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RECURSO ESPECIAL Nº 1.618.897 - RJ (2016/0208110-5)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS S/A 
ADVOGADOS : MARCOS ANDRÉ VINHAS CATÃO  - RJ067086 
   RONALDO REDENSCHI  - RJ094238 
   GUILHERME BARBOSA VINHAS  - RJ112693A
   JULIO SALLES COSTA JANOLIO  - RJ119528 
   LEONARDO VINICIUS CORREIA DE MELO E OUTRO(S) - 

RJ137721 
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL 

RELATÓRIO

1.   Trata-se de Recurso Especial interposto pela 

ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS S.A., com fundamento no art. 105, 

III, a e c da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF-2a. Região, 

ementado nos seguintes termos: 

TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3Q, DO CPC. 

CONVENÇÃO BRASIL - FRANÇA PROMULGADA PELO DECRETO 

Nº 70.506, DE 12/05/197. SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA 

ESTRANGEIRA. REMUNERAÇÃO. REMESSA AO EXTERIOR. 

INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. ATO DECLARATÓRIO COSIT 

01/2000.

1.   Os documentos carreados aos autos são suficientes 

para a prova preconstituída dos fatos afirmados na inicial.

2.   Mérito examinado por força do art. 515, § 3Q, do 

CPC.

3.   A Convenção não fixou os conceitos de rendimentos e 

lucros a que alude, é necessário buscá-los na legislação interna.

4.    O Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, 

aprovado pelo Decreto 3.000/99, em seu artigo 247, caput, e § 1°, 

dispõe que o lucro real é "o lucro liquido do período -base ajustado 

pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas 

por lei, e que a sua determinação será precedida da apuração do 

lucro líquido de cada período -base com observância das disposições 

das leis comerciais".

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 
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5.    O lucro líquido consiste na soma algébrica do lucro 

operacional, dos resultados não operacionais e das participações, e 

deverá ser determinado de acordo com os preceitos da lei comercial. 

Por lucro operacional entende-se o resultado das atividades normais 

da empresa com personalidade jurídica de direito privado, seja qual 

for a sua forma e objeto, e das empresas individuais; as participações 

compreendem as atribuídas a debêntures, empregados, 

administradores e partes beneficiárias, e as contribuições para 

instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados 

(Decreto-lei 1598/77, art. 11 e Parecer Normativo CST 102/78, item 2).

6.    Rendimentos, segundo a definição que lhes confere o 

art. 31 do Decreto-lei 1598/77, são acréscimos patrimoniais recebidos 

pela pessoa jurídica em contrapartida da cessão a terceiros do uso de 

fatores de produção de sua propriedade (juros, royalties, aluguéis, 

assistência técnica).

7.    Dessas conceituações depreende-se que o 

pagamento de prestação de serviços às empresas prestadoras de 

serviços, conquanto componham parcela de seus lucros, são 

efetivamente rendimentos e não o próprio lucro. É o que a legislação 

vigente dispõe. Lucro é o resultado positivo decorrente do somatório 

de receitas e subtração de despesas. O recebimento de pagamento 

não é lucro, mas parcela que o compõe.

8.    Não há na Convenção tratamento especial para 

pagamento de serviços; portanto, aplica- se ao caso a tributação 9. 

Recurso conhecido e denegada a segurança. (fls. 446/447). 

2.   Nas razões do seu Apelo Nobre, a recorrente postular 

afastar a retenção do IRRF sobre as remessas feitas em razão da prestação de 

serviços técnicos à empresa brasileira. Indica, para tanto, violação do art. 7o. da 

Convenção para Evitar a Dupla Tributação firmada entre o Brasil e França, além 

da divergência jurisprudencial.

3.   Apresentadas contrarrazões, seguiu-se juízo positivo de 

admissibilidade recursal. 

4.   Por parecer de fls. 530/537, o Ministério Público Federal 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 

recursais 

(Ato nº 135 - Art. 6º e Ato nº 172 - Art. 5º)

Página  2 de 14



Superior Tribunal de Justiça

opinou pelo provimento do Recurso Especial. É o relatório.

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.618.897 - RJ (2016/0208110-5)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS S/A 
ADVOGADOS : MARCOS ANDRÉ VINHAS CATÃO  - RJ067086 
   RONALDO REDENSCHI  - RJ094238 
   GUILHERME BARBOSA VINHAS  - RJ112693A
   JULIO SALLES COSTA JANOLIO  - RJ119528 
   LEONARDO VINICIUS CORREIA DE MELO E OUTRO(S) - 

RJ137721 
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL 
  

VOTO

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVALÊNCIA DOS 

TRATADOS INTERNACIONAIS TRIBUTÁRIOS SOBRE A NORMA DE 

DIREITO INTERNO. CONCEITO DE LUCRO. INCIDÊNCIA DO 

IMPOSTO DE RENDA. EMPRESA COM SEDE NA FRANÇA E SEM 

ESTABELECIMENTO PERMANENTE INSTALADO NO BRASIL. 

CONVENÇÃO CELEBRADA ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E A FRANÇA, PROMULGADA PELO DECRETO 70.506/1972. 

COBRANÇA DE TRIBUTO QUE DEVE SER EFETUADA NO PAÍS DE 

ORIGEM (FRANÇA). RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE 

EMPRESARIAL PROVIDO.

1.   A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as 

disposições dos Tratados Internacionais Tributários prevalecem sobre 

as normas jurídicas de Direito Interno, em razão da sua 

especificidade, ressalvada a supremacia da Carta Magna. Inteligência 

do art. 98 do CTN. Precedentes: REsp. 1.272.897/PE, Rel. Min. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9.12.2015; REsp. 

1.161.467/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 1.6.2012. 

2.   A Convenção Brasil-França, objeto do Decreto 

70.506/1972, dispõe que os lucros de uma empresa de um Estado 

Contratante só são tributáveis neste mesmo Estado, a não ser que a 

empresa exerça sua atividade no outro Estado por meio de um 

estabelecimento permanente aí situado. 

3.   O termo lucro da empresa estrangeira deve ser 

interpretado não como lucro real, mas como lucro operacional, como o 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 
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resultado das atividades, principais ou acessórias, que constituam 

objeto da pessoa jurídica, incluído, o rendimento pago como 

contrapartida de serviços prestados.

4.   Parecer do MPF pelo conhecimento e provimento do 

recurso.

5.   Recurso Especial da ALCATEL-LUCETN SUBMARINE 

NETWORKS S.A. provido para assegurar o direito da recorrente de 

não sofrer a retenção de imposto de renda sobre a remuneração por 

ela percebida, nos termos que dispõe a Convenção firmada entre a 

República Federativa do Brasil e o França.

1.   Observa-se que a recorrente é pessoa jurídica de direito 

privado, constituída em conformidade com as leis da França, sem sede no Brasil, 

tendo como atividade principal a prestação de serviços técnicos de construção e 

manutenção de cabos submarinos, cuja contrapartida de pagamento será feita 

pela empresa brasileira. 

2.   Com o fim de evitar a bitributação do imposto de renda nos 

dois Países (Brasil e França) a empresa recorrente postula seja reconhecido o 

seu direito à aplicação do art. 7o. do Decreto 70.506/1972, que promulgou a 

Convenção com a França para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 

Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento,  que assim dispõe: 

1.   Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante 

só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que a empresa 

exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um 

estabelecimento permanente ai situado. Se a empresa exercer sua 

atividade desse modo, seus lucros poderão ser tributados no outro 

estado, mas unicamente na medida em que forem imputáveis a esse 

estabelecimento permanente.

2.    Quando uma empresa de um Estado contratante 

exercer sua atividade no outro Estado por meio de um 

estabelecimento permanente aí situado, serão imputados, em cada 

Estado contratante, a esse estabelecimento permanente os lucros que 

este obteria se constituísse uma empresa distinta e separada que 

exercesse atividades idênticas ou similares, em condições idênticas ou 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 
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similares, e transacionasse com absoluta independência com a 

empresa da qual é um estabelecimento permanente.

3.    No cálculo dos lucros de um estabelecimento 

permanente, é permitido deduzir as despesas que tiverem sido feitas 

para a realização dos fins perseguidos por esse estabelecimento 

permanente, incluindo as despesas de direção e os gastos gerais de 

administração igualmente realizados.

4.    Nenhum lucro será imputado a um estabelecimento 

permanente pelo simples fato de esse estabelecimento permanente 

comprar mercadorias para a empresa.

5.    Quando os lucros compreenderem elementos de 

rendimentos tratados separadamente nos outros artigos da presente 

Convenção, as disposições desses artigos não serão afetadas pelas 

disposições deste artigo.

3.   O Tribunal Regional reconheceu que a remessa de valores 

para pagamento dos serviços no exterior submete-se à incidência de Imposto de 

Renda, considerando que o pagamento de prestação de serviços às empresas 

prestadoras de serviços, conquanto componham parcela de seus lucros, são 

efetivamente rendimentos e não o próprio lucro (fls. 430). 

4.   O cerne da questão é interpretar a expressão lucros 

prevista no art. 7o. do Decreto 70.506/1972 (Convenção Brasil-França), se esta 

engloba ou não o termo rendimento.

5.   Pois bem. O art. 98 do CTN prescreve que os tratados e as 

convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e 

serão observados pela que lhes sobrevenha. Partindo dessa premissa, 

prevalecem os Tratados e as Convenções Internacionais sobre o direito interno, 

como anota o Professor LEANDRO PAULSEN, não obstante a norma tributária 

fale em revogação ou modificação da legislação interna, o que efetivamente 

ocorreria seria a mera suspensão da eficácia da norma tributária nacional, que 

poderá adquirir aptidão para produzir efeitos se e quando o tratado for denunciado 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 
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(Direito Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Porto Alegre, LAEL, 2011, 

pp. 881/887). 

6.   Em outra oportunidade, esta Turma se deparou com caso 

similar (REsp. 1.325.709/RJ, DJe 20.5.2014), em que trouxe  lições do ilustre 

Ministro GILMAR MENDES, em voto proferido por ocasião do início do julgamento 

do RE 460.320/PR – que versa sobre tributação de residentes ou domiciliados no 

Exterior pelo IR, à luz do art. 77 da Lei 8.383/91 e do RIR 94 – ainda pendente de 

finalização, em razão do pedido de vista do douto Ministro DIAS TOFFOLI – 

quando então se afirmou que a orientação mais recente daquela Corte Suprema 

de Justiça é a de que as Convenções e os Acordos Internacionais, em cotejo com 

a legislação tributária interna infraconstitucional devem prevalecer, 

submetendo-se, obviamente, apenas à Constituição, cuja supremidade não pode 

ser questionada.

7.   E assim é – e deve ser – porque, no âmbito tributário, a 

efetividade da cooperação internacional viabiliza a expansão – desejável 

expansão, como todos reconhecem – das múltiplas operações transnacionais que 

impulsionam o desenvolvimento econômico global, o combate à dupla tributação 

internacional e à evasão fiscal internacional, e contribui poderosamente para o 

estreitamento das relações culturais, sociais e políticas entre as Nações. 

8.   Nesse didático voto que proferiu, o douto Ministro GILMAR 

MENDES deixou consignado o rumo que deve seguir o intérprete dos Tratados 

Internacionais Tributários, ensinando que, pelas suas peculiaridades, esses 

pactos tocam em pontos sensíveis da soberania dos Estados, demandando – 

como disse – extenso e cuidadoso processo de negociação, com a participação 

de diplomatas e de funcionários das respectivas administrações tributárias, de 

modo a conciliar interesses e a permitir que esse instrumento atinja os objetivos 

de cada Nação, com o menor custo possível para a receita tributária de cada qual.

9.   Nesse mesmo voto, o eminente Ministro pontuou que essa 

complexa cooperação internacional seria garantida essencialmente pelo pacta 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 
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sunt servanda, assinalando que, nesse contexto, tanto quanto possível, o Estado 

Constitucional Cooperativo reinvindicaria a manutenção da boa-fé e da segurança 

dos compromissos internacionais, ainda que diante da legislação 

infraconstitucional, notadamente no que se refere ao Direito Tributário, que envolve 

garantias fundamentais dos contribuintes e cujo descumprimento colocaria em 

risco os benefícios de cooperação cuidadosamente articulada no cenário 

internacional. 

10.  Ainda reputou que a tese da legalidade ordinária, na medida 

em que permite às entidades federativas internas do Estado Brasileiro o 

descumprimento unilateral de acordo internacional, conflitaria com princípios 

internacionais fixados pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (art. 

27), segundo o qual uma parte não pode invocar as disposições de seu direito 

interno para justificar o inadimplemento de um tratado; e reiterou que a 

possibilidade de afastamento da incidência de normas internacionais tributárias 

por meio de legislação ordinária (treaty override), inclusive em sede estadual e 

municipal, estaria defasada com relação às exigências de cooperação, boa-fé e 

estabilidade do atual panorama internacional; esse é o ponto de vista do ilustre 

Professor FRANCISCO REZEK.

11.  E concluiu, então, que o entendimento de predomínio dos 

Tratados Internacionais não vulneraria os dispositivos tidos por violados, 

enfatizando que a República Federativa do Brasil, como sujeito de Direito Público 

Externo, não poderia assumir obrigações nem criar normas jurídicas 

internacionais à revelia da Constituição; observou, finalmente, que a recepção do 

art. 98 do CTN pela ordem constitucional independeria da desatualizada 

classificação em tratados-contratos e tratados-leis (Pleno do STF, em 31.8.2011, 

INF/STF 638).

12.  O Professor LUÍS EDUARDO SCHOUERI chama a atenção 

para a exata compreensão que se deve ter do art. 98 do CTN, anotando que a 

função do Tratado, diga-se desde logo, é firmar os limites do exercício da 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 

recursais 
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jurisdição brasileira: neste papel deve ser observado pela legislação interna, que 

apena atua dentro de tais limites (exercício da jurisdição brasileira); e assim este 

especialista arremata a sua lição: 

Os Tratados Internacionais e a lei interna pertencem a ordens 

jurídicas distintas (a internacional e a nacional, respectivamente). Por 

meio de Tratados Internacionais, o País firma, na comunidade 

internacional, compromisso quanto até onde vai sua jurisdição. 

Portanto, os tratados em matéria tributária visam a delimitar os 

contornos nos quais se admitirá que o legislador tributário doméstico 

atue (Direito Tributário, São Paulo, Saraiva, 2013, p. 98).

13.  Com a lucidez que caracteriza os seus pronunciamentos 

doutrinários, assim se manifesta o Professor HUGO DE BRITO MACHADO, da 

Universidade Federal do Ceará, anotando que, se os Tratados Internacionais em 

geral podem ser alterados por leis ordinárias que lhes são posteriores, não o 

podem, no entanto, os Tratados Internacionais Tributários:

Em matéria tributária, porém, mesmo em face da orientação 

jurisprudencial da Corte Maior, tem-se de considerar o disposto no art. 

98 do CTN, de sorte que a lei posterior ao Tratado, para prevalecer 

sobre ele, em matéria tributária, terá de ser uma lei complementar 

(Curso de Direito Tributário, São Paulo, Malheiros, 2012, p. 86).

14.  E acrescenta que por outro lado, a alteração, por lei interna, de 

um Tratado Internacional, não tem apoio nos princípios da moralidade, que devem 

presidir também as relações internacionais. Alterando, por lei interna, regras de 

Tratado Internacional, o País perde a credibilidade (op. cit., p. 87).

15.  A douta Ministra do STJ e respeitada Professora REGINA 

HELENA COSTA chama a atenção para a importância dos Tratados 

Internacionais Tributários que limitam o poder de tributar, evitando a bitributação, 

observando que a relevância do tema exsurge do fato de que o efeito mais danoso 

da pluritributação é a não observância do princípio da capacidade contributiva 

(Curso de Direito Tributário, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 170); o ponto doutrinário 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 
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posto em destaque pela ilustre Magistrada e Professora revela a especial atenção 

que ela devota ao tema da capacidade contributiva, assunto no qual é reconhecida 

como uma das mais exímias, entre os maiores e melhores especialistas. 

16.  Esta Corte já teve oportunidade de se manifestar sobre a 

prevalência dos Tratados e Convenções Internacionais Tributários, quando em 

confronto com a legislação interna nacional, em razão de sua especialidade, 

merecendo destaque o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido para 

o REsp. 1.161.467/RS, relatado pelo ilustre Ministro CASTRO MEIRA, em caso 

envolvendo tributação de serviço prestado por empresa estrangeira no Brasil:

A CF/88, no artigo 146, III, expressamente delega à lei 

complementar a competência para dispor sobre normas gerais em 

matéria tributaria. Em face deste mandamento constitucional, o CTN 

dispôs sobre a hierarquia entre normas internas e internacionais no 

art. 98, segundo o qual os Tratados e as Convenções Internacionais 

revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão 

observados pela que lhes sobrevenha.

Para HELENO TORRES, o dispositivo possui dupla função: a 

primeira de declarar a recepção das normas convencionais no sistema 

jurídico nacional e a segunda de fixar o principio da prevalência das 

normas internacionais, impedindo o legislador ordinário de criar leis 

incompatíveis com o disposto nos textos dos Tratados Internacionais 

Tributários.

O conceituado Professor assinala que a prevalência das 

normas internacionais decorre não da hierarquia normativa entre a 

Convenção e o Direito Interno, mas do princípio da especialidade. 

Afirma que a norma internacional veicula, apenas, um mecanismo para 

evitar o concurso de pretensões impositivas entre os Estados 

Contratantes, mas não revoga ou derroga, no todo ou em parte, a 

legislação interna que disponha em contrário. O que ocorre, explica, é 

tão somente uma revogação funcional, isto é, uma limitação de 

eficácia normativa que recai, exclusivamente, sobre pessoas, coisas 

ou situações, fáticas ou jurídicas, relacionadas aos dois Estados 

Contratantes. Nos demais casos, ou seja, pessoas, coisas ou 

situações não atreladas aos dois Estados Contratantes, vigora, em 

plenitude, a regra de tributação interna sem qualquer revogação ou 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 
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derrogação.

(...).

Assim, o art. 98 do CTN deve ser interpretado à luz do 

princípio da especialidade, não havendo, propriamente, revogação ou 

derrogação da norma interna pelo regramento internacional, mas 

apenas suspensão de eficácia que atinge, tão só, as situações 

envolvendo os sujeitos e os elementos de estraneidade descritos na 

norma da convenção. 

(...).

Portanto, a prevalência dos Tratados Internacionais 

Tributários decorre não do fato de serem normas internacionais, e 

muito menos de qualquer relação hierárquica, mas de serem especiais 

em relação às normas internas (REsp. 1.161.467-RS, DJe 1o.6.2012).

17.  O critério da especialidade para resolver o conflito aparente de 

normas também foi adotado por ocasião do julgamento do REsp. 1.272.897/PE, 

do qual fui relator, oportunidade na qual prevaleceu a convenção internacional 

firmada entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, nos termos 

da seguinte ementa: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DOS 

TRATADOS INTERNACIONAIS TRIBUTÁRIOS SOBRE A NORMA DE 

DIREITO INTERNO. CONCEITO DE LUCRO. INCIDÊNCIA DO 

IMPOSTO DE RENDA. EMPRESA COM SEDE NA ESPANHA E SEM 

ESTABELECIMENTO PERMANENTE INSTALADO NO BRASIL. 

TRATADO TRIBUTÁRIO CELEBRADO ENTRE A REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O REINO DA ESPANHA. Decreto 

76.975/76. COBRANÇA DE TRIBUTO QUE DEVE SER EFETUADA 

NO PAÍS DE ORIGEM (ESPANHA). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.   A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as 

disposições dos Tratados Internacionais Tributários prevalecem sobre 

as normas jurídicas de Direito Interno, em razão da sua 

especificidade, ressalvada a supremacia da Carta Magna. Inteligência 

do art. 98 do CTN. Precedentes: RESP 1.161.467/RS, Rel. Min. 

CASTRO MEIRA, DJe 1.6.2012; RESP 1.325.709/RJ, Rel. Min. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20.5.2014.

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos 

recursais 
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2.    O Tratado Brasil-Espanha, objeto do Decreto 

76.975/76, dispõe que os lucros de uma empresa de um Estado 

Contratante só são tributáveis neste mesmo Estado, a não ser que a 

empresa exerça sua atividade no outro Estado por meio de um 

estabelecimento permanente aí situado.

3.    O termo lucro da empresa estrangeira deve ser 

interpretado não como lucro real, mas como lucro operacional, como o 

resultado das atividades, principais ou acessórias, que constituam 

objeto da pessoa jurídica, incluído, o rendimento pago como 

contrapartida de serviços prestados.

4.    Parecer do MPF pelo conhecimento e provimento do 

recurso.

5.    Recurso Especial da IBERDROLA ENERGIA S/A 

provido para assegurar o direito da recorrente de não sofrer a 

retenção de imposto de renda sobre a remuneração por ela 

percebida, nos termos que dispõe o Tratado Tributário firmado entre a 

República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. (REsp. 

1.272.897/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 

9.12.2015).

18.  Ademais, mesmo o Brasil não sendo membro da OCDE, o 

País tem adotado o modelo proposto por esta organização. Segundo essa diretriz 

(Modelo OCDE), os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são 

tributáveis nesse mesmo Estado, reservando-se, portanto, a competência 

tributária exclusivamente ao Estado onde a empresa está domiciliada (critério 

territorial, em contraposição ao critério extraterritorial ou universal); essa é uma 

diretriz padronizada, de generalizada aceitação nas relações internacionais, 

inclusive prevendo que o alcance dos termos e dos conceitos utilizados nos 

instrumentos normativos internacionais deve ser o acordado entre os Estados 

signatários; portanto, esses instrumentos normativos são uma forma jurídica de 

altíssima definição, calcados na boa-fé recíproca e na sua constância e, ainda, na 

celebrada comitas gentium.

19.  Dessa forma, conforme ressaltado na ementa do julgado 

proferido pelo eminente Ministro CASTRO MEIRA (REsp. 1.161.467/RS), o termo 
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lucro da empresa estrangeira deve ser interpretado não como lucro real, mas 

como lucro operacional, como o resultado das atividades, principais ou 

acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica, aí incluído, obviamente, o 

rendimento pago como contrapartida de serviços prestados, a saber:

4.   O termo lucro da empresa estrangeira, contido no art. 

VII das duas Convenções, não se limita ao lucro real, do contrário, não 

haveria materialidade possível sobre a qual incidir o dispositivo, 

porque todo e qualquer pagamento ou remuneração remetido ao 

estrangeiro está – e estará sempre – sujeito a adições e subtrações 

ao longo do exercício financeiro. 

5.    A tributação do rendimento somente no Estado de 

destino permite que lá sejam realizados os ajustes necessários à 

apuração do lucro efetivamente tributável. Caso se admita a retenção 

antecipada – e portanto, definitiva – do tributo na fonte pagadora, 

como pretende a Fazenda Nacional, serão inviáveis os referidos 

ajustes, afastando-se a possibilidade de compensação se apurado 

lucro real negativo no final do exercício financeiro.

6.    Portanto, lucro da empresa estrangeira deve ser 

interpretado não como lucro real, mas como lucro operacional, 

previsto nos arts. 6o., 11 e 12 do Decreto-lei no. 1.598/77 como o 

resultado das atividades, principais ou acessórias, que constituam 

objeto da pessoa jurídica, ai incluído, obviamente, o rendimento pago 

como contrapartida de serviços prestados.

20.  Nessa toada, entende-se que, diante da ausência de 

estabelecimento permanente da empresa recorrente no Brasil, os rendimentos 

provenientes da prestação de serviços técnicos de construção e manutenção de 

cabos submarinos devem ser tributados no País sede da empresa, ou seja, a 

França.

21.  Ante o exposto, voto pelo provimento ao Recurso Especial da 

Sociedade Empresarial, para assegurar o direito da recorrente de não sofrer a 

retenção de imposto de renda sobre a remuneração por ela percebida pela 

prestação de serviços técnicos de construção e manutenção de cabos 

submarinos, nos termos que dispõe a Convenção firmada entre a República 
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Federativa do Brasil e a França, em conformidade com o parecer do Ministério 

Público Federal. 

22.  É como voto.
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