cAMARA DOS DEPUTADOS
CONSULTORIA DE OR<';AMENTO E FISCALIZA<';AO FINANCEIRA

Nota Tecnica n° 12/2013
Subsidios
acel'ca
da
adequa'rao
or'ramcnhlria e financeira da Medida
Provis6ria n° 608, dc 28 de fevet'ch'o de
2013.

I - INTRODUC;Ao
Com base no art. 62, da Constittll~ao Federal, a Excelentissima Senhora
Presidente da Repllblica submete ao Congresso Nacional, pOI' intermedio da Mensagem nO
15, de 2013-CN (n.o 75/2013, na origem), a lVIedida Provisoria nO 608, de 28 de fevereiro de
2013, que "DiJPac sobl~ m'dito pmll/Jlido apl/rado (OIJJ base elll aMi/OJ det'017wteJ de difomlfaJ
/cIJJpordriaJ olill//doJ de p/'O/liJoes para oMi/oJ de !iql/idafYlo dll/lidoJa III/J (Ol/difoeJ qlle eJtabelet~ e dispoc
Jobl~ OJ tftll!oJ de mfdito e iIlJ1I1/1J1cl//OJ elllitidoJpor illJ/i/llifoes jiI/(lI/t'eiras e delllais ilistit/dracs tllI/orizadas
ajil//dol/arpelo Bal/t'o Cel/tra! do Brasi! do BraJi/' para t'olJlposij¥lo de Se// pa/lilJliJt/io de refirel/{ia, e ai/em
tI Vi 1/' 12.249, de 11 de jill/DO de 2010. "
A presente Nota Tccnica atende a determina~ao do art. 19 da Resolu~ao n.o 1, de
2002, do Congresso Nacional, 0 qual estabelece: "0 OIl,tlO de (O/wt!toritl e aSJeSSOmIJlCII/O
o/}'fIIJ/C//tdrio da CtIsa a qlle pel1C//al' 0 Ida/ol' de IJIcdidti P''OlJiJulia el/CtIlllil/D{l/'{i aos I~!tltom' e tI (oIJJisstlo,
I/O pmzo de 5 (tillt'O) dias de slla pllblicafYlo, I/ottl Iifmit¥1 (0/11 sllbsldios tlmm da adeqllaftlo jil/al/(~im e
o/)'tllIIC//tdria de IJJedida p/'O/lisorirl'.

II - SINTESE E ASPECTOS RELEVANTES
De acordo com 0 que explicita a Exposi~ao de j'vlotivos encaminhada pelo Poder
Executivo, a .Medida Provisoria nO 608, de 28 de fevereiro de 2013, objetiva assegurar 0
atendimento dos requerimentos minimos de risco e liquidez para fortalecer a estlUttlfa de
capital das instittll~oes financeiras e reduzir impactos no ambiente macroeconomico e
financeiro nacional. Para tanto, a proposi~ao pode ser dividida em dois ebws principais.
Pritneiratnente, eln seu art. 2°, a iniciativa preve que as instituic;oes financeiras c

demais instittll~oes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil do Brasil, exceto
cooperativas de credito e admirllstradoras de consorcio, poderao apmar credito presumido a
partir de provisoes para crcditos de liqlllda~ao duvidosa, em cada ano-calendario, quando
apresentarem de forma cumulativa:
a) crcditos decorrentes de diferen~as temp0fanas oriundos de provisoes para
credito de liqlllda~ao duvidosa, existentes no ano-calendario anterior; e
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b) saldo de prejuizo fiscal acumulado no

ano~calendario

anterior.

De acordo com a l'I'IP, os creditos decorrentes de diferen~as temporarias oriundos
de provisoes para credito de liquida~ao duvidosa "correspondem it aplica~ao das aliquotas de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica ~ IRPJ e da Contribui~ao Social sobre 0 Lucro
Lfquido ~ CSLL sobre as diferen~as entre as despesas com provisoes para credito de
liquida~ao duvidosa decorrentes das atividades das pessoas juridicas referidas no caput,
deduzidas de acordo com a lcgisla~ao contabil societaria, e as despesas autorizadas como
dedu~ao para detennina~ao do luero real, conforme 0 disposto no art. 9° da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996." Em outras palavras, tais creditos correspondem ao valor do
imposto de renda da pessoa juridica e da contribui~ao social sobre 0 luero liquido incidente
sobre a parccla das despesas com provisao para creditos de liquida~ao duvidosa que excedem
os limites passiveis de dedu~ao para fins de detennina~ao do lucro real.

o

valor do credito presumido, pOl' sua vez, sera calculado com base na seguinte

f6rmula:
CP = CDT x [PF / (CAP + RES»), em que:
CP = credito presumido;
PF = saldo de prejuizo fiscal acumulado no ano~calendario anterior;
CDT = saldo de creditos decorrentes de diferen~as temporarias miundos de provisoes para
creditos de liquida~ao duvidosa existentes no ano~calendario anterior;
CAP = saldo da conta capital social integralizado; e
RES = saldo de resei'Vas de capital e reservas de lucros, apurados depois das destina~oes.
Nesse sentido, a concessiio do credito preslUnido assegurara it institui~ao
financeira uma redu~ao parcial da carga tributaria incidente sobre creditos de liquida~ao
duvidosa, evidenciando um beneficio fiscal que sera tanto maim quanta mais elcvado for 0
montante do prejuizo acumulado no ana anterior em rela~ao ao patrim6nio liquido da
institui~iio. Ressalte~se, contudo, que 0 valor do credito presumido nao podera exceder nem
o valor do saldo de creditos decorrentes de diferen~as temporarias nem 0 valor do saldo de
prejulzo fiscal acumulado no ano~calendario anterior.
Em caso de falencia ou liquida~ao extrajudicial, 0 montante do credito presumido
correspondera ao valor integral dos creditos decorrentes de diferen~as temporadas oriundos
de provisoes para credito de liquida~ao duvidosa.
A fun de assegurar a frui~iio do beneficio, mesmo pelas institui~oes financeiras
que nao tenllam contabilizado lucro real tributavel, 0 art. 4° da j'vIP estabelece que 0 credito
presumido apurado podera ser objeto de pedido de ressarcinlento em especie ou em titulos
da divida pllblica mobiliaria federal, a criterio do l'vIinistro de Estado da Fazenda. Nesses
casos, do valor do ressarcimento deverao ser deduzidos os debitos tributarios e nao
tributarios da institui~iio financeira junto it Fazenda Nacional.
Contudo, 0 beneficio do credito presumido na forma e condi~oes definidas pela
l'vfP possuira carater precario, pois devcra ser devolvido aos cofres pllblicos na hip6tese de a
institui~ao bcneficiaria voltar a apresentar luero real. Tal conclusao e 0 que se depreende da
leitura do art. 6° da l'vIP, 0 qual determina que, a partir da dedu~iio de oficio dos debitos com

Paglna 2de 4

NT 12 /2013 - Medida PlVllisdJia 1/' 608, de 28 de jellmilV de 2013

a Fazenda Nacional ou do ressarcimento, a pessoa juridica devera adicionar .10 lucro liquido
para fins de apura~ao do lucro real e da base de calculo da contribui~ao social sobre 0 lucro
liquido ummontante correspondente 0 valor calculado pcla seguinte formula:
ADC

= CP x (CREC /

PCLD) x [1/(IRPJ+CSLL)] ,em que:

ADC = valor a ser adicionado .10 lucro liquido, para fins de apura~ao do Lucra Real e da
base de calculo da CSLL;
CP = credito presumido no ana calendario anterior;
CREC = parcela efetivamente recebida em fun~ao de pagamento, renegocia~ao ou
repactua~ao de opera~oes que deram causa it constitui~ao de provisao para creditos de
liquida~ao duvidosa;
PCLD = saldo das provisoes para creditos de liquida~ao duvidosa existente no ano
calendario anterior;
IRPJ = aliquota de Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica; e
CSLL = aliquota da Contribui~ao Social sobre 0 Lucra Liquido
Por meio desse dispositivo, infere~se que 0 percentual de recupera~ao de creditos
provisionados como creditos de liquida~ao duvidosa definira 0 montante do crcdito
presumido a ser incolporado it base de calculo do IRPJ e da CSLL. Somente nos casos em
que se configurar perda integral dos creditos e que 0 beneficio do credito presumido
assutnit·u carther pcnnanente e, pOl' consequencia sera caracterizado C01110 tun efetivo
beneficio fiscal.
A ocorrencia de fraude na obten~ao do credito presumido resultara na aplica~ao
de multa de 30% sobre 0 valor deduzido dos dcbitos para com a Fazenda Nacional ou
ressarcido em especie ou em titulos pllblicos, sem prejuizo da devolu~ao do valor deduzido
ou ressarcido indevidamente.
A segunda parte da ]vIP 608/13 altera as regras sobre constitui~ao de
inst1Umentos de divida por parte de institui~oes financeiras e demais institui~oes autorizadas
a funcionar pclo Banco Central do Brasil, visando ampliar 0 nivel de capta~ao de recursos,
sem com isso prejudicar 0 cumprimento das novas recomenda~oes de Iiquidez e capitaliza~ao
definidos no ambito do Comite de Basileia, conhecidas por "Basileia III".
Nesses termos, a ]vIP 608/13 promove altera~oes na Lei n° 12.249, de 11 de
junho de 2010, dispondo que a emissao de Letras Financeiras pelas institui~oes financeiras e
demais institui~oes autorizadas a funcionar pelo Banco Central podera conter clausula de
suspensao do pagamento de remunera~ao e de extin~ao do direito de credito, bem como
c1ausula de conversao da Letra Financeira em a~oes da institui~ao emitente.
Cumpre ressaltar que a conversao da Letra Financeira em a~oes nao podera
decorrer de iniciativa do titular ou da institui~ao emitente, cumprindo .10 Banco Central
determinar, segundo criterios estabelecidos pelo Consclho Jvlonetario Nacional, a extin~ao de
dividas representadas por titulos de crcdito e demais inst1Umentos autorizados a compor 0
patrim6nio de referencia das institui~oes ou a conversiio desses titulos em a~oes. Tais
pracedimentos serao considerados definitivos e irreversiveis, mesmo que realizados de forma
indevida.

Pagina3 de 4

NT 12 /2013 - Medid(/ PIVIJisoli(/ /I' 608, de 28 de jh'milV de 2013

De acordo com a Exposi~i\o de l'vfotivos que acompanha a [vIP "a possibilidade
da dfvida ou de sua conversao em a~6es visa reduzir tempestivamente as
obriga~6es da institui~ao financeira", de forma a possibilitar sua recupera~ao, ou a rcduzir as
perdas dos depositantes no caso de liquida~ao extrajudicial, sem que 0 aporte de recursos
externos it entidade, inclusive govcl'nanlcntais, seja necessaria. Nesse sentido, tais cvcntos
nao podcrao representar inadimplemento, nem poderao gerar vencimento antecipado ou
outro encargo passivcl de impactar 0 passivo de curto prazo da institui~ao.
de

extin~ao

Aplicam-se aos titulos de credito e demais instmmentos conversiveis em a~6es os
mesmos ritos, requisitos e condi~6es estabelecidos pela Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de
1976, porem, caso a conversao dos titulos de credito em a~6es resulte na possibilidadc da
transferencia de controlc acionario, cabeni

do direito de voto inerente as

a~6es

aautoridade govcrnatnental autorizar 0

exerdcio

resultantes da conversao.

Por fim, a i\H) n° 308/13 estabelece que a distribui~ao de dividendos aos
acionistas de institui~6es financeiras e demais institui~6es autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil fica sujeita ao cmuprimento dos requisitos prudenciais estabelecidos pelo
CMN.

III - COMPATIBILIDADE E ADEQUA<;:AO OR<;:AMENTAillA E FINANCEIRA

o art. 5° da Resolu~ao n° 1, de 2002 - CN, que "Disp6e sobre a aprecia~ao, pclo
Congresso Nacional, das Medidas Provis6rias a que se refere 0 art. 62 da Constitui~ao
Federal, e da outras providencias", refere-se da seguinte forma ao exame de adequa~ao
or~amentaria e financeira: '0 eX{lIJle de ('ol/;p(/tibilid(/de e tldeqlltl{{IO OI}WllelltciJitl e jill{/l/i'Cim d(/J
Medid(/J ProlJiJoJitlJ tI/mlllge {/ (JIltill,'e dtl rejJemmiio Jobre {/ Jrt'Cittl 011 tI depeJa pliolita da Ulliiio e da
il/;plitCIF10 qll(JIlto ao {/teJIdilllCilto dCIJ /lonl/tlJ OI}'(Jl/lellltid{/J e jilltllll?imJ !JigellteJ, elll eJPedal tI
(oll(omlidtlde (0111 tI Lei COI/;plel/lelltal' II' 101, de 4 de IIItlio de 2000, {I lei do pltlllO plllli{/lII{al, tI lei de
diJ?tJizeJ OI)'(Jl/lellltidtlJ' e a lei ol}'(Jlllellltida dtl Ulliiio. "
A Medida Provis6ria n° 608, de 2013, busca conciliar a necessidade de ampliar 0
credito num contexto de economia com baixo nivel de crescimento e as novas
recomenda~6es emanadas do Comite de Basileia que preve uma de£ini~ao mais rigorosa de
capital que permita coibir perdas e crises sistemicas no segmento das institui~6es financeiras.
Para tanto, a proposi~ao preve a concessao de incentivos fiscais para as institui~6es
financeiras e demais institui~6es autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ao
tempo em que altem as regras de etnissiio de Letras Financeiras, de que trata a Lei n° 12.249,
de 2010, e assim possibilitar as entidades emissoras um melhor ajustamento as novas regras
macropmdenciais exigidas pelo Conute de Basileia.
No que tange ao inlpacto or<,;a111cntario e financeiro da iniciativ3, observa-se que
tais cfeitos concentram-se nas disposi~6es constantes dos arts. 2° a 9° da i\H' que tratam da
concessao de credito presumido as instit:tu~6es financeiras e demais institui~6es autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
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A concessao de creclito presumido as segura ao contribuinte uma dedu~ao da base
de c:llculo do IRP] e da CSLL em concli~oes que nao se acham previstas pela legisla~ao
instituidora desses dois tributos. Tal iniciativa constitui, portanto, um beneficio tributario
gerador de renlmcia de receita fiscal. Contudo, a IvfP em analise amplia 0 alcance do
incentivo, dado que tais creclitos poderao ser objeto de ressarcimento em especie ou em
titulos da divida publica a criterio do j\·Iinistro de Estado da Fazenda. Tal particularidade
altera de forma substancial 0 carater do beneficio, 0 qual podera tambcm assumir a forma de
uma despesa clireta, classificada no or~amento como uma subven~ao nos tellllOS do que
clispoe os arts. 12 e 19 da Lei n° 6.404, de 17 de mar~o de 19641
Em razao des sa peculiaridade, a Exposi<;ao de Motivos que acompan11a a j\·fP n°
308/13 informa que 0 impacto or~amentario decorrente da meclida corresponde it cria~ao de
despesas obrigatorias de carater continuado da ordem de RS 851 milh6es, em 2014, R$ 945
milhoes, em 2015 e de R$ 1.048 milhoes em 2016, as quais serao contempladas no Projeto de
Lei Or~amcnt~ria de 2014.
Contudo, eln nosso entenditl1cnto, a iniciativa nao gera apenas autllcnto de
dcspesa para a Uniao, 111US tatnbeln, rcnuncia de l'cccit'l tribut~hia.
Para tel' aces so ao beneficio, a institui<;ao devera atender a duas condi<;oes: a)
possuir creclitos decorrentes de diferen~as temporarias oriundos de provisoes para credito de
liquida~iio duvidosa, existentes no ano calendario anterior, e b) detcr saldo de prejuizo fiscal
acumulado no ano calendario anterior.

E inegavel reconhecer que 0

fato de possuir saldo de prejuizo fiscal acumulado,
nao impede que a institui~ao apure lucro tributavel, uma vez que a legisla~ao tributaria fixa
limite de 30% para a dedu~ao de prejuizos acumulados. Assim, nesses casos, a institui~ao
podera utilizar 0 creclito presumido a que tem direito e reduzir 0 IRP] e a CSLL devido no
exerdcio. Neste caso, configura-se uma efetiva renuncia de receita tributaria, cuja aprova~ao
no Congresso Nacional deve se sujeitar aos ditames do art. 14 da Lei Complemental' n° 101,
de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LlU<j.
Se, ao contrario, a institui~ao apumr prejuizo fiscal podera receber 0 valor
correspondente ao creclito presumido em clinheiro ou em titulos publicos, a criterio do
Ministro da Pazenda. Somente neste caso, configurar-se-a uma despesa corrente, de natureza
obrigatoria, cuja realiza~ao dependera do atendimento aos arts. 16 e 17 da LRF.
POl' outro lado, conforme mencionado em se~ao anterior desta Nota Tecnica, 0
beneficio fiscal assirn conceclido poder:! retornar parcial ou totalmente aos cofres publicos,
uma vez que a institui~ao beneficiada devera submeter II tributa~ao os creditos de liquida~ao

I

Art. 12 .................................................................................................... " .............................................................. .
as quais nao corrcsponda
contraprcstaC;:lo dirctu em bens on servis:os, inclusive para contribui<;ocs e subvcf1s:oes destinadas 11 atender
manutens:ao de Olltras entidades de direlto ptlblico ou privado.

§ 20 Classificam-se como Transferencias Correntes as dotas:oes para despesas

a

Art. 19. A Lei de Ors:amento nao consignara ajuda flnanceira, a qualquer titulo, a cmpresa de fins lucrativos,
salvo quando se tratar de subvens:oes cuja concessao tenha sido expressamente automada em lei especiaL
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duvidosa que vierem a ser recuperados em
repactua~iio de opera~5es.

fun~ao

de pagamento,

renegocia~ao

ou

Esta e outra particularidade que se agrega ao ja elevado grau de complexidade
desta l'vIP, na medida em que configura uma modalidade de beneficio fiscal que pode ser
revertida, caso a institui~1io apresente lucro e seja bem sucedida na recupera~iio de creditos
ctn atraso.

o parco detalhamento das informa~5es relativas ao impacto or~amentario da j'vIF
contidas na Exposi~iio de j'vlotivos nao permite conduir que ali esteja espelhada a totalidade
de seus efeitos sobre as contas publicas. 1sso ocorre porque que a l\'IF acarreta nao apenas
aumento de despesa obrigatoria, mas tambem renlmcia de receita do 1RPJ e da CSLL nos
casos em que ocorrer utiliza~iio do credito presumido por parte de institui~5es que vierem a
apurar lucro real tributavel.
Dessa forma, nosso entendimento e 0 de que as informa~5es fornecidas pelo
Governo Federal nao se mostram satisfatorias, pois, aparentemente, contemplam apenas
runa parte dos beneficios fiscais embutidos na proposi~iio.
Diante destas considera~5es, e considerando a inexistencia de esdarecimentos
por parte do Poder Executivo que permitam corroborar a corre~ao da estimativa do impacto
or~amentario e financeiro decorrente da Medida Provisoria n° 308, de 2013, condui-se pela
impossibilidade de considerar a materia adequada e compativel sob a otica or~amentaria e
financeira.

Esses sao os subsidios.
Brasilia, 6 de mar~o de 2013.
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MARIA EMILIA MIRANDA PUREZA
Consultor de Or~amento e Fiscaliza~ao Financeira
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