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OFÍCIO P Nº 81/2020     Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 

 

 

AO 

EXMº  

SR. SENADOR ROBERTO ROCHA  

PRESIDENTE DA COMISSÃO MISTA TEMPORÁRIA DA REFORMA TRIBUTÁRIA  

 

 

ASSUNTO: PROJETO DE LEI Nº 3.887/2020 

 

 

Excelentíssimo Senhor Senador Roberto Rocha, 

 

A UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, 

entidade associativa representante do segmento de Autogestão no Brasil, a qual 

congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 Operadoras de Planos de 

Assistência à Saúde filiadas, vem, respeitosamente, por meio da presente carta, 

manifestar-se pela inclusão de dispositivo legal no Projeto de Lei nº 3.887/2020, que 

mantenha a isenção tributária das associações civis, sem fins lucrativos, prevista, 

atualmente, no art. 14, X, da Medida Provisória Nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.  

 

Conforme amplamente divulgado, o Poder Executivo apresentou ao 

Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 3.887/2020 que institui a Contribuição Social 

sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), e altera a legislação tributária federal para 

unificar o PIS e a COFINS. O Projeto determina que a CBS incidirá sobre as operações 

com bens e serviços, tendo por fato gerador o auferimento da receita bruta de que 

trata o art. 12 do DL nº 1.598/1977, em cada operação, à alíquota geral de 12% para as 

empresas em geral. 

 

Noutro plano, o Projeto dispõe que as Operadoras de Planos de Assistência à 

Saúde,  ficarão sujeitas à tributação pela CBS incidente sobre o auferimento total, no 

mês calendário, da receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/1977, à alíquota 

de 5,8%, sendo vedada a apropriação de crédito correspondente ao valor da CBS 

destacado em documento fiscal relativo à aquisição de bens ou serviços, ressalvada a 
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possibilidade de exclusões da base de cálculo, especificadas no art. 53 do Projeto de 

Lei nº 3.887/2020. 

 

É notório que o sistema tributário atual careça de uma reforma ampla que 

vise, sobretudo, a simplificação tributária e a redução das obrigações acessórias. 

Todavia, o Projeto apresentado pelo Poder Executivo, da forma como está, 

representará aumento expressivo na carga tributária das Autogestões. 

 

Isto porque grande parte das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 

enquadradas nesta modalidade são entidades constituídas sob o formato de 

Associação ou Fundação e, em decorrência de seu próprio modelo, não possuem 

qualquer finalidade lucrativa.   

 

Justamente por não possuírem finalidade lucrativa e por estarem 

enquadradas no formato organizacional de Associação ou Fundação, quando da 

instituição do PIS e da COFINS, o Poder Legislativo optou por isentá-las do 

recolhimento da COFINS, sendo necessário o pagamento de apenas 1% de PIS sobre a 

folha de salários1. 

 

Contudo, ao analisar o art. 21 do Projeto de Lei nº 3.887/2020 (CBS), na Seção  

que prevê as regras de isenção da CBS, percebe-se que não há qualquer alusão as 

associações civis sem fins lucrativos, de modo que a nova norma estabelece regra de 

isenção apenas para: I - os templos de qualquer culto; II - os partidos políticos, incluídas 

as suas fundações; III - os sindicatos, federações e confederações; e IV - os condomínios 

edilícios residenciais. 

 

Em síntese, as Autogestões que atualmente possuem a isenção da COFINS 

recolhendo apenas 1% à título de PIS sobre a folha de salários, serão obrigadas a 

pagarem 5,8% de CBS sobre a receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/1977, 

representando aumento abrupto de carga tributária. 

 

De acordo com estudo elaborado pela Comissão de Contadores e Atuários da 

UNIDAS, se as Autogestões perderem a isenção tributária atual da COFINS, haverá 

                                                           

1 art. 14, X, c/c com art. 13, IV, ambos da Medida Provisória nº 2.158-35, que remetem ao art. 15 da Lei nº 
9.532, de 1997. 
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aumento anual de aproximadamente 2703% para a modalidade, não restando outra 

alternativa, a não ser repassar o custo para o beneficiário final do plano de saúde. O 

quadro abaixo apresenta o impacto anual da CBS para as Autogestões: 

Cenário
Valor do Tributo 

(Por Ano)**
Impacto

Atual 6.414.417,29R$      

Proposta CBS 179.792.718,95R$  2703%

*eventos indenizáveis, corresponsabilidade assumida e variação PEONA (art. 53 do Projeto de Lei nº 3.887/2020)

**fonte de dados: DIOPS/ANS - Dezembro/2019

Base por Receita Bruta (com deduções*)

Base Atual (1% de PIS sobre a Folha de Salários)

Base

Simulação

 
 

Porte
Nº de Autogestões 

Avaliadas
Total Atual Total Proposto Impacto

Pequeno 84 1.138.094,30R$   30.605.104,45R$     2589%

Médio 28 2.480.516,08R$   25.922.664,06R$     945%

Grande 6 2.795.806,91R$   123.264.950,44R$  4309%

Total 118 6.414.417,29R$   179.792.718,95R$  2703%

Número de Autogestões Avaliadas

 
 

Por oportuno, ressalta-se que quando da criação de tais entidades, o 

legislador buscou suprir algumas lacunas deixadas pelo Estado que não suporta 

atender a totalidade da população, principalmente no campo da saúde, assistência e 

previdência2. 

 

As Autogestões, instituições que pertencem ao terceiro setor3, têm a 

seguinte conotação: São constituídas sobre o formato de organizações sem finalidade 

lucrativa; São criadas e mantidas pela ênfase da participação voluntária; e Suprem as 

lacunas que o Estado não cumpre no campo da saúde. 

 

Assim, a manutenção da isenção prevista no art. 14, X, c/c com art. 13, IV, 

ambos da Medida Provisória nº 2.158-35, que remetem ao art. 15 da Lei nº 9.532, de 

1997, é ainda mais necessária para a preservação de um segmento que desenvolve 

função social fundamental para a economia. 

 

Por esses motivos, a UNIDAS demonstra grande preocupação em face da 

ausência de regra isentiva no art. 21 do Projeto de Lei nº 3.887/2020 (CBS) no que se 

                                                           

2 YOUNG, Lúcia Helena Briski. Entidades sem fins lucrativos: imunidade e isenção tributária. Curitiba: 
Juruá, 2009. p. 32. 
3 SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do terceiro setor no Brasil. São Paulo: Dialética, 2004. p. 75. 
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refere as associações civis sem fins lucrativos.  

 

Diante do exposto e considerando a urgência e relevância da matéria, a 

UNIDAS pleiteia a inclusão de dispositivo legal no Projeto de Lei nº 3.887/2020 que 

mantenha a isenção tributária das associações civis sem fins lucrativos, prevista, 

atualmente, no art. 14, X, da Medida Provisória Nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

 

Subsidiariamente, não sendo possível a inclusão de dispositivo prevento a 

isenção das associações civis sem fins lucrativos, requer-se, ao menos, a inserção de 

trecho no art. 42, XXI, do Projeto de Lei nº 3.887/2020, contendo a seguinte 

expressão: “salvo as autogestões” ou, ainda, que lhe se seja assegurada a imunidade 

tributária em relação à CBS, através da inclusão de inciso específico para o setor no art. 

20 do Projeto de Lei nº 3.887/2020. 

 

 

Mantendo-nos à disposição de V. Sa. para os esclarecimentos adicionais 

eventualmente necessários, subscrevemo-nos. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
            Anderson Mendes                                                          Cleudes Cerqueira de Freitas 

     Presidente                                                                         Vice-Presidente 
 

 

                                                              

            Welington Luiz Paulo                                                      Maurício Tesseroli Miot  
      Consultor Jurídico/Tributário                                           Consultor Jurídico/Tributário 


