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"Há um ditado chinês que diz que, se dois homens vêm andando por uma estrada,
cada um carregando um pão, ao se encontrarem, eles trocam os pães; cada um vai
embora com um. Porém, se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um
carregando uma ideia, ao se encontrarem, trocam as ideias; cada um vai embora com
duas. Quem sabe, é esse mesmo o sentido do nosso fazer: repartir ideias, para todos
terem pão..."
Mário Sergio Cortella
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UNIÃO NOTIFICARÁ DEVEDORES DA DÍVIDA ATIVA SEM BLOQUEAR BENS
Fonte: Valor Econômico. Devedores inscritos na dívida ativa da União, a partir desta segundafeira, passam a receber notificações da Fazenda Nacional, conforme novas regras. Contudo, o
bloqueio de bens, antes de decisão judicial, ainda não começará a ser aplicado.
As novas diretrizes constam da Portaria nº 33, de 2018. Publicada em fevereiro, a norma
entrou em vigor hoje.
A portaria passa a dar quatro opções aos devedores: pagamento da dívida, parcelamento,
pedido de revisão ou apresentação antecipada de garantia. Ela também prevê que o bloqueio
de bens, sem a necessidade de autorização da Justiça, só poderá ser feito após 30 dias da
notificação. Mas isso ainda não está funcionando, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Estabelecido pela Lei nº 13.606, de 2018, o bloqueio antes de decisão judicial é a chamada
averbação pré-executória. A medida é alvo de ações diretas de inconstitucionalidade (Adins),
no Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não foram julgadas.
O funcionamento dessa modalidade de bloqueio era prevista inicialmente para junho e, depois,
foi postergada para outubro. Porém, segundo Cristiano Lins de Moraes, procurador-geral
adjunto da Dívida Ativa da União, a entrada em vigor da portaria não significa que todos os
procedimentos estão operacionais a partir de hoje. Alguns entrarão em funcionamento nos
próximos meses, de acordo com ele.
O sistema de bloqueio de bens ainda precisa passar por testes de melhoria, segundo o
procurador, para que não apresente nenhum problema quando entrar no ar. “Nesse primeiro
momento não vamos fazer nenhum bloqueio. Nem poderíamos por causa dos 30 dias”, afirma,
citando o prazo para a notificação e resposta por parte dos contribuintes.
Apesar disso, o procurador destaca que é importante os contribuintes atenderem às
notificações encaminhadas pela PGFN. “Hoje entra em vigor um novo regime de dívida ativa”,
afirma. A portaria só é válida para quem for inscrito na dívida a partir de hoje, segundo o
procurador. A PGFN não tem o número de notificações feitas nesta segunda-feira.
De acordo com Moraes, ainda é possível que a portaria 33 tenha mais alguma alteração,
aproveitando sugestões da consulta e audiência pública realizadas sobre o tema, mas nada que
mude a sua essência.
Segundo a advogada Gabriela Lemos, sócia da área de contencioso tributário judicial do
escritório Mattos Filho, o que mais preocupa os contribuintes é a competência dada aos
procuradores para buscar os bens por meio da portaria. Mas há pontos que são vistos de
forma positiva, como a possibilidade de oferecer antecipadamente garantias na execução
fiscal.
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FMI ALERTA PARA IMPACTO DAS TARIFAS
Fonte: Valor Econômico. As disputas comerciais estão começando a ter impacto negativo nas
perspectivas de crescimento global, por isso, é preciso que os países resolvam suas diferenças
e reformem as regras comerciais globais, alertou ontem Christine Lagarde, diretora-gerente do
FMI.
"Em julho, prevíamos um crescimento global de 3,9% para 2018 e 2019. A perspectiva está
menos promissora, como vão mostrar nossas projeções atualizada na próxima semana", disse
Lagarde, sem adiantar os números.
Em um discurso em Washington, antes da reunião do FMI e Banco Mundial em Bali
(Indonésia), Lagarde alertou que o "ambiente global está mudando" para pior.
CÂMARAS DE ARBITRAGEM ADMITEM INCLUSÃO DE TERCEIROS EM PROCESSOS
Fonte: Valor Econômico. As câmaras de arbitragem têm admitido a inclusão de terceiros nos
procedimentos - partes que não assinaram os contratos com cláusula arbitral, mas que estão
diretamente ligadas às disputas. Pelo menos dois casos nesse sentido foram registrados no
último ano. Um deles no Centro de Arbitragem da Amcham-Brasil e o outro na Câmara de
Arbitragem do Mercado (CAM), da BMF&Bovespa.
Os dados constam na mais recente edição da pesquisa "Arbitragem em Números e Valores",
de autoria da advogada e professora Selma Lemes. Trata-se de um dos mais importantes
levantamentos relacionados à arbitragem brasileira. É realizado todos os anos, desde 2005, e
apresenta informações como a quantidade de novos procedimentos, setores predominantes e
valores envolvidos nas disputas (leia mais abaixo).
É a primeira vez, no entanto, que traz informações referentes à inclusão de terceiros nos
processos. "Essa situação é anômala", diz a autora da pesquisa. A extensão da cláusula a um
terceiro, explica, vai depender de como o negócio se desenvolveu na prática. "Se esse terceiro
participou da consecução do contrato em todas as suas fases, por exemplo, assumiu
tacitamente deveres e obrigações", pondera Selma Lemes. Isso geralmente ocorre, acrescenta,
com empresas que pertencem a um mesmo grupo econômico.
Essa é uma situação que costuma gerar divergências no meio jurídico. A arbitragem é um
método de resolução de conflitos alternativo ao Judiciário. Árbitros são escolhidos pelas
partes e decidem a disputa. Essa decisão é final, ou seja, não cabe recurso à Justiça (com
exceção de possíveis vícios previstos na legislação).
Só que para esses julgamentos ocorrerem deve haver a anuência das partes. Isso está previsto
de forma expressa na legislação que regula a prática no país (nº 13.129, de 2015) e é utilizado
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como o principal argumento por aqueles que foram incluídos sem que tivessem, oficialmente,
aceitado participar.
A União é um deles. Recorreu recentemente ao Judiciário pedindo para ser excluída de uma
disputa em que acionistas da Petrobras buscam a reparação dos prejuízos que teriam sofrido
com as ações adquiridas antes do escândalo de corrupção na estatal. Esse caso envolve mais
de cem investidores estrangeiros e tramita na Câmara da BMF&Bovespa.
A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu liminar na primeira e na segunda instância da
Justiça Federal em São Paulo para ficar de fora do processo, mas no Superior Tribunal de
Justiça (STJ), a ministra Nancy Andrighi derrubou a decisão. Ela levou em conta, para manter a
União no caso, o fato de o tribunal arbitral sequer ter sido constituído quando a AGU
procurou a Justiça. O que existia era somente uma decisão provisória do presidente da
Câmara.
No entendimento da ministra, então, essa discussão - se a União permanece ou não na disputa
- deveria ocorrer na arbitragem e não no Judiciário. Pelo menos nesse primeiro momento
(conflito de competência nº 151 130).
"Ficou muito claro, por esse julgamento, que o Judiciário não pode interferir na arbitragem até
que ela termine", diz Marcelo Escobar, um dos advogados que atua em favor dos acionistas
nesse caso. Ele afirma que a União foi incluída na disputa entre os investidores e a Petrobras
pela sua condição de acionista controladora. "Nos termos da Lei das S.A, a União tem
responsabilidades."
Uma das características da arbitragem é a confidencialidade. As câmaras e as partes envolvidas
não podem divulgar informações sobre os processos. Esse caso da União veio à tona, no
entanto, porque a decisão da ministra do STJ foi publicada no Diário Oficial da Justiça. É o
primeiro caso que se tem notícias, segundo advogados, de extensão da cláusula arbitral
envolvendo a administração pública.
A pesquisa da advogada e professora Selma Lemes trata somente dos números e das câmaras
de arbitragem. Não há informações, portanto, sobre quais são exatamente os casos e as partes
envolvidas nas disputas registradas no Centro da Amcham-Brasil e na Câmara do Mercado, da
BMF&Bovespa - as duas em que foram admitidos os terceiros (mesmo sendo público que o
caso da União tramita nessa segunda câmara).
Adriana Braghetta, sócia da área de arbitragem do escritório L.O. Baptista, chama a atenção,
por outro lado, que esse não é um assunto novo para a arbitragem brasileira. A primeira
decisão do Judiciário sobre a extensão da cláusula arbitral é de 2004. O caso envolve a
Trelleborg AB, um grupo de engenharia com sede na Suécia (apelação nº 267.450.4/6-00,
julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo).
A companhia detinha 99% das participações da Trelleborg Brasil, que foi quem assinou o
contrato com a cláusula arbitral. Ela foi incluída no procedimento porque, na visão dos
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julgadores, criou o braço brasileiro somente para operacionalizar negócios no país. Seria,
então, como se ela mesma tivesse firmado a cláusula.
"Existe, por trás da doutrina, um racional de efetividade", observa a advogada. "Os contratos,
com passar dos anos, foram ficando mais complexos e envolvendo mais partes", complementa.
Há uma outra situação, que também não é inédita no país, mas que ganhou muita força com
os casos relacionados à Petrobras. São as arbitragens multipartes - quando há várias partes
envolvidas em um único procedimento. A pesquisa da advogada e professora Selma Lemes
trata dessa questão.
No Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá - onde tramita o
maior número de arbitragens do país - foram registrados 78 procedimentos multipartes no ano
passado, com uma média de 12 participantes em cada caso. Já na Câmara do Mercado, da
BMF&Bovespa, para onde são levadas as disputas contra a Petrobras, foram registrados 11
procedimentos desse tipo, mas com uma média de 138 participantes em cada.
"É a primeira vez que isso ocorre no país", frisa Selma Lemes, a autora da pesquisa, sobre os
casos envolvendo um número muito grande de partes. E, segundo a advogada, deve abrir
caminho para novos casos semelhantes.
TRF4 NEGA EXCLUSÃO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO
DUVIDOSA DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS PARA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
Fonte: Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) negou o recurso de uma instituição financeira que buscava excluir da base de cálculo
do PIS e do COFINS a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), por considerála como uma despesa nas operações de intermediação financeira. A decisão foi proferida em
sessão de julgamento da 1ª Turma do TRF4 realizada na última semana.
O Banco Agiplan S.A. havia ingressado na Justiça Federal do Rio Grande do Sul (JFRS) com um
mandado de segurança contra a Fazenda Nacional para obter judicialmente a exclusão da
PCLD da base de cálculo do PIS/COFINS.
A base de cálculo do PIS/COFINS das instituições financeiras é determinada pela Lei Federal
nº 9.718/98. Essa legislação prevê que tipos de despesas podem ser excluídos dessa base,
entre elas as despesas incorridas nas operações de intermediação financeira.
Para justificar a dedução, o autor alegou que a Resolução 2682 do Banco Central do Brasil
(BACEN), de 1999, determinou, para as instituições financeiras, a classificação da PCLD como
parte das despesas da intermediação financeira e, portanto dedutíveis da base de cálculo do
PIS/COFINS. O banco também sustentou que vedar essa dedução constituiria uma violação
do princípio da legalidade.
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O juízo da 14ª Vara Federal de Porto Alegre negou o pedido do mandado de segurança,
extinguindo o processo com a resolução do mérito.
O banco recorreu da decisão ao TRF4, pleiteando a reforma da sentença. A 1ª Turma do
tribunal, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação cível.
O relator do caso na corte, juiz federal convocado Alexandre Rossato da Silva Ávila, entendeu
que a exclusão pretendida pelo autor não é possível, pois “a circunstância das instituidões
financeiras de enquadrarem a PCLD como despesas resultantes da intermediação financeira,
com base nos atos normativos dos órgãos fiscalizadores, não significa concluir que no âmbito
tributário produzam efeitos dedutíveis para fins de apuradão do PIS/COFINS”.
Para o magistrado, as deduções da PCLD são exigidas pelo BACEN apenas para o “efeito de
fiscalizar de forma mais efetiva o resultado da instituição em um determinado período,
permitindo-lhe identificar com maior precisão o grau de risco nas suas operações de crédito
com terceiros” e não possuem a capacidade tributária de reduzir a base de cálculo do
PIS/COFINS.
Em seu voto, Rossato destacou que a necessidade da escrituração contábil de um banco
seguir certo padrão legal ou regulamentar não autoriza concluir que necessariamente
produzirá efeitos tributários. “Não se ignora que existe uma simbiose entre as normas
contábeis e as tributárias, mas cada ordenamento segue princípios, finalidades e resultados
próprios. Os eventuais pontos de contato e interação entre esses ordenamentos para produzir
um resultado no Direito Tributário devem ser objeto de expressa previsão legal”.
Ao manter a PCLD incidente na base de cálculo do PIS/COFINS para o autor, o juiz ressaltou
que o princípio da legalidade serve como instrumento para impedir que os preceitos contábeis
regulamentares ingressem no ordenamento tributário para, de modo contrário à Constituição
Federal, modificar a competência tributária.
“É justamente o princípio da legalidade que deve fundamentar as exclusões ou dedudões da
base de cálculo de tributos, tal como prevê o Código Tributário Nacional, de maneira que as
normas tributárias não perdem a sua identidade e seus efeitos próprios diante dos preceitos
contábeis”, ele avaliou.
O relator reforçou que a relevância do julgado do TRF4 nesse caso se explica “porque as
receitas auferidas pelas instituições financeiras representam uma importante fonte de
arrecadação do PIS/COFINS, de modo que a dedutibilidade de certas despesas acaba
impactando negativamente na arrecadadão tributária”. O magistrado também utilizou
precedentes semelhantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) nessa matéria para fundamentar a decisão.
PIS, COFINS e PCLD
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As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) incidem sobre as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas de um modo geral.
Assim, o PIS/COFINS são tributos que estão presentes em quase todos os segmentos da
cadeia produtiva do Brasil. A base de cálculo dessas contribuições é a totalidade das receitas
obtidas pela pessoa jurídica, caracterizando esses tributos como dos que mais tem peso no
sistema tributário do país.
A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) existe para reconhecer uma parcela
que a instituição financeira não receberá de forma onerosa em seu resultado, representando
uma perda de valor nos seus títulos a receber, afetando o seu Patrimônio Líquido. Dessa
forma, a PCLD é a parcela estimada pela empresa que não será recebida em decorrência da
inadimplência dos pagadores.
Nº 5027910-12.2017.4.04.7100/TRF
PARTICIPAÇÃO DIRETA DE SÓCIO OCULTO NÃO ALTERA SOCIEDADE, DIZ CARF
Fonte: Por Gabriela Coelho para Consultor Jurídico – CONJUR. O fato de um sócio investidor,
também chamado de sócio oculto, manter contato direto com o cliente não altera a sociedade
empresarial. A consequência jurídica de casos como este é obrigar o sócio oculto a responder
solidariamente pelas ações tomadas.
Assim, a 1ª Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu, por maioria,
que a participação do sócio oculto nas atividades empresariais da Sociedade em Conta de
Participação (SCP) não tem o condão de desnaturar a sociedade para fins tributários, mas
apenas enseja a responsabilidade solidária para com o sócio ostensivo nas obrigações em que
intervier.
No caso analisado, após um procedimento fiscal, foi constatado que uma contribuinte teria se
utilizado de sociedades em conta de participação (SCPs) para realizar pagamentos a
professores na forma de lucros distribuídos, conduta que teria como objetivo afastar o
recolhimento integral do IRPJ, das contribuições previdenciárias e do IRRF.
Ao recorrer, a contribuinte argumentou que os autos de infração deveriam ser cancelados,
pois os valores pagos aos professores apresentavam todas as características de distribuição de
lucro e que as sociedades em conta de participação por ela constituídas eram verdadeiras
sociedades empresariais, nas quais haveria “efetivamente a chamada affectio societatis, isto é,
a conjunção de esforços econômicos pelos sócios e, especialmente, a assunção compartilhada
dos riscos decorrentes da atividade econômica”.
Na decisão, os conselheiros ressaltaram que a constituição de SCP por professores que
figuravam como sócios ocultos e responsáveis por ministrar aulas com materiais e
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conhecimentos próprios configura planejamento tributário lícito, cuja sistemática possibilitou a
redução das alíquotas do IRPJ e de contribuições previdenciárias e a não incidência do IRRF.
O relator, Cláudio de Andrade Camerano, teve voto vencido ao não reconhecer o recurso. Já
os conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Livia de Carli Germano, Luiz Rodrigo de
Oliveira Barbosa, Abel Nunes de Oliveira Neto, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin e Letícia
Domingues Costa Braga conheceram o recurso e deram provimento.
Atos concernentes
Segundo o acórdão, os conselheiros defenderam que o sócio oculto é aquele ao qual é
atribuído o dever de fornecer todo o investimento necessário ao sócio ostensivo para que este
pratique os atos concernentes de interesse da sociedade. “No presente caso o ativo fornecido
pelo sócio investidor é o material e seu conhecimento, além do capital para constituição da
sociedade”, diz o acórdão.
Assim, em regra, segundo o Carf, o sócio oculto responde apenas perante o sócio ostensivo,
salvo na hipótese de intervenção na relação do sócio ostensivo com o terceiro, caso em que a
responsabilidade será solidária, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 993.
Clique aqui para ler o acórdão.
14041.720037/201732
AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA CANCELA AUTO DE INFRAÇÃO, DIZ
CARF
Fonte: Consultor Jurídico – CONJUR. Por unanimidade, a 1ª Turma do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf) entendeu que o auto de infração que desconsidera atos ou negócios
jurídicos com fundamento exclusivo no artigo 116 do Código Tributário Nacional deve ser
cancelado. A justificativa é de que a inexistência de lei ordinária regulamentando o dispositivo
impossibilita que a autoridade administrativa o utilize como único fundamento da autuação,
sob pena de usurpação da competência do legislador.
O tema começou a ser debatido quando uma empresa de importação de veículos que atua,
desde 2005, como representante exclusiva no Brasil, na importação e comércio de veículos de
marcas de luxo, tais como Ferrari, Maserati e Lamborghini, passou a vender para outra
empresa do mesmo ramo a maior parte dos veículos importados, por valor inferior àquele
praticado ao consumidor final. Assim, a segregação das atividades de importação e
comercialização implicou diminuição na arrecadação do IPI-Importação, cuja diferença é
cobrada pelo auto lavrado com fundamento exclusivo no parágrafo único do artigo 116 do
CTN.
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O auto de infração formalizou a cobrança de IPI-Importação referente ao período de apuração
compreendido entre 1º fevereiro e 31 dezembro de 2011, acrescido de multa de ofício de
75% e juros, totalizando, assim, o valor histórico de R$ 18,6 milhões.
Segundo o acórdão, os conselheiros do Carf destacaram que a autoridade fiscal sequer
apontou elementos fáticos suficientes para subsidiar a alegação de simulação e desconsiderar
os atos praticados pelo contribuinte, consistentes na segregação das operações de importação
e comercialização de veículos, que ocasionaram a diminuição na arrecadação do Produtos
Industrializados Incidente sobre a Importação (IPI-Importação).
O relator, conselheiro Leonardo Branco, afirmou que o parágrafo único do artigo 116 do CTN
se encontra pendente de regulamentação, conforme determinação intestina da norma.
“Ainda que fosse potencialmente possível no ordenamento pátrio tal dispositivo, não se aplica
ao presente caso, pois se volta a tratar de regra antidissimulação, e não regra de controle de
preços, pertinente a matriz normativa diversa, afeta especificamente ao IPI (objeto do auto de
infradão em disputa)”, explicou.
A defesa alegou inexistência de simulação e legitimidade das operações realizadas e ilegalidade
da desconsideração da personalidade jurídica das empresas.
Na decisão, Branco afirmou que de fato, não se vislumbra “o ardil, a intendão maliciosa e
preordenada que põe a conhecer uma aparência falseada e posteriormente descortinada pelo
Fisco”.
“Na verdade, o que se observa é a fiscalizadão que se depara com uma separadão empresarial
que tem, por efeito, a diminuição do arrasto tributário sobre a operação comercial: é o
inconformismo da autoridade fiscal com as margens de lucro entre partes interligadas que
culmina com a acusadão, e não a inverdade artificiosa do negócio jurídico”, disse o relator.
Possibilidade de Desconsideração
O parágrafo único do artigo 116 do CTN, introduzido pela Lei Complementar nº 104/2001,
prevê a possibilidade de desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em
lei ordinária que até o momento não foi editada, não podendo, portanto, ser utilizado como
fundamento da decisão.
Clique aqui para ler o acórdão.
11065.724114/201503
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PROGRAMA BRASILEIRO DE OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO (OEA)
FACILITA ACORDOS DE RECONHECIMENTO MÚTUO
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. A Instrução Normativa (IN) RFB nº 1834/2018 atende às
diretrizes internacionais. Foi publicada, no Diário Oficial da União de 28 de setembro,
a Instrução Normativa RFB nº 1834/2018 que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.598 de
2015, especialmente nos dispositivos relacionados aos intervenientes que podem ser
certificados como OEA, aos requisitos de admissibilidade e à elegibilidade do Programa OEA.
As mudanças propostas buscam adequar alguns dispositivos da IN RFB nº 1.598, de 2015, à
legislação nacional e atender às diretrizes internacionais, visando facilitar a assinatura de
Acordos de Reconhecimento Mútuo do Programa OEA.
A primeira e principal alteração se refere à exclusão dos despachantes aduaneiros do rol de
intervenientes da cadeia logística que poderiam ser certificados como OEA, motivada por um
volume crescente de contencioso, administrativo e judicial, no qual se alega que os benefícios
concedidos pelo programa à categoria profissional de despachantes aduaneiros
caracterizariam algum tipo de regulamentação ou o estabelecimento de restrições ao exercício
dessa profissão. A existência dessa polêmica contraria a filosofia do Programa OEA, que é
inteiramente baseado na adesão voluntária, e prejudica a negociação de Acordos de
Reconhecimento Mútuo, razão pela qual efetua-se a mencionada exclusão.
A alteração no artigo sobre operações indiretas visa dar clareza acerca do período a ser
considerado na análise dos requerimentos de certificação no Programa OEA, bem como no
monitoramento dos operadores já certificados.
As alterações no critério de Elegibilidade de Gerenciamento de Risco e no Anexo II visam
alinhar alguns procedimentos do Programa OEA brasileiro com o de outros países que buscam
assinar Acordos de Reconhecimento Mútuo com o Brasil.
Por fim, a alteração na legislação de referência da utilização da Logomarca OEA tem por
finalidade atualizar o texto, que atualmente faz referência a uma Portaria que foi revogada.
PIS/COFINS – SOCIEDADES SEGURADORAS – RECEITAS FINANCEIRAS
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 126 Cosit
DOU de 01/10/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS FINANCEIRAS
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As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios” efetuados com
vistas à formadão das chamadas “reservas técnicas”, em observância ao imposto pelo DecretoLei nº 73, de 1966, compõem a base de cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa.
A efetivação desses investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana administração
da alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em atividade
empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e imperiosa ao
desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de toda e qualquer sociedade
seguradora. Por essa razão, a exploração de tal atividade subsume-se ao conceito de
faturamento, assim entendido como a receita bruta obtida pela pessoa jurídica no exercício
daquilo que representa seu objeto social. As variações cambiais ativas, como espécies de
receitas financeiras, integram a base de cálculo da Cofins de sociedade seguradora, desde que
vinculadas às operações típicas dessas entidades, tais como a constituição e a administração
das reservas técnicas, a contratação de resseguros no exterior e a emissão de apólices em
moeda estrangeira. Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro negociado.
Como complemento do preço de venda compõem, necessariamente, a base de cálculo da
Cofins das sociedades seguradoras. VINCULADA PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT Nº 83, de 24 DE JANEIRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO (DOU) DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. Dispositivos Legais: Lei n° 9.718, de
1998, arts. 2°, 3°, §1°, 2°, inciso IV, § 5° e § 6°, e 6°, inciso II; Decreto n° 3.000, de 1999, arts.
278 a 280, 373, 375 e 378; Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12; Decreto-Lei nº 73, de
1966, arts. 28, 29 e 84; Lei n° 8.212, de 1991, art. 22, §1°; Lei n° 11.941, de 2009, art. 15,
§3°; Lei nº 12.973, de 2014, arts. 2º e 52; Parecer Normativo CST n° 21, de 1979; Resolução
CMN nº 4.444, de 2015; Ato Declaratório Normativo COSIT n° 7, de 1993.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios” efetuados com
vistas à formadão das chamadas “reservas técnicas”, em observância ao imposto pelo DecretoLei nº 73, de 1966, compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep em regime
de apuração cumulativa. A efetivação desses investimentos normativamente compulsórios e a
cotidiana administração da alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei
consistem em atividade empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e
imperiosa ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de toda e
qualquer sociedade seguradora. Por essa razão, a exploração de tal atividade subsume-se ao
conceito de faturamento, assim entendido como a receita bruta obtida pela pessoa jurídica no
exercício daquilo que representa seu objeto social. As variações cambiais ativas, como
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espécies de receitas financeiras, integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
de sociedade seguradora, desde que vinculadas às operações típicas dessas entidades, tais
como a constituição e a administração das reservas técnicas, a contratação de resseguros no
exterior e a emissão de apólices em moeda estrangeira. Os juros relativos ao parcelamento do
valor dos prêmios de seguros não constituem receita financeira, sendo, de fato, parte
integrante do preço do seguro negociado. Como complemento do preço de venda compõem,
necessariamente, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep das sociedades
seguradoras. VINCULADA PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 83, de
24 DE JANEIRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2017. Dispositivos Legais: Lei n° 9.718, de 1998, arts. 2°, 3°, §1°, 2°, inciso
IV, §5° e §6°, e 6°, inciso II; Decreto n° 3.000, de 1999, arts. 278 a 280, 373, 375 e 378;
Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12; Decreto-Lei nº 73, de 1966, arts. 28, 29 e 84; Lei n°
8.212, de 1991, art. 22, §1°; Lei n° 11.941, de 2009, art. 15, §3°; Lei nº 12.973, de 2014,
arts. 2º e 52; Parecer Normativo CST n° 21, de 1979; Resolução CMN nº 4.444, de 2015; Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 7, de 1993.
PROJETO RESTABELECE DEFINIÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CAPITAL
NACIONAL
Fonte: Agência Senado. Tramita na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) o projeto que
restabelece o conceito de empresa brasileira de capital nacional, abrindo a possibilidade de
concessão de “protedão e benefícios especiais temporários” a tais empresas que sejam
consideradas estratégicas para o país.
O objetivo do PLS 89/2014, apresentado pelos senadores Roberto Requião (MDB-PR) e
Cristovam Buarque (PPS-DF) e pelo ex-senador Pedro Simon, é restaurar, na forma de lei
ordinária, o texto do artigo 171 da Constituição, revogado em 1995. O artigo considerava
empresa brasileira de capital nacional aquela sob controle efetivo (entendido como a maioria
do capital votante e o exercício do poder decisório sobre as atividades) de pessoas
domiciliadas e residentes no país.
Os autores argumentam que retirar essa definidão do texto constitucional “causou graves
prejuízos aos interesses do país”. No entendimento dos senadores, que dedicaram o projeto à
luta do presidente João Goulart pela empresa nacional, a revogação do artigo, pela Emenda
Constitucional 6, promoveu a simples desconstitucionalização da questão, o que não impede
que a definição de empresa brasileira de capital nacional possa ser reintroduzida por meio de
projeto de lei sem necessidade de alteração na Constituição. Eles acrescentam uma proposta
para que o projeto seja submetido a referendo popular.
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O texto ainda permite que a legislação conceda benefícios temporários a empresas brasileiras
estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento do país e, no caso de “setor
imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional”, exija que o controle da organizadão
se estenda ao poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia e imponha percentuais
de participação de pessoas físicas do país em seu capital. Por fim, as aquisições de bens e
serviços pelo poder público darão tratamento preferencial à empresa brasileira de capital
nacional.
Rejeição
O primeiro relator da proposição, o ex-senador Francisco Dornelles, emitiu em 2014 voto pela
rejeição do texto. Ele considerou que a volta da discriminação das empresas brasileiras por
origem de capital limitaria a competitividade e trará mais custos do que benefícios ao país.
O projeto foi redistribuído à senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que emitiu relatório
favorável. Ela chamou de “crenda ingênua” o conceito de que os objetivos do país serão
alcançados simplesmente pela completa liberdade para as empresas. “Processos recentes de
desenvolvimento que avançam de maneira acelerada, como é o caso da Coreia do Sul e da
China, demonstram claramente a importância de políticas de apoio às empresas nacionais e de
direção das ações das empresas estrangeiras para as atividades que interessem ao
desenvolvimento nacional”, argumenta.
Depois de votado na CAE, o projeto segue para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), para decisão terminativa.
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