
 

 

 

 

MEMORANDO AOS CLIENTES 
 

Superior Tribunal de Justiça 
reconhece a ilegalidade da 
Instrução Normativa nº 213/2002 
(Resp nº 1.211.882/RJ). 
 Data 06/04/2011 
 
 
Em 08 de outubro de 2002, foi publicada a Instrução Normativa nº 213/2002, da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (“RFB”). 
 
Entre outras disposições, o seu artigo 7º previu a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, do 
resultado positivo da equivalência patrimonial, não tributados no decorrer do ano-calendário 
por empresa brasileira investidora.  
 
Isto é, de acordo com o aludido dispositivo legal, a empresa brasileira deverá computar, para 
fins de cálculo do IRPJ e da CSLL, os resultados e quaisquer variações patrimoniais de uma 
filial, controlada ou coligada estrangeira, na proporção de sua participação no capital social. 
 
Em razão da alteração promovida pela Instrução Normativa nº 213/2002 na base de cálculo 
do IRPJ e da CSLL, a qual, se repita, acabou por tributar a integralidade da variação positiva 
do valor do investimento de empresa brasileira coligada ou controlada no exterior, muitos 
contribuintes ingressaram junto ao Poder Judiciário questionando a legalidade de tal 
determinação. 
 
Para tanto, utilizaram como fundamento que a referida Instrução Normativa teria, a pretexto 
de regulamentar as disposições da Lei nº 9.249/1995, ampliado a tributação do IRPJ e da 
CSLL por ato infralegal, o que não é admitido, conforme previsão dos artigos 150, I, da 
Constituição e 97 do Código Tributário Nacional. 
 
Ao analisar a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em 05/04/2011, entendeu que a 
Instrução Normativa nº 213/2002 seria ilegal “naquilo que a tributação pela variação do valor 
do investimento exceder a tributação dos lucros auferidos pela empresa investida situada no 
exterior”. 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças 
e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 
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Tal posicionamento decorre da interpretação de que “a variação positiva ou negativa do valor 
do investimento, muito embora tenha impacto no lucro líquido da empresa investidora, não 
adentra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL por força de Lei1”. 
 
Ou seja, foi reconhecido que a Instrução Normativa nº 213/2002, a pretexto de regulamentar 
as disposições do § 6° do artigo 25 da Lei nº 9.249/1995, ampliou, de forma ilegal, os limites 
insertos por Lei.  
 
Logo, decidiu-se que apenas o lucro auferido no exterior deve ser tributado pela sociedade 
brasileira, motivo pelo qual o valor da equivalência patrimonial que supere o lucro das 
coligadas ou controladas estrangeiras, não deve ser tributado como pretendia a Instrução 
Normativa acima mencionada. 
 
Nesse contexto, é certo que se abre precedente importante naquela Corte aos contribuintes 
que vêm se sujeitando ao recolhimento do IRPJ e da CSLL nos termos prescritos pela 
Instrução Normativa nº 213/2002, o que pode, inclusive, ocasionar novas ações 
questionando os últimos cinco anos de tal forma de tributação. 
 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 61 3252-6155 

                                         
1
 Trecho do voto do Ministro Mauro Campbell, extraído do Recurso Especial nº 1.211.882-RJ. 


