
Perante cenários de crise, a União Federal buintes em geral recolhiam o tributo a 10%      

acaba por buscar, como uma das fontes de (§ 1º do art. 23 da Lei nº 8.212/91). E no final do 

receita para enfrentamento da adversidade, o mesmo ano, em dezembro, essa alíquota mais 

aumento da carga tributária das companhias gravosa foi elevada ainda mais, em oito pontos 

de seguro, notadamente quanto à majoração percentuais, passando para 25% do lucro 

de alíquota da Contribuição Social sobre o líquido contábil ajustado das seguradoras    

Lucro Líquido - CSLL. (art. 11 da Lei Complementar nº 70/91).

Tem sido assim desde julho de 1991, quando, Não foi diferente em 2008, por exemplo, 

diante de um quadro econômico de hiperin- durante a crise financeira global ocasionada 

flação suscitado pelo fracasso dos Planos Collor pelo estouro da bolha imobiliária americana 

I e II, o Governo Federal previu, pela primeira (crise do subprime), quando o Governo Federal 

vez, uma alíquota diferenciada de CSLL para    promoveu a elevação da CSLL das seguradoras 

as seguradoras, de 15%, enquanto os contri- de 9% para 15% (art. 17 da Lei nº 11.727/08), 
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enquanto a maioria dos contribuintes sujeitou- companhias de seguros encontra-se no PL 

se a um encargo de 9%. 940/20, do deputado Helder Salomão (PT/ES), 

com uma majoração mais “amena”: dos atuais 

O último caso concreto ocorreu em 2015. 15%, para 35%.

Diante do retumbante fracasso da denomi-

nada “nova matriz econômica”, a qual promo- Tem-se ainda o PL 1349/20, do deputado João 

veu descontrole fiscal sem precedentes, a H. Campos (PSB/PE), que inova ao propor uma 

maior recessão econômica da história, e altís- “alíquota extra” de CSLL no percentual de 30%, 

simo desemprego em taxas jamais aferidas, o além da atual (de 15%), chegando-se, assim, a 

Governo Federal decidiu promover um uma alíquota total do tributo de 45%!

aumento temporário de CSLL das seguradoras, 

de 15% para 20%, vigente até 31 de dezembro Por fim, e causador de maior apreensão, há o 

de 2018, quando retornou ao patamar de 15% PL 1276/20, de autoria do senador Ciro No-

(art. 1º da Lei nº 13.169/15). gueira (PP/PI), o qual prevê aumento da alí-

quota de CSLL das seguradoras, de 15% para 

Todavia, mesmo com o fim desse aumento 50%!

temporário, e desde 01º de janeiro de 2019, as 

seguradoras continuam recebendo trata- Até a conclusão desse artigo (10/06/2020), 

mento mais oneroso, pois enquanto os contri- todas as proposições legislativas com objetivo 

buintes em geral recolhem CSLL à alíquota de de majorar a CSLL das seguradoras encontra-

9%, as companhias de seguros sujeitam-se ao vam-se em deliberação no Congresso Nacio-

citado percentual de 15% sobre o seu lucro nal, aguardando para serem incluídas em 

líquido contábil ajustado. pauta de votação.

E agora, diante do grave cenário econômico Em que pesem todas as manifestações do 

que se descortina com a pandemia de COVID- Governo Federal contrárias ao aumento de 

19, as seguradoras se veem uma vez mais sob tributos, principalmente nas pessoas do Mi-

ameaça de majoração da CSLL, pois na data do nistro da Economia e do Secretário Nacional 

presente artigo (10/06/2020), encontram-se do Tesouro, o histórico antes relatado, somado 

em deliberação no Congresso Nacional, Pro- à conflituosa relação atual entre Executivo e 

jetos de Lei – PL - que propõem tal aumento. Legislativo, tornam concreto o temor do mer-

cado segurador por uma majoração de alí-

Um deles é o PL 911/20, de autoria do senador quota da CSLL.

Weverton Rocha (PDT-MA), cuja proposta é 

aumentar a CSLL das seguradoras, dos atuais Nesse aspecto, impende destacar que tal 

15%, para confiscatórios 50%! aprovação colocaria o Brasil na contramão do 

mundo, pois nenhum País está adotando 

Outra proposição de aumento da CSLL das aumento de tributação como ferramenta 



para enfrentamento das vicissitudes econô- Mas a previsão discriminatória de alíquotas   

mico-fiscais decorrentes do cenário pandê- de CSLL mais desfavoráveis às companhias de 

mico, ao contrário, o que se vê em outros seguro tem origem em uma percepção equivo-

Países são medidas de redução da carga tri- cada quanto à capacidade tributária desse 

butária e/ou concessão de benefícios fiscais, setor.

visando prestigiar as empresas e manter os 

empregos em um cenário extremo, como o Verifica-se, por exemplo, nas justificativas dos 

atual. projetos de lei mencionados, que o aumento 

da CSLL das seguradoras encontraria razão em 

Afinal, aumentar tributos acaba por restringir o virtude dos grandes lucros por elas auferidos.

potencial de investimento das pessoas jurídi-

cas, já drasticamente reduzido em face da De fato, há previsão de alíquotas diferenciadas 

brutal diminuição de faturamento e de lucro das contribuições sociais no § 9º do art. 195 da 

decorrente da contração econômica causada CF/88, contudo, tal discriminação de carga 

pela pandemia, podendo, até, trazer o efeito tributária somente pode ocorrer em razão da 

inverso ao pretendido, pois o aumento de tri- atividade econômica, da utilização intensiva 

butos tem enorme potencial para agravar o de mão de obra, do porte da empresa ou da 

cenário de crise econômica, e, como reflexo, condição estrutural do mercado de trabalho 

reduzir ainda mais o nível de arrecadação do no qual atue.

Governo Federal.

Todavia, em nosso entender, a majoração de 

Os projetos de lei em comento são ainda mais alíquotas da CSLL aplicáveis às companhias    

criticáveis quando se consideram o tamanho de seguros não estaria respaldada por tal dis-

da majoração proposta, pois conforme exposto positivo constitucional, e afrontaria princípios   

nos exemplos antes citados, as novas alíquotas tributários comezinhos, garantidores da segu-

representam mais do que o dobro da alíquota rança jurídica na relação entre Fisco e contri-

atual de CSLL (15%). buinte.

Os percentuais propostos (como 45% e 50%) Um deles é o Princípio da Isonomia Tributária, 

são nitidamente desproporcionais e irrazoá- consagrado no art. 150, inc. II, da CF/88, e   

veis, e, portanto, confiscatórios, afinal, repre- condição sine a quon a qualquer Estado Demo-

sentam metade do lucro das companhias, fato crático de Direito, segundo o qual, contribu-

a eivar de inconstitucionalidade as proposições intes iguais ou em situação equivalente de-

legislativas desde a sua origem, pois afrontam vem receber o mesmo tratamento tributário, 

o Princípio Constitucional Tributário do Não- e, par e passo, contribuintes desiguais ou em 

Confisco, consagrado expressamente no art. situação desigual devem ser tratados de forma 

150, inc. IV, da Constituição Federal de 1988 – diferenciada, na medida de suas desigual-

CF/88. dades.



Nessa esteira, como justificar que setores a mão de obra básica das companhias de 

muito mais pungentes do ponto de vista eco- seguros exercem suas atividades em escritó-

nômico, e, portanto, com maior capacidade rios ou em outros ambientes de trabalho com 

tributária, sujeitem-se a uma alíquota de 9% menor onerosidade para o sistema previden-

de CSLL, enquanto companhias de seguros   ciário.

sujeitam-se a 15%?

Muito relevante destacar nesse ponto, para 

Tome-se como base a edição 2015 do “Ranking uma perfeita e correta compreensão do tema, 

dos 1000 maiores”, publicado pelo jornal Va- que o § 9º do art. 195 da CF/88 não insere   

lor Econômico(1), com dados coletados junto “lucro” ou “lucratividade” no rol de critérios 

aos balanços das 1.241 maiores empresas do previstos em sua redação a justificar alíquotas 

Brasil, onde se observa que as seguradoras  diferenciadas das Contribuições Sociais entre 

não apresentam maior lucratividade vis-à-vis contribuintes.

outros setores econômicos, a justificar alíquo-

ta superior de CSLL. Em suma, na eventualidade do aumento da  

alíquota de CSLL aplicável às seguradoras       

Citem-se, como exemplos, os setores automo- vir a ser aprovado no Congresso Nacional (e     

bilístico e de bebidas, sancionado pelo Presidente da República), en-

tendemos haver argumentos jurídicos para o  

Outrossim, não se deve olvidar que a CSLL é questionamento dessa majoração.

tributo cujo objetivo delimitado expressamen-

te no art. 195 da CF/88 é custear a seguridade 

social.

E nesse diapasão, é inegável que os nichos  

econômicos citados apenas como exemplos 

sobrecarregam o sistema previdenciário com 

maior força do que o mercado segurador,   

afinal, grande parte dos colaboradores dessas __________

indústrias trabalham em parques fabris, sujei- (1) VALOR ECONÔMICO. Ranking dos 1000 

tos, portanto, a maiores riscos e lesões, por maiores: e as campeãs em 25 setores e 5 

conseguinte, a mais e maiores benefícios   regiões. Edição 2015. Disponível em: 

previdenciários, enquanto, por outro lado,    h tt p: // bit.ly/1kzW0VM
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