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            MINISTÉRIO DA FAZENDA 

29 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 

6ª REGIÃO FISCAL 

PROCESSO Nº 
      

SOLUÇÃO DE CONSULTA        Nº 
36, de 02 de abril de 2007 

INTERESSADO 
      

CNPJ/CPF 
      

DOMICÍLIO FISCAL 
      

 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 

Ementa: SISTEMA FINANCEIRO – 
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS 

O valor pago pelos bancos comerciais a 
correspondentes bancários não pode ser excluído da 
base de cálculo da contribuição. 

Dispositivos Legais: Lei nº 5.718, de 1998; Lei nº 
9.701, de 1998; MP nº 2158-35, de 2001, art. 2º; 
Resolução Bacen nº 3.110, de 2003 e IN SRF nº 247, 
de 2002, art. 27. 

 

Assunto: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins 

Ementa: SISTEMA FINANCEIRO – 
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS 

O valor pago pelos bancos comerciais a 
correspondentes bancários não pode ser excluído da 
base de cálculo da contribuição. 

Dispositivos Legais: Lei nº 5.718, de 1998; Lei nº 
9.701, de 1998; MP nº 2158-35, de 2001, art. 2º; 
Resolução Bacen nº 3.110, de 2003 e IN SRF nº 247, 
de 2002, art. 27. 

 
DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A 
INFORMAÇÃO. REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPREN SA OFICIAL, 
DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕ ES EM 
CONTRÁRIO CONSTANTES EM SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES 
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DE DIVERGÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO  
CONSULENTE (arts. 99 e 100 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011). 

 

RELATÓRIO 
 

 
O interessado, informando ser uma instituição financeira e que incorre em 

despesas com a contratação de correspondentes bancários, vem consultar, em resumo, se esses 
pagamentos podem ser excluídos, como despesas de captação, para efeito de determinar a base 
de cálculo do PIS e da Cofins. 
 
2.  Menciona, como suporte de sua pretensão, o disposto na Lei nº 9.701, de 1998, e 
Resolução CMN nº 3.110, de 2003. 
 

FUNDAMENTOS LEGAIS 
 

 
3.  A Resolução nº 3.110, de 31 de julho de 2003, do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), alterada pela Resolução CMN nº 3.156, de 17 de dezembro de 2003, fixa “as normas 
que dispõem sobre a contratação, por instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de empresas, integrantes ou não do Sistema 
Financeiro Nacional, para o desempenho das funções de correspondentes no País, com vistas à 
prestação dos serviços listados no seu art. 1º, entre os quais os prestados ao consulente pelos 
seus contratados, que são: 
 
 I – recepção e encaminhamento de propostas de contas de depósitos à vista, a prazo e de 
poupança; 
 
 II – recebimentos e pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e de 
poupança, bem como a aplicações e resgates em fundos de investimento; 
 
 III - recebimentos, pagamentos e outras atividades decorrentes de convênios de 
prestação de serviços mantidos pelo contratante na forma da regulamentação em vigor; 
 
 IV – execução ativa ou passiva de ordens de pagamento em nome do contratante; 
 
 V – recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos; 
 
 VI – análise de crédito e cadastro: 
 
 VII – execução de serviços de cobrança; 
   
 VIII – recepção e encaminhamento de propostas de emissão de cartões de crédito; 
 
 IX – outros serviços de controle, inclusive processamento de dados, das operações 
pactuadas; 
 
 X – outras atividades, a critério do Banco Central do Brasil. 
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4.  Por outro lado, a Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, estabeleceu que as 
contribuições para o PIS e a Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão 
calculadas com base em seu faturamento, correspondente a receita bruta das pessoas jurídica, 
entendendo-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevantes o tipo de 
atividade exercida e a classificação contábil adotada. 
 
5.  Seu art. 3º, § 6º, acrescentado pelo art. 2º da Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001, assim dispõe: 
 

“§ 6º  Na determinação da base de cálculo das contribuições para o 
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da 
Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5º, 
poderão excluir ou deduzir: 
 
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil e cooperativas de crédito: 
 
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; 
 
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de 
instituições de direito privado; 
 
c) deságio na colocação de títulos; 
 
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; 
 
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;” 

 
6.  De sua sorte, o § 1º do art 1º da Lei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998, que 
tratava inicialmente da base de cálculo do PIS das empresas integrantes do sistema financeiro 
(posteriormente estendida para a Cofins pela Lei 9.718, de 1998), com a redação que foi dada 
pelo art. 3º da MP nº 2.158-35, de 2001, determina que: 
 

“§ 1º - É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa;” 
 
7.  Para efeito de cobrança do PIS e da Cofins, as instituições financeiras devem se 
submeter ao disciplinamento previsto no art. 27 da Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de 
novembro de 2002, que prevê que essas entidades poderão deduzir da receita bruta, para 
determinação da base de cálculo, das contribuições, os valores ali previstos que são; 
 

“Art. 27. Os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, 
para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem deduzir 
da receita bruta o valor: 
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I – das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; 
 
II – dos encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e 
repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais ou de direito privado; 
 
III – das despesas de câmbio, observado o disposto no § 2º do art. 10; 
 
IV – das despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e 
instituições arrendadoras; 
 
V – das despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro 
Nacional; 
 
VI – do deságio na colocação de títulos; 
 
VII – das perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; e 
 
VIII – das perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de 
hedge.  
 
Parágrafo único. A vedação do reconhecimento de perdas de que trata o 
inciso VII aplica-se às operações com ações realizadas nos mercados à vista 
e de derivativos (futuro, opção, termo, swap e outros) que não sejam de 
hedge.” 

 
8.  Seu artigo 95 prevê a utilização da planilha de cálculo constante do anexo I, por 
cópia a fls 22 a 29 deste processo, que adota a classificação contábil do Cosif do Banco Central 
do Brasil, especificando quais as receitas que devem ser consideradas bem como as despesas 
de intermediação financeira e dos encargos financeiros a serem deduzidos. 
 
9.  As atividades de intermediação financeira são exercidas primordialmente pelas 
Instituições do Sistema Financeiro, tal como definidas pela Lei nº 4.595, de 1964, e ainda pelo 
Bacen.  
 
10.  Ora, os correspondentes bancários, embora atuem como verdadeira longa manus 
do estabelecimento bancário, não executam a intermediação financeira, que é competência 
exclusiva do sistema bancário, executando apenas as “operações intermediadas” a que se refere 
a Resolução Bacen nº 3.110, de 2003, sendo proibidos de cobrar tarifas por iniciativa própria. 
 
11.  Portanto, os valores pagos pelos bancos dos correspondentes bancários são 
despesas  de determinados serviços, sendo sua exclusão expressamente vedada pela legislação, 
por se tratar de despesa administrativa. 

 

CONCLUSÃO 
 

 
12.  Concluo, pois, respondendo ao consulente que os valores pagos a 
correspondentes bancários, na forma descrita, não podem ser excluídos para a determinação da 
base de cálculo do PIS e da Cofins. 
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ORDEM DE INTIMAÇÃO 
 

 
13.  Dê-se ciência desta solução. 

 
14  […]. 

 
15.  Na forma do disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os 
processos administrativos de Consulta serão solucionados em instância única, não 
comportando assim a presente solução de consulta recurso de ofício ou voluntário. 
Excepcionalmente, se o interessado tomar conhecimento de outra solução divergente desta,  
aplicada à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, poderá interpor recurso  
especial, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta solução, para a 
Coordenação-Geral de Tributação - Cosit, em Brasília - DF, na forma da Instrução Normativa 
SRF  nº 230, de 25 de outubro de 2002, art. 16. 

 
Belo Horizonte, 02 de abril de 2007. 

 
Francisco Pawlow 

Chefe/DISIT/6ª R.F. 
Competência delegada pela Portaria SRRF n.º 112/1999 (DOU de 26/05/1999) 

 

 


