação internacional. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

 

SOUZA. Arivaldo de...[et al.]. Direito Tributário: estudos avançados em homenagem a 

Edvaldo Brito in Tributação Internacional: elementos de conexão, TAVOLARO. Agostinho 

Toffoli. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre rendas de empresas. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário - valores 

e princípios constitucionais tributários. V. II . Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 


