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Introdução

O objetivo deste artigo é analisar o quadro jurídico aplicável às operações
de resseguro realizadas no Brasil por empresas cujas sedes estão em
Porto Rico.
A pergunta, ou melhor, o problema que diz respeito a este estudo é como
as empresas sediadas no exterior podem fazer negócio de resseguro
no Brasil e sob quais restrições, tendo Porto Rico como modelo.
O objetivo geral é identificar as restrições aplicáveis no Brasil para
operações de resseguro de empresas cujas sedes estão no exterior.
Para esse efeito, o seguinte artigo é estruturado com capítulos
correspondentes aos objetivos específicos do estudo.
O Capítulo 1 contextualiza as condições de negócio em Porto Rico, com
o objetivo de destacar os aspectos relevantes da atividade, no Brasil,
para empresas de resseguros, cuja sede está nessa jurisdição.
O Capítulo 2 é dedicado a um destes aspectos específicos, que é a
qualificação de Porto Rico, levando em conta a lei tributária brasileira
que caracteriza os “países ou dependências com tributação favorecida”
ou “regime fiscal privilegiado”, de acordo com os termos da Instrução
Normativa nº 1.037/2010 emitida pela Receita Federal (“IN 1.037/2010”).
O objetivo é identificar se o país em questão pode ser classificado como
um “paraíso fiscal”, de acordo com os termos da Lei Complementar nº
126/2007 e da Lei de Resseguro (“SL 126”), e de implicações jurídicas
resultantes.
A metodologia é dedutiva: para as empresas estrangeiras interessadas
em fazer negócios de resseguros no Brasil, é importante saber se a
jurisdição na qual estão sediadas ou estrutura empresarial é ou não
considerada paraíso fiscal, nos termos da IN 1.037/2010 e do Artigo
4º, §4º da LC 126. As principais implicações quando uma jurisdição é
classificada como paraíso fiscal são:
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•

a proibição de sua atuação na qualidade de resseguradora eventual,
o que implica elevados custos regulatórios pela necessidade de
atuação sob a forma de resseguradora admitida ou local, nos
termos da LC126. Isso significa que a empresa é obrigada, por
exemplo, a aportar capital no Brasil e estabelecer-se fisicamente,
ambos requisitos em diferentes graus dependendo ser local (mais
exigências) ou admitida (menos exigências);

•

atração das regras de preço de transferência, nos termos do artigo
24 da Lei nº 9.430 de 1996 (“L 9.430”), em relação à operação de
resseguro; e

•

alíquota de 25% sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRF”),
de acordo com a Instrução Normativa SRF nº 252 de 2002 (“IN 252”).
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A solução proposta neste artigo é baseada em pesquisa bibliográfica,
estudos de caso reais e entrevistas com renomados especialistas do
mercado de seguro mundial, advogados, autoridades reguladoras dos
mercados do Brasil e Porto Rico e representantes do setor brasileiro
de seguros. As perguntas formuladas pelo autor e enviadas para os
entrevistados por e-mail, bem como as respostas relacionadas, foram
incluídas de acordo com suas relevâncias em relação ao tema abordado.
O estudo é justificado pelo interesse na introdução e disseminação
do tema de operações de resseguro e o tratamento dado a empresas
internacionais que operam ou pretendem operar no mercado brasileiro,
tomando como exemplo aquelas com sede em Porto Rico. Esta jurisdição
particular foi escolhida por ser diferenciada: por um lado, se beneficia de
uma regulação amigável que acomoda estruturas corporativas eficientes1
e promove incentivos fiscais para empresas de seguros e resseguros que
operam com riscos internacionais. Por outro lado, oferece a possibilidade
de fazer negócios nos Estados Unidos. Por último, não está na lista dos
locais considerados paraísos fiscais pela Receita Federal, previsto na
IN 1.037/2010.

Capítulo 1. O Contexto
da Atividade de
Seguros em
Porto Rico

Porto Rico chama a atenção por causa de sua flexibilidade de adaptação
às circunstâncias presentes. Por um lado, seu mercado incentiva
negócios, ao permitir estruturas empresariais eficientes e criar normas
que garantam a segurança jurídica e tributação amigável para atividades
de estratégicas econômicas no país. Por outro lado, Porto Rico se
beneficia de uma sólida regulação no que diz respeito à transparência
e regras impostas pelas Autoridades Fiscais Americanas (IRS), que são
determinadas por leis federais americanas. É um modelo de negócio
que atende a difícil critério regulamentar e ao mesmo tempo promove
e incentiva os negócios.

1.1 Aspectos
Socioeconômicos

No ano de 2005, em Porto Rico, uma jurisdição latino-americana
que faz parte dos Estados Unidos, entrou em vigor uma nova lei,
que se destaca na competição mundial das jurisdições, oferecendo
um ambiente de negócio amigável e uma plataforma de impostos
eficientes para seguradoras internacionais2. Porto Rico criou regras com
características semelhantes a países como Barbados, Bermudas, Ilhas
Cayman, Gibraltar, entre outras regiões, oferecendo baixa tributação e
regulamentação flexível para operações de seguros offshore. Devido a
sua condição especial dentro dos Estados Unidos, algumas proteções
e certezas normalmente fornecidas nos EUA também se aplicam às
atividades de seguros efetuados em seu território.

Diversas modalidades das Companhias de Células Protegidas, Holdings de Seguros, agências, entre outros.
O objetivo deste artigo não é explicar cada um desses tipos. Para obter mais informações, consulte o trabalho de
conclusão de curso “A ABERTURA DO MERCADO BRASILEIRO DE RESSEGUROS E A OPORTUNIDADE DE
NEGÓCIOS PARA EMPRESAS ESTRANGEIRAS: AS PECULIARIDADES DE PORTO RICO”, defendido pelo autor
deste artigo, em dezembro/2014, na Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro.
2
Website da Oficina del Comisionado de Seguros. Disponível em: <http://www.ocs.gobierno.pr/ocspr/documents/
international/A%20New%20Alternative%20to%20Offshore%20Insurance%20Markets%20-%20English.pdf>.
Acessado em 28 de novembro de 2014.
1
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Porto Rico também se destaca entre outras ilhas do Caribe devido a
sua proximidade com os EUA, situada a 1.682 km de Miami e apenas
a 3 horas de voo de Nova York3. A ilha se beneficia de uma relação
orgânica com o território norte americano. O volume de tráfego aéreo
em Porto Rico é de 4.300 voos de carga por mês e 1.800 de passageiros
por semana, no aeroporto internacional Luis Muños Marín (situado a 5
km da capital San Juan), que conecta mais de 19 cidades nos Estados
Unidos, entre outras regiões como o Caribe, América do Sul e Europa4.
Em 2013 foram registrados 2.124 voos entre Porto Rico e os EUA5.
As leis de Porto Rico (em particular as Leis 399 e 400/2004) permitem
a criação de empresas de seguros, em especial das seguradoras e
resseguradoras que negociem riscos fora de Porto Rico6. As empresas
estão livres da maioria das regulações normalmente aplicadas a
seguradoras/resseguradoras domésticas, que cubram riscos internos
dentro de Porto Rico e paguem uma modesta taxa de 4% do imposto de
renda para Porto Rico, com base no rendimento líquido (após a inicial
de US$ 1,2 milhões de receita), sem, no entanto, ser responsável pelo
imposto de renda Federal dos Estados Unidos.
Apesar das seguradoras/resseguradoras, em lugares semelhantes como
Bermudas, não pagarem qualquer imposto de renda, elas têm outras
restrições de negócios que muitas vezes podem sobrecarregar suas
operações, ou seja, altos custos locais, imigração restrita7, práticas
trabalhistas e limitação de praticantes e de recursos financeiros para
atender as seguradoras locais.
Além disso, enquanto os investidores de outras jurisdições precisam rever
sistematicamente as leis locais para avaliar a estabilidade e aumentar
os mecanismos legais disponíveis nesses locais, Porto Rico oferece
a proteção integral de uma jurisdição dos Estados Unidos, incluindo
cobertura em moeda americana e leis relacionadas ao mercado bancário
e de capitais, entre outras distintas leis federais.
Outra diferença é que a ilha facilita negócios entre Porto Rico e países da
América Latina por causa de sua fluência bilíngue8 (inglês e espanhol),
que possibilita aos compradores potenciais conexões entre os mercados
latino-americanos e os EUA.

Website da Kevane. Disponível em:<http://www.kevane.com/files/Doing%20business%20in%20Puerto%20
Rico%20Rev%20112012.pdf>. Acessado em 27 de novembro de 2014.
4
Slides da Secretária de Desenvolvimento e Comércio de Porto Rico, A New Framework for the Economic
Development of Puerto Rico, apresentado em 17 de maio de 2013 na Conferência de Crédito de Porto Rico.
Disponível em: <http://www.gdbpur.com/PRCC2013/documents/CC2013%20%20May%2017%202013%20%20
DDEC%20Presentation%20vFINAL.pdf>. Acessado em 27 de novembro de 2014.
5
Website do Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Disponível em: <http://www.transtats.bts.gov/
databases.asp?Mode_ID=1&Mode_Desc=Aviation&Subject_ID2=0>. Acessado em 28 de novembro de 2014.
6
Essas seguradoras podem aceitar resseguros, bem como alguns riscos específicos de Porto Rico.
7
Os residentes de Porto Rico são cidadãos americanos que têm livre trânsito tanto em Porto Rico como nos
Estados Unidos.
8
Insurance Market Report – Porto Rico: Non-Life (P&C), 2014.
3
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Com o compartilhamento de uma identidade linguística e de origem latina,
o promissor mercado de Porto Rico se beneficia de uma eficaz mão de
obra humana para receber as atividades de seguros. De acordo com
dados que englobam o período entre 2011 e junho/2012, havia mais de
50.000 estudantes fazendo uma série de programas de pós-graduação
em Porto Rico, 8.000 deles em programas de gestão empresarial9.
Há em Porto Rico dez bancos comerciais com mais de 63 bilhões de
dólares em ativos10, cuja atividade está intimamente associada ao
mercado de seguros, como explica a corretora de seguros Willis:
A possibilidade de que os bancos e as seguradoras têm de
transformar, através do PCCs, produtos bancários em produtos
de seguros e vice-versa, tem fomentado o desenvolvimento e
incentivado a fusão dos setores bancários e de seguros.11

Rubén Gely, em uma entrevista com o autor, explica que o mercado
financeiro e de seguro estão estreitamente correlacionados e apresentam
as seguintes interfaces de acordo com a autoridade reguladora: “contas
comerciais, cheques bancários, certificados de depósito, vinculados a
contas e serviços”.
O entrevistado também afirma que12:
Após a legislação de Gramm Leach Bliley, a maioria dos bancos,
se não todos, estenderam suas operações para a indústria de
seguros através de uma ou mais empresas controladas como
agentes de seguros (agente geral, representante autorizado
ou produtor). O Banco Popular, banco principal em Porto Rico,
também tem uma filial de resseguro13.

A legislação de Porto Rico inclui um Centro Bancário Internacional,
também com isenções fiscais, que facilita as estruturas operacionais
para executar negócios bancários e de seguros numa base “domicile
prudent”14.
Além de capital humano e a presença das empresas financeiras, a
infraestrutura física da ilha se beneficia de um sistema bem desenvolvido
de rodovias, porto e malha aérea que contribuem para o transporte
eficiente de passageiros e mercadorias15.

Conforme dados do Consejo de Educación de Porto Rico, Área de Evaluación, Planificación, Estadística e
Investigación – Compendio Estadístico sobre la educación superior de Puerto Rico.
10
Website da Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Disponível em: <http://www.ocif.gobierno.pr/
documents/Q2-2013/commercial_banks.pdf>. Acessado em 23 de novembro de 2014.
11
Tradução livre. Disponível em: <http://willisgroup.co.nz/Documents/publications/Services/captives/Protected_
Cell_Companies_(PCCs)_-_The_present_and_Future.pdf>. Acessado em 23 de novembro de 2014.
12
Interview by email on October 17th 2014.
13
Tradução livre.
14
Slides de Commonwealth Of Porto Rico Office Of The Commissioner Of International Insurance Center, 2007.
Disponível em: <https://mailattachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?view=att&th=145244c1bf2e2aa1&
attid=0.1&disp=vah&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9EivFG6fb8LBMeWvB3Pcck&sadet=1416828904437&sads=oD
dWbEdUdhQiH_Vn17PRLHzbAgw>. Acessado em 23 de novembro de 2014.
15
Disponível em: http://www.gdb-pur.com/economy/fact-sheet.html. Acessado em 27 de novembro de 2014.
9

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 11, n. 20, p. 81-116, out. 2015/mar. 2016

87

Introdução ao Mercado Brasileiro de Resseguros para Estrangeiros Tendo Porto Rico como Modelo

Com uma economia diversificada em termos de atividades econômicas
e financeiras e externalidades de infraestruturas que são positivas para
a indústria de seguros, Porto Rico é um mercado de elevado potencial
competitivo.
1.2 Sistema
Jurídico e
Regulação

Porto Rico é um território que é parte integrante dos Estados Unidos,
sujeito à Constituição e às Leis Federais Americanas, Jurisdição Federal
dos EUA16, Regulação pelo Federal Reserve System (FRS)17 e à Securities
Exchange Commission (SEC)18, entre outros. Porto Rico é autorregulado
localmente; possui um representante na Câmara dos Representantes
dos Estados Unidos, que tem uma voz, mas não uma votação19.
Além de desfrutar de alguns benefícios relativos à Regulação dos
Estados Unidos, o território tem imposto local e autonomia fiscal para
estabelecer suas alíquotas. A “seguradora internacional”20 deve cumprir
as leis desta comunidade e preceitos contidos no capítulo 61 do Código
de Seguros de Porto Rico.
A ilha é um local favorável para as empresas, desde que foi legalmente
concebida para desenvolver essa indústria em seu território,
considerando o conteúdo das Leis 39921 e 40022 (criado em 2004,
entraram em vigor em 2005), que funcionaram como catalisadores na
promoção de empresas de seguros e resseguros no país.
De acordo com o relatório AXCO 2014:
Leis 399 e 400, de 22 de setembro de 2004, Porto Rico se
transformou em um centro cativo de offshore, investindo em
“seguradoras internacionais” sujeito a um ambiente regulatório
como Bermudas, pelo qual estão isentos de impostos dos
Estados Unidos e de taxas de Porto Rico.23

O estatuto de commonwealth desde 1952 é um compromisso entre a independência da ilha e a soberania dos
Estados Unidos. Em 6 de novembro de 2012, em um referendo popular, 65% das pessoas do território aprovaram
aumentar seu status para parte integrante do território americano como um estado, dependendo somente da
aprovação pelo Congresso americano.
17
Banco Central dos Estados Unidos.
18
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
19
Relatório do mercado de seguro: Porto Rico: não vida (P & C), 2014.
20
Incluindo seguradoras e resseguradoras cativas e estruturas associadas cativas.
21
International Insurers and Reinsurers Act of Puerto Rico. Este é o marco legal para a criação do Centro
Internacional de Porto Rico – as seguradoras, resseguradoras ou negócio organizado como tal (ou seja, Holdings)
podem importar e exportar serviços relacionados ao setor de seguros. Esta Lei define os requisitos para: isenções de
imposto, autorização de funcionamento, capital mínimo, entre outros, às seguradoras/resseguradoras internacionais
localizadas em Porto Rico.
22
Define o tratamento fiscal para as seguradoras internacionais autorizadas a operar pelo Centro Internacional de
Porto Rico.
23
Relatório do Mercado de Seguro – Porto Rico: não vida (P&C), 2014.
16
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Tais leis abriram o caminho para o capítulo 61 do Código de Seguro de
Porto Rico e definiram as bases para a criação do Centro Internacional
de Seguros de Porto Rico (IIC)24.
IIC é um espaço reservado dentro do departamento de seguros de
Porto Rico, e seu objetivo é melhorar as condições de concorrência no
mercado de seguros e resseguros. Sob um ambiente regulatório seguro
e flexível, bem como alguns benefícios fiscais, empresas de seguros e
resseguros são capazes de cobrir os riscos que não são de Porto Rico.
Outras atividades de negócios, tais como Empresas de Investimento e
Gestores de Ativos, também são atraídas pelo IIC como um mecanismo
para garantir a infraestrutura operacional para as empresas de seguros e
de resseguros no país. As atividades acadêmicas, tais como o programa
de educação em universidades locais e o patrocínio de cursos relevantes
para a indústria de seguros também são dadas à motivação. Criaram-se
inúmeras oportunidades para a indústria de seguros, abrangendo riscos
nacionais e estrangeiros, devido ao seu interesse no negócio e o curso
natural das operações de negócios dentro da indústria de seguro local.
Segundo Angela Weyne Roig25:
Até o final de 2013 havia doze seguradoras internacionais
subscritas no âmbito do Centro Internacional de Seguros (IIC),
com mais de 100 planos ativos segregados ou protegidos por
acordos de células, todos em patrimônios (P & C). Nos últimos
dois anos, as seguradoras internacionais dobraram o total
de prêmios emitidos, segundo o IIC. Em relação a 2013, as
seguradoras internacionais experimentaram um crescimento
de 127% em comparação com os prêmios emitidos em 2012.
Em torno de 50% dos prêmios totais derivados de arranjos de
célula protegida26.

Os objetivos da legislação são:
• Estruturação do seguro e regulamento de imposto que incentiva a criação de seguradoras internacionais a
subscrever seguros de riscos internacionais, resseguro e riscos de linhas em excesso de Porto Rico;
• Exigir que Porto Rico contribua para o desenvolvimento mundial dos mercados de seguros;
• Usar a posição diferenciada de Porto Rico, estando sob jurisdição dos Estados Unidos, mesmo que tenha seu
próprio sistema fiscal;
• Tornar-se a jurisdição escolhida para:
– seguradoras especializadas e resseguradoras americanas e não americanas; e
– operações offshore latino-americanas; e
• Competir com: Barbados, Bermudas, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá etc.
25
Angela Weyne Roig é a Superintendente do Órgão de Regulação de resseguros em Porto Rico. Nomeada pelo
governador Alejandro Garcia Padilha em janeiro de 2013. A Superintendente Weyne tem mais de 40 anos de
experiência nos mercados bancários e de seguros.
26
FC&S Legal The Insurance Coverage Law Information Center: Porto Rico altera seu código de seguro para
aumentar oportunidades de negócios através de PR Centro Internacional de Seguros, pela Superintendente Angela
Weyne Roig. 2014, The National Underwriter Company.
24
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Com o IIC, as entidades de seguros internacionais interessadas
na iniciativa têm alternativas organizacionais e operacionais
que são diferentes. A organização é responsável por aprovar os
seguradores/resseguradores, que podem ser classificados em seis
classes diferentes27.
As autoridades reguladoras de Porto Rico estão envolvidas em várias
organizações que têm como objetivo melhorar a regulação do mercado,
ou seja, National Association of Insurance Comissioners (NAIC)28 e a
Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL)29.
Por causa da participação na organização da primeira, Porto Rico
implementou o Reinsurance Model Act, o chamado “ Crédito para o
Resseguro “. A adoção de tais regras era parte da acreditação de Porto
Rico pela NAIC. Em detrimento do segundo, Porto Rico é co-signatário
em um Memorando de Entendimento sobre a partilha de informação.
1.3 Incentivos
Fiscais

O Ato Público nº 98/201130 concedeu um tratamento fiscal amigável
para o segurador/ressegurador internacional e a Insurance Holding
Company, ao definir uma alíquota sobre o rendimento de 4% do lucro
líquido acima de $1.200.000,00 dólares (se o resultado líquido for baixo,
a taxa de imposto é 0%) e 0% na distribuição de dividendos.
O ato também fez este incentivo mais seguro ao garanti-lo por 15 anos
e torná-lo renovável por dois períodos adicionais de 15 quinze anos,
através de um decreto de isenção fiscal, relacionado à tributação
favorecida mencionada anteriormente.

Para mais informações, consulte: FC & S The Insurance Coverage Law Information Center: FC&S Legal The
Insurance Coverage Law Information Center: Puerto Rico Amends its Insurance Code to Enhance Business
Opportunities through the PR International Insurance Center, pela Superintendente Angela Weyne Roig. 2014,
The national Underwriter Company.
28
A National Association of Insurance Commissioners (NAIC) é uma organização de apoio de normalização e
regulação dos EUA, criada e regida pelo superintendente dos reguladores de seguros de 50 Estados, o Distrito de
Columbia e cinco territórios dos EUA. Através do NAIC, os reguladores de seguros do estado estabelecem normas
e práticas melhores, conduzem revisão por pares e coordenam sua fiscalização regulamentar. A equipe da NAIC
ajuda essas iniciativas e representa as opiniões coletivas de reguladores estaduais doméstica e internacionalmente.
Os membros da NAIC, juntamente com os recursos centrais do NAIC, formam o sistema nacional de regulação de
seguro baseado nos EUA. disponível em: < http://www.naic.org/documents/about_faq.pdf >. Acessado em 27 de
janeiro de 2014.
29
La Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, ASSAL, es un organismo internacional que agrupa
a las máximas autoridades supervisoras de la actividad de seguros de Latinoamérica. En él participan 21 países,
19 países latino américanos como miembros de pleno derecho y 2 miembros adherentes, España y Portugal.
El año 1979 se aprueba el Estatuto para la creación de ASSAL, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; sin
embargo esta iniciativa no se concretará hasta 1991, en la II Asamblea, en la que participan 18 países de América
Latina. En el año 2009 ASSAL obtiene personalidad jurídica bajo la legislación chilena, cuyo nombre legal es
Corporación Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, ASSAL. ASSAL website.Disponível em:
< http://www.assalweb.org/assal_nueva/quienes_somos.php >. Acessado em 27 de novembro de 2014.
30
Lei nº 98, promulgada em 20 de junho de 2011. Disponível em: < http://www.ocs.gobierno.pr/enocspr/documents/
international/Ley98-Ingles.pdf >. Acessado em 27 de novembro de 2014.
27
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No âmbito federal, a Receita Federal dos USA, seção 4371, estabelece
um imposto (imposto de consumo) para as seguradoras estrangeiras
à taxa de 1% para as resseguradoras, 4% para o seguro de acidentes
ou instrumentos de indenização e 1% de vida, acidentes e seguro
de saúde ou planos de anuidade. Isso se refere a um imposto cobrado
para prêmios pagos aos seguradores não americanos que cobre riscos
dos EUA31.
Um sistema fiscal amigável é essencial para transformar a região em
um polo de seguros/resseguros mundialmente competitivo, mas não é
suficiente. A estrutura societária das empresas estabelecidas lá é mais
um apoio para o desenvolvimento de negócios na ilha.
1.4. Os desafios
em Porto Rico

Em entrevista concedida ao autor desse artigo, Romano esclarece:
“Porto Rico tem enfrentado dificuldades para se tornar conhecido por
causa da reputação estabelecida de outras jurisdições. Bermudas,
por exemplo, é considerada automaticamente sempre que uma nova
seguradora offshore aparece no cenário”. Em outras palavras, há regiões
que “tradicionalmente” são vistas como boas opções para polos de
seguros/resseguros, tais como Bermudas, Ilhas Cayman, entre outros
países e regiões.
Embora seja uma região altamente competitiva para o mercado
internacional de seguro, conforme mostrado no anexo 2 (que aborda
a sofisticação de negócios, desenvolvimento avançado do mercado
financeiro, etc) 32, a economia de Porto Rico é frágil. A alta dívida
do Estado é motivo de preocupação para os especialistas que dizem
haver uma crise econômica instalada na ilha desde 2006 (Relatório do
mercado de seguros, 2014).
De acordo com o relatório AXCO:
As companhias de seguros estão sentindo o peso tanto das
medidas gerais do governo para aumentar as suas receitas
fiscais, como das específicas ao seguro, com a Lei 40 de 30 de
junho de 2013, a Redistribuição de Carga Fiscal e Ajuste da Lei,
que impõe uma contribuição especial de 1% em não vida prêmios
adquiridos após a data da Lei. Os balanços de diversas empresas
locais são afetados negativamente por causa da desproporção
dos títulos públicos porto-riquenhos pelas diferentes agências
de avaliação no primeiro trimestre de 2014 ao status de “junk”.
(Relatório do mercado de seguros, 2014)

Disponível em: <http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Foreign-Insurance-ExciseTax-Audit-Technique-Guide#chp01>. Acessado em 27 de novembro de 2014.
32
2013-2014 Global Competitiveness Repor t. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_
GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf. Acessado em 28 de novembro de 2014.
31
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Um fator agravante no que diz respeito ao elevado nível de endividamento
de Porto Rico é a tentativa do governo de reestruturação da dívida, que
tem tido um impacto negativo sobre a credibilidade da região de honrar
suas dívidas33.
O Anexo 3 traz os fatores mais preocupantes para fazer negócios em
Porto Rico34. Avaliando criticamente estes dados, se torna aparente
que, para o item mais preocupante, além de outros aspectos não são
susceptíveis de ter um impacto significativo no polo de mercado de
seguradoras internacionais, levando em conta que:
•

em relação ao segundo aspecto, a força de trabalho é altamente
especializada;

•

em relação ao terceiro e quarto aspectos, estão sujeitas a um
tratamento fiscal amigável; e

•

sobre o quinto aspecto, a infraestrutura de serviços bancários está
em sinergia com a indústria de seguros da região.

Na mesma entrevista já mencionada, Romano argumenta que a
previsibilidade e a manutenção das regras são fatores essenciais para
investir no setor de seguros:
Porto Rico tem feito um bom trabalho na criação de um regime
fiscal e de seguro para atrair seguradoras offshore. Dito isto, os
investidores querem estabilidade, e devem ser feitos esforços
para evitar alterações das regras. Além disso, é muito importante
que os investidores se sintam confiantes que as autoridades
reguladoras irão agir rapidamente para processar as inscrições
e os pedidos de informações35.

O Brasil pode aprender com a experiência de Porto Rico:
Ao criar um ambiente de baixa taxa tributária, ele poderá atrair
investidores. A combinação de um sistema de regulação flexível
e tributação favorecida cria uma jurisdição positiva para as
novas seguradoras. Visto que a regulação de seguros dos EUA
permitiu várias maneiras para as seguradoras estrangeiras
atenderem às necessidades de mercado nos Estados Unidos,
Porto Rico ou outros centros de seguros offshore, poderiam usar
tal flexibilidade do mercado para oferecer cobertura aos riscos
dos EUA com custos competitivos36.

Website do Washington Post. Disponível em: <http://www.washingtonpost.com/blogs/govbeat/wp/2014/07/24/
looming-puerto-rico-debt-deadlines-have-investors-nervous/>. Acessado em 24 de novembro de 2014.
34
Fórum Econômico Mundial. Relatório de Competitividade Global de 2013-2014. Disponível em <http://www3.
weforum. org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf>. Acessado em 28 de novembro de 2014.
35
Tradução livre.
36
Tradução livre.
33
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Tendo apresentado a contextualização do mercado porto-riquenho
como um exemplo de uma jurisdição internacional que poderia
sediar empresas de resseguros que fazem negócio no Brasil, para
o próximo capítulo será abordado a caracterização do potencial de
Porto Rico como um paraíso fiscal e as consequências decorrentes,
tais como, o impacto para concorrentes como, por exemplo,
Bermudas e as Ilhas Cayman.

Capítulo 2. A Partir
de Uma Perspectiva
Brasileira,
Porto Rico
É Um “Paraíso
Fiscal”?

A caracterização de uma jurisdição como um país que concede a
tributação favorecida ou privilegiou alíquotas pode trazer consequências
para uma empresa de resseguros que fazem negócios no Brasil, sediadas
em tais territórios. De acordo com o artigo 4 do LC 126/2006:
Art. 4. As operações de resseguro e retrocessão podem ser
realizadas com os seguintes tipos de resseguradoras:
I – resseguradora local: resseguradora sediada no País
constituída sob a forma de sociedade anônima, tendo por objeto
exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão;
II – resseguradora admitida: resseguradora sediada no exterior,
com escritório de representação no País, que, atendendo às
exigências previstas nesta Lei Complementar e nas normas
aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão, tenha sido
cadastrada como tal no órgão fiscalizador de seguros para
realizar operações de resseguro e retrocessão; e
III – resseguradora eventual: empresa resseguradora estrangeira
sediada no exterior sem escritório de representação no País que,
atendendo às exigências previstas nesta Lei Complementar e
nas normas aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão,
tenha sido cadastrada como tal no órgão fiscalizador de seguros
para realizar operações de resseguro e retrocessão.
§ 1o. É vedado o cadastro a que se refere o inciso III do caput
deste artigo de empresas estrangeiras sediadas em paraísos
fiscais, assim considerados países ou dependências que não
tributam a renda ou que a tributam a alíquota inferior a 20%
(vinte por cento) ou, ainda, cuja legislação interna oponha
sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou
à sua titularidade. (Renumerado do parágrafo único pela Lei
complementar nº 137, de 2010.)
§ 2o Equipara-se à resseguradora local, para fins de contratação
de operações de resseguro e de retrocessão, o fundo que tenha
por único objetivo a cobertura suplementar dos riscos do seguro
rural nas modalidades agrícola, pecuária, aquícola e florestal,
observadas as disposições de lei própria. (Incluído pela Lei
complementar nº 137, de 2010).

Uma empresa de resseguro sediada em território considerado “paraíso
fiscal” não dispõe da prerrogativa de operar no mercado brasileiro sob
a qualificação de resseguradora “eventual”, devendo, obrigatoriamente,
atuar sob a forma de resseguradora “admitida” ou “local”.
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O contingenciamento da licença para operação de resseguro de
empresas estrangeiras, ou seja, a restrição à atuação sob o registro de
eventual exigirá a liberação de recursos da casa matriz para investir no
Brasil, conforme definido na legislação.
Para as empresas estrangeiras que desejam atuar no mercado brasileiro
de resseguros, portanto, é relevante verificar se a sede de suas
operações é ou não considerada “paraíso fiscal” sob o regime jurídico
brasileiro.
2.1 Normativa
relativa aos
paraísos
fiscais

No Brasil, a Lei nº 9.430/1996 e suas emendas são o ponto de partida
para as regras aplicáveis a países com tributação favorecida e regime
fiscal privilegiado, informalmente chamados de “paraísos fiscais”.
Artigos 24 e 24-A nos seguintes termos da lei:
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de
juros, constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às
operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica,
ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país que
não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior
a vinte por cento.
Considera-se também país ou dependência com tributação
favorecida aquele cuja legislação não permita o acesso a
informações relativas à composição societária de pessoas
jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário
efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes.
Art. 24-A. Aplicam-se às operações realizadas em regime fiscal
privilegiado as disposições relativas a preços, custos e taxas de
juros constantes dos arts. 18 a 22 desta Lei, nas transações entre
pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no País
com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada,
residente ou domiciliada no exterior.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se
regime fiscal privilegiado aquele que apresentar uma ou mais
das seguintes características:
I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a
20% (vinte por cento);
II – conceda vantagem de natureza fiscal à pessoa física ou
jurídica não residente:
a) sem exigência de realização de atividade econômica
substantiva no país ou dependência; e
b) condicionada ao não exercício de atividade econômica
substantiva no país ou dependência.
III – não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20%
(vinte por cento), os rendimentos auferidos fora de seu território; e
IV – não permita o acesso a informações relativas à composição
societária, titularidade de bens ou direitos ou às operações
econômicas realizadas37.

Website da Presidência do Brasil. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm >.
Acessado em 24 de novembro de 2014.
37
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Vale ressaltar que no final de 2014 o Ministro Guido Mantega reduziu38
a alíquota máxima adotada pela Receita Federal para classificar um
país como de tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado de
20% para 17%. A receita informou que “os padrões internacionais de
transparência fiscal” ainda serão regulamentados39. Portaria nº 488,
de 1 de novembro de 2014 emitida pelo Ministério da Fazenda reduz
a alíquota “para países ou Estados dependentes, em conformidade
com os padrões internacionais de transparência fiscal”, conforme
estabelecido nos artigos 24; 24-A, I e III da Lei 9.430/1996. A receita
explicou que os países já incluídos na IN 1.037/2010 não serão excluídos
automaticamente, dado que cada localidade terá que solicitar sua
exclusão à RF40. Exemplos de localidades beneficiadas: Ilha da Madeira
(18% ou 23%) e Brunei (20%).
A Lei institui alguns elementos importantes para caracterizar os países
com tributação favorecida e regime fiscal privilegiado. Como se pode
devidamente notar, não determina o critério de alíquota como o único
elemento para a caracterização; se fosse esse o caso, a regra poderia
ser “totalmente discriminatória e despropositada” (TÔRRES, H., 2001,
p. 92).
Essa é uma regra geral estabelecida no mundo abstrato das ideias.
No mundo dos fatos, a avaliação da importância e relevância de cada
elemento indicativo podem ser alterados. A Lei foi promulgada em
1996, em um contexto histórico muito diferente de hoje, uma vez que
os ataques de 11 de setembro não tinham ocorrido (EDWARDS, C. &
MITCHELL, D. J., 2008, p. 185, 186). Há uma tendência de se ver os
paraísos fiscais como o destino da capital de grupos terroristas após
essa data41, visto que a estrutura no lugar em tais territórios permite que
indivíduos e empresas evitem a tributação, escondam suas identidades
e protejam a privacidade dos investidores.
Atualmente, como resultado dos males provocados pelo ataque
terrorista e outros lamentáveis acontecimentos, a transparência de
dados bancários tornou-se um alvo das políticas reguladoras mundiais42.
A possibilidade de alterar a taxa máxima de imposto de renda está prevista na Lei nº 11.727/2008.
Jornal Valor Econômico, Tesouro reduz a alíquota do paraíso fiscal. Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2014.
40
Ibidem.
41
Christian Aid. The Shirts Off Their Backs; How tax policies fleece the poor. September 2005, pp. 4, 5
Disponível em: <http://www.christianaid.org.uk/images/the_shirts_off_their_backs.pdf>. Acessado em 25 de
novembro de 2014.
42
O Brasil assinou acordo de cooperação sobre troca automática de informações tributárias com os Estados
Unidos. Isso significa que informações sobre contribuintes norte-americanos no Brasil serão encaminhadas pelas
instituições financeiras para a Secretaria da Receita Federal do Brasil e depois repassadas ao Internal Revenue
Service (IRS) dos EUA. “O tributarista Raphael Fernandes da Silveira Polito, do Rayes & Fagundes Advogados
Associados, lembra que desde 2011 o Brasil assumiu o compromisso com a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) de implementar políticas de compartilhamento de informações bancárias, e,
por isso, já era esperada uma evolução no acordo de intercâmbio de informações tributárias assinado com os EUA
para a inclusão de modalidades automáticas de troca” Site de aconselhamento jurídico. Acordo Permite Troca de
Dados Sigilosos entre Brasil e EUA e assusta tributaristas. Disponivel; em:<http://consultor-juridico.jusbrasil.com.
br/noticias/141995868/acordo-permite-troca-de-dados-sigilosos-entre-brasil-e-eua-e-assustatributaristas?utm_cam
paign=newsletterdaily_20140930_147&utm_medium=email&utm_source=newsletter>. Acessado em 28 de novembro
de 2014.
38
39
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Tantos os países de elevada tributação como aqueles considerados
paraísos fiscais estão sob pressão para tornar esses dados bancários
mais transparentes, bem como dos seus contribuintes43. Em Londres, em
abril de 2009, dirigentes do G-20 expressaram seus compromissos de
acabar com os paraísos fiscais e perseguir “jurisdições não cooperantes”,
então declararam que “a era do sigilo bancário havia terminado”.
Em 4 de maio de 2009, o presidente Obama assumiu o compromisso
de reduzir a quantidade de impostos não cobrados em detrimento dos
paraísos fiscais44.
Assim, considerando a mudança no cenário, a importância dos critérios
enunciados na Lei também mudam, representando uma instabilidade
jurídica para o investidor. As peculiaridades de cada caso real também
corroboram para a instabilidade sobre como aplicar os critérios incluídos
na Lei 9.430/1996.
É importante ressaltar que há um projeto de lei proposto pelo senador
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) – PLS n º 275/20144945 – no qual altera
esta Lei, em especial no que diz respeito ao conceito de paraíso fiscal.
Para o senador, o pressuposto absoluto de que todos os países que
tributam rendimentos inferiores à percentagem de 20% são paraísos
fiscais “provoca distorções e leva a tratamento inadequado dos potenciais
parceiros internacionais”. O senador ressalta que “a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) não emprega
qualquer tipo de percentagem de imposto mínimo para identificar os
paraísos fiscais”. Em suas próprias palavras:
“Há um número não desprezível de países que, mesmo tributando
a renda em percentual inferior a 20%, são internacionalmente
reconhecidos como idôneos, de acordo com entidades
independentes como a OCDE. É o caso, por exemplo, de
Cingapura, Luxemburgo e Irlanda”, lembra o parlamentar46.

Naturalmente, para garantir segurança jurídica aos contribuintes, esta
Lei foi complementada com uma listagem de países, formalizada pela
Instrução Normativa nº 1.037/2010, promovida pela Receita Federal.

MITCHELL, Daniel, U.S. Goverment Agencies Confirm That Low-Tax Jurisdictions Are Not Money
Laundering Havens. Disponível em: <http://archive.freedomandprosperity.org/Papers/blacklist/blacklist. shtml>.
Acessado em 28 de novembro de 2014.
44
JACKSON, James K. The OECD Initiative on Tax Havens. Disponível em: <http://books.google.com.br/
books?id=ik-SNBG2aQC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=terrorism+september+11+tax+havens&source=bl&ots= B0pC
lksp_Q&sig=gnlumb2bx0yrasB6ZANedfVNAE&hl=ptBR&sa=X&ei=rIp0VL_6Lsu_ggTu8YLADg&ved=0CDUQ6
AEwAw#v= onepage&q=terrorism%20september%2011%20tax%20havens&f=false.
45
Fiscalização Legislativa em 2 de fevereiro de 2015. Local: 17 de dezembro de 2014 – Comissão de Assuntos
Econômicos. Status: 12 de dezembro de 2014 – Aguardando designação do relator.
46
Website do Senado Federal. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/10/21/projetoaltera-definicao-de-paraiso-fiscal>. Acessado em 28 de novembro de 2014.
43

96

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 11, n. 20, p. 81-116, out. 2015/mar. 2016

Gustavo Palheiro Mendes de Almeida

2.2 A Natureza
Jurídica
da Instrução
Normativa
Nº 1.037/2010

A doutrina diverge47 em relação à natureza jurídica das listas criadas
pela Receita Federal que apresentam os países com tributação
favorecida e regimes fiscais privilegiados. A lista que está em vigor é
a IN nº 1.037/2010, promulgada em 7 de junho de 2010, que já sofreu
várias alterações48 a fim de atualizar a compreensão do fisco brasileiro
em relação a países e regimes fiscais que serão categorizados como
favorecidos e privilegiados, respectivamente.
Durante um debate realizado no Instituto Brasileiro de Direito Tributário,
em 5 de agosto de 2010 para discutir a instrução normativa acima
mencionada, o Sr. João Francisco Bianco defendeu que a compreensão
do conceito de não tributáveis é uma ilusão que pertence ao mundo
teórico, já que na prática é a segurança jurídica que prevalece.
Ele acrescentou sua opinião sobre a compreensão pelas autoridades
fiscais:
Agora, eu queria dizer também o seguinte, eu tenho conversado
com muitas pessoas na Receita Federal sobre a natureza dessa
lista, e eu sinto que a posição da Receita Federal é que essa
lista é taxativa, porque não pode ser diferente, existem várias
manifestações públicas falando em nome da Receita Federal,
altos funcionários da Receita têm dito que a lista é taxativa,
tanto para o contribuinte, como para a própria fiscalização,
ela traz segurança para o contribuinte e traz segurança para a
fiscalização, é impossível ser diferente (..) 49

O escritório de advocacia Mattos Filho analisa o comportamento da
Receita Federal a respeito dessa questão50
...) historicamente, a Receita Federal tende a se ater às
jurisdições enumeradas para determinar o conceito de JTF e/ou
de RFP, conforme o caso. Nesse sentido, embora não possamos
prever qual será o entendimento da Receita Federal em relação
às novas listas, as autoridades deverão manter a interpretação
no sentido de que estas são taxativas.

A título de exemplo, Fernando Zilveti entende que a lista não é taxativa e João Francisco Bianco Luís Eduardo
Schoueri entendem que a lista é taxativa. Disponível em: http://www.ibdt.com.br/material/arquivos/Atas/
Integra_05.08.2010.pdf. Acessado em: 22/11/14.
48
Alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.045, de 23 de junho de 2010; pelo Ato Declaratório Executivo RFB
nº 3, de 25 de março de 2011; e pela Instrução Normativa RFB nº 1.474, de 18 de junho de 2014.
49
A título de exemplo, Fernando Zilveti e Gerd Willi Rothmann entendem que a lista não é taxativa e João Francisco
Bianco Luís Eduardo Schoueri entendem que a lista é taxativa. Disponível em: http://www.ibdt. com.br/material/
arquivos/Atas/Integra_05.08.2010. pdf. Acessado em: 22/11/14.
50
Website do Escritório de Advocacia Mattos Filho. Disponível em: http://www.mattosfilho.com. br/pagina.
php?item=Memorandos-aos-Clientes &pag=2877&lang=pt-br. Acessado em: 22/11/14.
47
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Cabe destacar que em consonância com o cenário regulatório brasileiro,
o autor entrevistou51 o superintendente da Susep, Roberto Westenberger
e importantes especialistas52 dessa instituição. No que diz respeito à
categorização dos países considerados paraísos fiscais, a regulação de
seguros e resseguros segue o que foi determinado pela Receita Federal.
O entendimento técnico dos entrevistados é que IN nº 1.037/2010 emitida
pela entidade é taxativa, gerando um impacto sobre a regulação de
seguros/resseguros.
A autoridade fiscal já manifestou sua posição sobre o assunto e
concluiu que os países na lista devem ser tributados53, após a decisão
administrativa pelo DISIT 08 nº 143, de 6 de dezembro de 2000, emitido
pela receita federal sob o seguinte título54:
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. Enquanto não
for editado novo ato normativo, para efeito do disposto no §2º
do art.16 da Medida Provisória nº 1990-31, de 11/05/2000,
consideram-se países ou dependências com tributação
favorecida apenas aqueles listados na Instrução Normativa
SRF nº 164, de 23/12/1999.

Esta decisão refere-se à Instrução Normativa em vigor na época, que
possui a mesma natureza da atual lista em vigor. Portanto, para garantir
a segurança jurídica, sigo o entendimento sobre a aplicação do imposto55
estabelecido na IN nº 1.037 e passo a analisar seu conteúdo em relação
a Porto Rico.

Entrevista presencial realizada em 28/01/2015 na sede da SUSEP. Destaca-se que essa não é a posição formal
da Autaquia.
52
Eduardo Fraga da Coordenação de Estudos e Normas (COREN) e Diogo Ornellas da coordenação geral de
produtos (CGPRO).
53
Muito embora a decisão diga respeito à legislação anterior, a IN nº 1.037 surgiu com a mesma natureza da SRF
nº 164.
54
Website da Receita Nacional. Disponível em http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph- brs? s10=@DTPE
+%3E=+19990101+%3C=+20010101&s9=NAO+DRJ/$.SIGL.&n=-DTPE&d=DECW&p= 1& u=/netahtml/decisoes/
decw/pesquisaSOL.htm&r=3&f=G&l=20&s1=&s6=&s3=143&s4=&s5=&s8=&s7=>. Acessado em : 22/11/14.
55
Luiz Martins Valero, Marcos Vinícius Neder de Lima, Fabio Rodrigues de Oliveira, Julia M. O. Ono, Marcos Sigueo
Takata, César Augusto Galafassi and Vanessa Miranda de Melo share this understanding. VALERO, Luiz & outros.
Regulamento do Imposto de Renda 1999 Anotado e Comentado, 17th Edition. São Paulo: FISCOSoft, 2014, p. 808.
51
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2.3. Subsunção
de Porto Rico
à IN nº 1.037/2010

O artigo 1º da referida norma lista os países e Estados dependentes56
com tributação favorecida57, de acordo com a receita federal, conforme
previsto o caput:
Art. 1º. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa,
consideram-se países ou dependências que não tributam a renda
ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento) ou,
ainda, cuja legislação interna não permita acesso a informações
relativas à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua
titularidade, as seguintes jurisdições [...]
(RFB, 2010)

Este documento inclui os países que concedem os incentivos acima
mencionados para os negócios em geral, desde que a receita federal
não discrimine entre tipos específicos de operações ou sociedade;
qualquer operação naquele determinado país é considerada com
tributação favorecida.
Por outro lado, o artigo 2º da mesma norma adota um foco diferente.
Seu objetivo é determinar a operações específicas realizadas em alguns
países, que não são normalmente classificados como “paraísos fiscais,
mas que ainda assim, obtêm “regimes fiscais privilegiados”58 59.
Andorra; Anguilla; Antígua e Barbuda; Antilhas Holandesas; Aruba; Ilhas Ascensão; Comunidade das Bahamas;
Bahrein; Barbados; Belize; Ilhas Bermudas Brunei; Campione D’Italia; Ilhas do Canal (Alderney, Guernsey, Jersey e
Sark); Ilhas Cayman; Chipre; Cingapura; Ilhas Cook; República da Costa Rica; Djibouti; Dominica; Emirados Árabes
Unidos; Gibraltar; Granada; Hong Kong; Kiribati; Lebuan; Líbano; Libéria; Liechtenstein; Macau; Ilha da Madeira;
Maldivas; Ilha de Man; Ilhas Marshall; Ilhas Maurício; Mônaco; Ilhas Montserrat; Nauru; Ilha Niue; Ilha Norfolk; Panamá;
Ilha Pitcairn; Polinésia Francesa; Ilha Queshm; Samoa Americana; Samoa Ocidental; San Marino; Ilhas de Santa
Helena; Santa Lúcia; Federação de São Cristóvão e Nevis; Ilha de São Pedro e Miguelão; São Vicente e Granadinas;
Seychelles; Ilhas Solomon; St. Kitts e Nevis; Suazilândia; LIX – Sultanato de Omã; Tonga; Tristão da Cunha; Ilhas
Turks e Caicos; Vanuatu; Ilhas Virgens Americanas; e Ilhas Virgens Britânicas. Website da Receita Nacional.
Disponível em: <http:// www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/ in10372010.htm>. Acessado 22/11/14.
57
VALERO, Luiz e outros. Op. Cit., p. 806.
58
Quanto à legislação do Uruguai, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de “Sociedades
Financeiras de Fundos de Inversão (Safis)” até 31 de dezembro de 2010; com referência à Dinamarca, o regime
aplicável às pessoas jurídicas constituídas como holding company que não executa a atividade econômica
substancial; com referência à legislação da Islândia, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas como
International Trading Company (ITC); com referência à legislação dos Estados Unidos, o regime aplicável às pessoas
jurídicas constituídas como estado Sociedade de responsabilidade limitada (LLC), cujo interesse é composto por não
residentes, não sujeitos ao imposto de renda federal; ou no que se refere à legislação de Espanha, o regime aplicável
às pessoas jurídicas constituídas como a Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (E.T.V.Es.); no que se refere
à legislação de Malta, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas como International Trading Company
(ITC) e International Holding Company (IHC); no que se refere à Suíça, os regimes aplicáveis às pessoas jurídicas
constituídas como holding company, domiciliary company, auxiliary company, mixed company e administrative
company, cujo tratamento fiscal resulte em incidência de imposto de renda, de forma combinada, inferior a 20% (vinte
por cento), de acordo com a legislação federal, cantonal e municipal, bem como o regime aplicável a outras formas
legais de constituição de pessoas jurídicas, mediante decisões emitidas pela autoridades tributária, resultando na
aplicação de imposto de renda, de forma combinada, inferior a 20% (vinte por cento), de acordo com legislação
federal, cantonal e municipal. Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in10372010.
htm. Acessado em 22 de novembro de 2014.
59
Vale destacar que os Países Baixos foram protegidos pelo efeito suspensivo em relação a esta lista desde o
executivo ato declaratório nº 10, de 24 de junho de 2010 emitido pela Receita Federal brasileira. No entanto, o ato
executivo declaratório nº 3, de 18 de dezembro de 2015 emitido pela Receita Federal brasileira revogando o ato acima
mencionado e os Países Baixos são considerados regimes fiscais privilegiados quando as empresas estabelecidas
aí se formam como Holding. Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.Action?idAto
=3616&visao=original. Acessado em 25 de janeiro de 2016; Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/
sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto = 70437. Acessado em 25 de janeiro de 2016, respectivamente.
56
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Formalmente, Por to Rico não está incluído na lista geral de
países/dependências com tributação favorecida, e em termos concretos
não apresenta características que justifiquem ser listado como tal.
Sob essa jurisdição, os impostos federais são geralmente aplicados
em negócios; o regime de isenção para seguradores/resseguradores
internacionais para operar riscos estrangeiros é um incentivo de exceção.
Quando perguntada sobre Porto Rico e sua classificação de paraíso
fiscal, Angela Weyne, em entrevista concedida ao autor deste artigo,
explica:
Um paraíso fiscal é um conceito que precisa ser definido ou
refinado, uma vez que pode ser entendido em diferentes cenários.
Pelo menos duas características devem estar presentes para que
o conceito de paraíso fiscal possa ter alguma realidade:
• Zero ou tributos muito baixos; e
• Zero ou baixo cumprimento da regulamentação.
Porto Rico é uma jurisdição altamente tributada (Renda,
Vendas, Estadual, Municipal, retenção de impostos etc) para
seus círculos eleitorais, em que o governo, ao longo de diversas
administrações, concebeu e implementou um ambiente fiscal que
favorecia grupos selecionados, com o objetivo de impulsionar
a economia.60

Em última análise, por força do argumento, poderia haver objeções para o
regime de incentivos concedidos aos negócios de seguros internacionais
em Porto Rico. A região poderia ser incluída na lista do artigo 2º da IN
nº 1.037/2010? Não é este o caso por várias razões já apresentadas
no capítulo 1 do presente artigo, sendo o mais importante a regulação
do sistema financeiro e do mercado de capitais, e a aplicação das leis
federais e jurisdição federal dos EUA aplicada a Porto Rico.
Angela Weyne, em entrevista concedida ao autor deste artigo, esclarece:
Mesmo para aqueles sob o regime preferencial, bem como
para aqueles que no ambiente fiscal regular, Porto Rico é
uma jurisdição altamente regulada, objeto de regulamentação
estatal, regulação Federal em muitas áreas e dois sistemas
judiciais. Especificamente e principalmente, as empresas ou
indivíduos sob os ambientes fiscais preferenciais estão sujeitos
a uma supervisão, sistema de informação e a divulgação de
sua operação assim como a retirada de benefícios indevidos.
Porto Rico não é um paraíso fiscal e está de portas abertas
ao movimento dos EUA em não patrocinar paraísos fiscais.
Porto Rico entra ativamente na discussão para favorecer
movimentos de capitais de paraísos fiscais para Porto Rico. Isto
é consistente com vários movimentos econômicos em relação
aos interesses dos Estados Unidos, onde foi aprovada legislação
para buscar a redução da evasão fiscal, reforço e garantindo
que o sistema bancário dos EUA e seguradoras mantenham
reservas adequadas61.

60
61

Entrevista por e-mail, concedida 19 de novembro de 2014.
Entrevista concedida por e-mail em 19 de novembro de 2014.
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Heleno Torres chama a atenção para as críticas pela doutrina aos
chamados rulings: “acordos prévios firmados entre o contribuinte e
o Fisco, vinculantes para este, para negociar a alíquota do imposto
aplicável (...)”. O autor explica que o propósito destes acordos é promover
a segurança jurídica para os contribuintes; no entanto, falham porque
excluem outros contribuintes, e as regras não são transparentes
(TÔRRES, H., 2001, p. 92).
Este não é o cenário em Porto Rico, porque há uma lei em vigor (lei
pública nº 98/2011) cuja segurança jurídica pode ser renovada por
decreto62. Isso se traduz em um ato unilateral por parte do governo que
garante a promoção da segurança jurídica da alíquota a ser cobrada
a todos os contribuintes estrangeiros, com transparência comprovada,
uma política resultante de um exercício legítimo da soberania de um
país que visa dar incentivos aos negócios (TÔRRES, H., 2001, p. 92).
Em relação aos Estados Unidos, o artigo 2º VII do IN 1.037/2010,
menciona especificamente, o tipo societário de Limited Liability Company
(LLC) estaduais, cujo interesse é realizado por não residentes, não
sujeitas ao imposto de renda federal.
Rubén Gely Rodríguez63 responde em entrevista concedida ao autor se
o modelo de negócio LLC pode ser encontrado em Porto Rico64:
As Células Protegidas de Porto Rico são autorizadas pelo
Capítulo 61 do Código e pela Regra 81 da regulamentação do
código. Elas constituem o quadro jurídico para seguradoras
internacionais em geral, que são entidades organizadas em Porto
Rico com o objetivo de fazer negócios no exterior.
Neste âmbito jurídico das células de proteção (Planos de ativos
segregados é o termo legal), fazer negócios sob um Plano de
Ativos Segregados da Operação é autorizado pelo Gabinete à
seguradora das classes 2, 3, 4, 5 ou 6. As Células Protegidas
de Porto Rico não são incorporadas e não têm personalidade
jurídica própria (ver artigo 61.160 (5) do Código), portanto,
elas não têm uma estrutura LLC. O Capítulo 61 e a Regra 81
promovem, entretanto, uma forte separação de ativos e passivos
entre as células protegidas e os da Companhia de células de
proteção.
As células protegidas são por lei (artigo alterado 61.240)
tributadas individualmente, bem como a PCC. Além disso, cada
PC precisa ser registrada individualmente na OCI-PR.
A seguradora internacional, Classe 2-6, não pode ser organizada
sob uma LLC como elas são organizadas sob o Código.
Em função dos argumentos acima citados, uma célula protegida
em Porto Rico não tem uma estrutura LLC.

62
63
64

Para maiores esclarecimentos consulte o capítulo 3.7.
Comissionado auxiliar (Supervisión y Complimiento) em Porto Rico.
Entrevista por e-mail, concedida em 6 de novembro de 2014.
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No que diz respeito ao mercado interno, ou seja, fora do Capítulo
61, as seguradoras e resseguradoras domiciliadas e fazendo
negócios em Porto Rico são organizadas no âmbito do Código e
podem assumir uma organização empresarial, mútua, recíproca
ou fraternal. Eles não podem assumir uma estrutura LLC.
Organizações de Serviços de Saúde domiciliadas em Porto
Rico são organizadas sob a General Corporation Law e podem
assumir uma estrutura LLC. No entanto, eles não podem
estabelecer células protegidas ou plataformas semelhantes.

Portanto, para fins de seguradora e resseguradora internacional, de
acordo com as licenças que autorizam operações no mercado brasileiro,
tais negócios não estão constituídos como LLCs.
Projeções indicam que os EUA perdem US $100 bilhões de dólares por
ano para os paraísos fiscais em imposto de renda (FRANCIS, D., 2008)65,
sendo assim, não poderia permitir que um paraíso fiscal operasse em
seu próprio território.
Pode-se concluir que Porto Rico não está incluído em nenhuma
hipótese apresentada na IN nº 1.037/2010 emitida pela receita federal,
formalmente ou materialmente falando. Na verdade, o território tem
potencial para receber negócios de paraísos fiscais que possam ser
perseguidos pelos serviços da receita federal de vários países, incluindo
os EUA:
Não há dúvida de que o sigilo, um atrativo de longa data de
entidades bancárias tradicionais offshore, já não é um fatorchave na tomada de decisões de negócios. Como o IRS e outras
agências fiscais em todo o mundo ter combatido a evasão fiscal,
a característica anteriormente atraente dos chamados paraísos
fiscais. (...) Este nivelou o campo de jogo para jurisdições,
como Porto Rico, que pode oferecer benefícios offshore com
a segurança e estabilidade de uma jurisdição onshore, e um
ambiente convidativo.66
(FERRERÍA, J. N.)

Como evidenciado neste subcapítulo, pode-se concluir que Porto Rico
não é um paraíso fiscal, de acordo com a regulação fiscal brasileira.
Isso infere uma situação singular para sua operação no Brasil, nos
termos da regulação de seguro: uma empresa de resseguros com sede
em Porto Rico pode fazer negócios com riscos brasileiros registrando-se
neste país como ressegurador eventual. Reflexões sobre esse recurso
serão investigadas no próximo subitem.

Disponível em: http://www.csmonitor.com/Business/2008/0609/p15s01-wmgn.html. Acesso em: 27 nov.14.
Disponível em: http://www.uprblj.com/wp/wp-content/ uploads/2012/04/3-UPRBLJ-1-Juany-Nadal-TheInternational-Insurance-Center-04-22-2012.pdf. Acessado em 23 de novembro de 2014.
65

66
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2.4 Atuação
de Empresas
Sediadas em
Porto Rico
no Mercado
Brasileiro
de Resseguro

De acordo com a legislação brasileira, as empresas sediadas em Porto
Rico podem estabelecer uma operação de resseguro para aceitação
de riscos brasileiros, considerando as três categorias: local, admitido
e eventual. O fato de Porto Rico não ser considerado paraíso fiscal
permite que as empresas com sede naquele país possam iniciar suas
operações como resseguradoras eventuais, desde que cumpram as
demais condições em relação a sua inscrição com a Susep.
A categoria de ressegurador eventual se diferencia dos demais com
relação ao custo por duas razões. Em primeiro lugar, não exige a
internalização de recursos no Brasil para operar, como exigido aos
resseguradores locais e admitidos; além disso, não incorre em custos
regulatórios, como o envio de informações à autoridade reguladora (por
exemplo: Formulário de Informações Periódicas) e a taxa de fiscalização.
Ou seja, o ressegurador eventual não tem que investir dinheiro na
empresa, sediada no Brasil para começar a operar, também não é objeto
de custos constantes decorrentes das normas regulatórias do Estado
brasileiro lato sensu.
Ao estabelecer a três categorias de resseguradoras, o LC 126 procurou
preservar o princípio da equidade dentro do ambiente competitivo.
É um equilíbrio entre os custos regulatório e internalização do capital e
a proporção dos prêmios cedidos.
Apesar de um enorme custo de internalização de recursos e custo
regulatório serem impostos à resseguradora local, ela se beneficia de
uma reserva para operações locais.
No que se refere à resseguradora admitida, os requisitos para a
internalização de capital e os custos regulatórios são mais baixos do
que aqueles para o ressegurador local, porém, maiores que a eventual,
ou seja, um meio-termo entre os dois.
Com relação ao ressegurador eventual, sob a perspectiva de cessão
de prêmios, não existem restrições para fazer negócios, porém é mais
barato se estabelecer como ressegurador eventual.
Westenberger e os especialistas acima mencionados explicam que, na
verdade, o custo regulatório para os resseguradores eventuais é menor
do que para o admitido, e é menor que o de um local. Sob a perspectiva
de um ressegurador estrangeiro que deseja fazer negócios no Brasil,
pode-se inferir que há menos barreiras à entrada para os antigos,
devendo-se observar, contudo os requisitos regulamentares vigentes.
Por outro lado, há um limite de cessão anual de seguradoras para os
resseguradores eventuais, enquanto há uma cessão obrigatória de,
pelo menos, 40% em cada colocação para os resseguradores locais até
dezembro/2016. A Resolução Normativa CNSP 325/2015 fez o mercado
de resseguro mais flexível67 e, dentre outras alterações, diminuiu o
percentual obrigatório de cessão obrigatória de resseguro para locais
a 30% a partir de janeiro/2017; a 25%, em janeiro/2018, para 20%, em
janeiro/2019 e de 15% a partir de janeiro/2020.

67

A oferta preferencial continuará ocorrendo independente da redução da obrigatoriedade de contratação.
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A recente Resolução Normativa CNSP 325/2015 publicada em 3 de
agosto de 2015, surpreendeu o mercado de resseguro, desde que
flexibilizou o mercado de resseguros sem um amplo debate público
sobre o assunto. As emendas, entre outras regras, foram:
a) Os limites de risco de transferência para as empresas associadas
ou que pertencem ao mesmo conglomerado financeiro sediadas no
exterior. A sociedade seguradora ou o ressegurador local poderá
transferir riscos, para empresas ligadas ou pertencentes ao mesmo
conglomerado financeiro sediadas no exterior, observados os
seguintes limites máximos do prêmio correspondente a cada contrato
automático ou facultativo:
1.
2.
3.
4.
5.

20% (vinte por cento), até 31 de dezembro de 2016;
30% (trinta por cento), a partir de 1º de janeiro 2017;
45% (quarenta e cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2018;
60% (sessenta por cento), a partir de 1º de janeiro de 2019; e
75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020.

b) O acordo obrigatório de resseguro com resseguradoras locais:
a seguradora deverá contratar obrigatoriamente, no mínimo, os
seguintes percentuais de cessão de resseguro para resseguradores
locais a cada contrato automático ou facultativo:
1.
2.
3.
4.
5.

40% (quarenta por cento), até 31 de dezembro de 2016;
30% (trinta por cento), a partir de 1º de janeiro de 2017;
25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2018;
20% (vinte por cento), a partir de 1º de janeiro de 2019;
15% (quinze por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020.

Essa alteração implica que os principais itens da regulação do setor
de resseguros retornam àqueles implementados na época da sua
abertura, e as alterações feitas no final de 2010 e início de 2011, que
tinham colocado a oferta local preferencial de 40% como obrigatória e
limitado resseguro e retrocessão intragrupo no exterior até 20%, serão
revogadas gradualmente até 2020.
Os especialistas da SUSEP entendem que as regras favorecem
resseguradoras estabelecidas no Brasil, no entanto, isto não impede
que resseguradores estrangeiros participem do mercado de resseguro
brasileiro das suas sedes no exterior. Várias empresas não locais
estão bem posicionadas, como o Lloyds, que opera no Brasil como
ressegurador admitido e cujas receitas ficam atrás somente do
IRB-Brasil Re, se consideradas as respectivas retrocessões aceitas
de resseguradores locais por aquela companhia.
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Um indício desta baixa barreira à entrada do ressegurador eventual é a
proporção de resseguradoras que fazem negócios no Brasil, segundo
dados da SUSEP 68. É evidente que o número de resseguradores
eventuais é de longe o maior; as admitidas vêm na segunda posição e,
por último, o local. Foi observado que quanto maiores os custos para
operar no mercado de resseguro brasileiro, maiores as barreiras à
entrada e, assim, menor o número de participantes.
A literatura econômica adota o conceito de “custo de oportunidade” para
descrever esta situação de escolher um investidor internacional, que,
de acordo com Edwin Mansfield69, ajuda a determinar como os fundos
devem ser alocados (MANSFIELD, E., p. 8).
Luiz Carlos Pereira de Carvalho classificou este conceito como um dos
mais importantes na teoria econômica70: “(...) custo de oportunidade
mede o valor de oportunidades perdidas devido à escolha de uma
alternativa de produção, em lugar de outra igualmente possível
(CARVALHO, L.C.P. de, p. 184).71”
Em referência ao caso estudado, o custo de oportunidade de usar o
capital a investir com internalização de recursos e custos regulatórios
significa desistir de fazer outros incontáveis investimentos.
Portanto, as empresas sediadas em Porto Rico, que já se beneficiam
de tributação favorecida, também podem operar com riscos brasileiros
em uma posição privilegiada.
Porto Rico está competindo com os principais centros de negócios
mundiais de seguros/resseguros. O quadro do anexo 1 apresenta uma
comparação de Porto Rico com outras áreas de negócio de seguros
internacionais72. Vale ressaltar que Bermudas lidera a lista; no entanto,
como analisado anteriormente, o sistema regulatório brasileiro tem
regras que causam um impacto negativo sobre as operações conforme
as hipóteses listadas na IN 1.037/2010.
Parece, contudo, que existem aspectos importantes que Porto Rico
deveria tratar como, por exemplo, aumentar a presença de agentes,
desenvolver mais sua mão de obra especializada e melhorar a
disponibilidade de voos e de um ambiente regulatório, nos termos
especificados na tabela a seguir.

Website da SUSEP. Disponível em:< http://www.susep.gov.br/>. Acessado em: 11/11/15.
Professor de economia da University of Pennsylvania de 1964 até sua morte em 1997, além de ter sido diretor
do Center for Econommicsand Technology.
70
Equipe de professores da USP. Manual de Economia. 1ª ed. São Paulo: Saraiva. p. 13.
71
Outros autores, como Edwin Mansfield; Paul Wonnacott e Ronald Wonnacott compartilham definições
semelhantes. MANSFIELD, Edwin. Economics, 7ª ed. Nova Iorque; Londres: Norton & Company. p. 477.
WONNACOTT, P.; WONNACOTT, R. Economia.2ª ed. São Paulo: McGraw-Hill Ltda. p. 545.
72
Informações utilizadas de uma tabela compilada pelo Economic Development Department of the Commonwealth
of Puerto Rico, incluído no Anexo 1.
68
69
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Além da possibilidade de melhoria do contexto nacional de Porto Rico,
o tratamento regulatório brasileiro dado a resseguradoras lá localizadas,
interessadas em fazer negócio no Brasil, apresenta um ganho de
competitividade com menos barreiras de entrada, bem como a redução
de custos.
O próximo subitem pretende mapear os impostos que serão aplicados
ao prêmio de resseguros pagos no estrangeiro, isto é, os impostos que
o ressegurador de Porto Rico será exigido a pagar à Receita Federal
brasileira.
2.5. Tratamento
Tributário
Aplicável
ao Prêmio
de Resseguro
Cedido no
Exterior
e Regra
de Preços de
Transferência

Como já observado, as resseguradoras sediadas em Porto Rico se
benefíciam de tributação favorecida e das eficiências corporativa e
regulatória. A região e suas estruturas corporativas não são consideradas
como um paraíso fiscal, de acordo com as normas brasileiras, no entanto,
as resseguradoras podem se estabelecer no Brasil como eventual.
Neste subitem serão apresentadas outras vantagens comparativas em
relação às resseguradoras sediadas em paraísos fiscais.
Há uma discussão em curso sobre a natureza jurídica da atividade de
seguros/resseguros. Isso é uma obrigação em relação à operação ou
ao pagamento?
A tese dos contribuintes é que o contrato gera a obrigação de pagar pelos
prejuízos decorrentes de um sinistro segurado na apólice. O interesse
econômico da Receita Federal73 é defender a natureza de serviço da
atividade securitária.
Essa divergência gera duas grandes consequências tributárias: uma sob
o ponto de vista municipal; a aplicação ou não do imposto municipal de
serviços (ISS); e, a outra, sob o ponto de vista federal; a qualificação do
prêmio seguro/resseguro para efeitos de retenção de imposto de renda
como “outros rendimentos” (alíquota de 15%) ou “prestação de serviços”
(alíquota de 25%).
O entendimento do autor está em consonância com a tese favorável
ao contribuinte. Existem serviços prestados por seguradoras e
resseguradoras: treinamento, troca de informações, assistência no
desenvolvimento, diretrizes, políticas de subscrição etc. No entanto, não
caracterizam como a atividade principal realizada por essas empresas.
Objetivamente, pode-se dizer que consiste em indenizar cobertos na
apólice, em contraprestação do prêmio, ou seja, a transferência do risco
reduz responsabilidades financeiras. O fato de alguns serviços serem
fornecidos, não desqualificam a essência deste acordo que é “pagar”
as perdas seguradas.

73

Decisão nº 218, de 06.08.1999; Solução de Consulta nº107, de 11.04.2001.
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Portanto, a autoridade fiscal tende a supervalorizar determinadas
atividades paralelas realizadas pela empresa e erra em interpretar a
natureza jurídica da atividade econômica realizada. O interesse que está
em jogo da parte da autoridade fiscal em tal discussão é eminentemente
arrecadatório e cego em relação ao negócio realizado entre as partes
contratantes.
Se considerarmos o registro como ressegurador eventual de uma
empresa de resseguros no Brasil, sob uma análise conservadora, serão
aplicados para a concessão de prêmios de resseguro os seguintes
impostos:
a) Imposto de renda retido na fonte (IRRF). Lei nº 9.932, de 1999:
remessas para o exterior do prêmio de resseguro e retrocessão
para resseguradores admitidos e eventuais estão sujeitas à
tributação do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% ou 25%
aplicáveis apenas sobre 8% dos valores, o que resulta em 1,2% ou
2%, respectivamente, sobre os prêmios cedidos, de acordo com o
artigo 26 da provisória presidencial Decreto nº 2.158-35/20018274.
Em termos práticos, o contribuinte tende a pagar a alíquota do IRRF
cobrada pela Fazenda e depois discutir administrativo-judicialmente.
No caso de um ressegurador estrangeiro, enquadrado nos termos de
IN 1.037/2010, essa possibilidade de litígio não é aplicável por força
de Lei75, e não por causa da natureza jurídica do prêmio enviado ao
exterior, caso em que será aplicada a taxa de 25%. Então, quando
um segurador brasileiro faz negócio com um ressegurador porto
riquenho, é possível discutir qual alíquota será aplicável.
b) Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Lei n° 10.865/200476:
as alíquotas aplicáveis ao PIS e COFINS, respectivamente, 1,65% e
7,6%, sobre os prêmios de resseguro enviados ao exterior, calculadas
em 8% do valor pago, creditadas, entregues, empregadas ou remidas
para resseguradores estrangeiros. Mais uma vez, a natureza jurídica
da obrigação de seguro é discutida. A autoridade fiscal considera a
atividade do prêmio de resseguro cedido no exterior como importação
de serviços. Objetivamente, o contribuinte tende a pagar o imposto
e discutir aspectos administrativos e legais.
c) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)/CÂMBIO, no caso de
encerramento de taxa de câmbio, Lei n° 6.385/1976: este imposto
será sobre operações de câmbio, através da aplicação de uma
alíquota de 0,38% sobre a transferência do prêmio de resseguro
cedido para os resseguradores estrangeiros.
“a base de cálculo para o imposto de renda retido sobre os prêmios de resseguro cedido no exterior é de oito por
cento do montante pago, creditado, entregue, empregado ou remido”
75
Artigo 9º da Lei nº 9.779/1999; Artigo 685, II, “b” dos regulamentos do imposto de renda (RIR)/1999; Artigo 13.º,
nº 1 da Instrução Normativa nº 252/2002 emitida pela receita federal.
76
Vale lembrar que a Medida Provisória (MP) nº 668, de 30 de janeiro de 2015 entra em vigor em maio. A alteração
introduzida pelo MP é a alteração das alíquotas definidas no artigo 8 da Lei nº 10.865/2004. As alíquotas de
impostos aplicáveis sobre o prêmio de resseguros remidos no exterior não foram alteradas, desde que a operação
de resseguro está incluída no inciso II do caput do artigo 3º da mesma Lei.
74
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Vale ressaltar que a seguradora brasileira é responsável por:
a) reter e pagar o imposto sobre os prêmios de resseguro devidos a
um ressegurador estrangeiro;
b) o pagamento de PIS e COFINS aplicável aos prêmios devidos a um
ressegurador estrangeiro; e
c) a arrecadação do IOF aplicável em operações de câmbio.
Outra vantagem de uma resseguradora internacional não estar localizada
em um paraíso fiscal é a não atração automática das regras de preços
de transferência77. Os artigos 24 e 24-A da Lei n° 9.430/1996 impõe
tais regras, independentemente do mérito, para as operações com
qualquer pessoa física ou jurídica, mesmo que não vinculada, residente
ou domiciliada em paraísos fiscais.
Partes vinculadas podem operar internacionalmente com o objetivo
de aumentar os custos de uma parte e aumentar o lucro de outra,
geralmente localizada em um paraíso fiscal para efeitos fiscais.
Os métodos de controle de preços de transferência assumem uma função
extrafiscal (TORRES, H., p. 162) para reestabelecer preços competitivos
de mercado quando estes são manipulados intencionalmente.
Essas regras quando aplicadas fazem a operação mais onerosa,
justamente porque tentam alcançar um “preço de mercado” real.
Como regra, são usados em operações entre as empresas que compõem
um grupo transnacional, entre partes relacionadas, ou quando existem
acordos de cooperação entre elas78.
Ocorre que, quando um ressegurador estrangeiro é enquadrado na
IN 1.037/10, há execução imediata das regras, independentemente
de qualquer relação entre as partes de preços de transferência.
Isso representa um aumento das despesas de operação financeira.
Esse não é o caso das relações entre uma seguradora brasileira e um
ressegurador eventual em Porto Rico.
Esta visão geral dos impostos a serem pagos, de quem deve coletá-los e
das regras de preços de transferência abrem o caminho para uma análise
mais profunda deste assunto, que não cabe no âmbito do presente
estudo.

Ver artigos 18 e seguintes, da Lei nº 9.430/1996 e Instrução Normativa nº 1.312/2012 emitida pela Receita Federal
brasileira.
78
Ver artigo 2º da Instrução Normativa nº 1.312/2012 emitida pela Receita Federal brasileira.
77
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3. Conclusão

Ao tomar Porto Rico como um exemplo de jurisdição internacional que
promove incentivos tributários, permite a organização de estruturas
corporativas eficientes e garante segurança regulatória no âmbito das
leis federais dos EUA, sob as autoridades reguladoras dos EUA, dentre
outras instituições, esse país se apresenta como um terreno fértil para
as empresas.
No entanto, a situação macroeconômica na região é preocupante.
O risco decorrente79, agravado pelo elevado endividamento de Porto
Rico, deve ser levado em conta em uma análise de custo benefício de
se fazer negócios com empresas lá localizadas.
O estudo conclui que Porto Rico não é um paraíso fiscal, pois não tem
sido listado como tal pela Receita Federal, por isso as resseguradoras
localizadas nesse território podem se beneficiar de custos mais baixos
e menos barreiras de entrada em relação ao mercado brasileiro.
Um ressegurador internacional que queira fazer negócios no Brasil e
não seja considerado paraíso fiscal tem pelo menos três vantagens
competitivas:
•

viabilidade jurídica de se registrar na SUSEP como ressegurador
eventual e reduzir custos regulatórios;

•

poder discutir administrativa-judicialmente a alíquota do imposto de
renda sobre a remessa para o exterior do prêmio; e

•

não atrair imediatamente as regras de preço de transferência.

Existe o risco decorrente devido à possibilidade da empresa cedente não cumprir com as suas responsabilidades
financeiras. Darrel Duffie e Kenneth J. Singleton, da Universidade de Stanford e London Business School,
respectivamente, explicam que: “risco decorrente é o risco de default ou reduções no valor de mercado causadas
por mudanças na qualidade de crédito emitentes ou contrapartes”. CLEYDERSON, Darrell & SINGLETON, Kenneth.
Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Reino Unido: Princeton University Press, 2003, p. 4.
79
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Anexo 1
As Características dos Diferentes Mercados de Resseguro
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Anexo 2
Estágio do Desenvolvimento Econômico de Porto Rico

Estágio de desenvolvimento
Transição

1

Transição

2

1-2

Fator
impulsionador

3

2-3

Eficiência
impulsionadora

Inovação
impulsionadora

Instituições
Inovação

Infraestrutura

Sofisticação
de negócios

Ambiente
macroeconômico
Saúde e ensino
básico

Tamanho
do mercado

Ensino superior
e formação

Disponibilidade
de tecnologia
Desenvolvimento de
mercado financeiro

Eficiência do
mercado de bens
Eficiência do mercado
de trabalho

Porto Rico
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Anexo 3
Fatores Mais Preocupantes de Porto Rico

Os fatores mais preocupantes para se fazer negócios
Burocracia estatal ineficiente............................................ 26.2
Legislação trabalhista restritiva........................................ 15.0
Regulamentações fiscais...................................................11.4
Alíquotas de impostos........................................................11.1
Acesso ao financiamento.................................................... 9,5
Corrupção............................................................................ 6.0
Instabilidade política............................................................ 4.6
Infraestrutura inadequada................................................... 3.1
Insuficiente capacidade de inovar....................................... 3.1
Ética de trabalho fraca......................................................... 3.1
Inflação................................................................................ 2.6
Crime e roubo...................................................................... 2.1
Instabilidade e golpes do Estado........................................ 1.7
Mão de obra com instrução insuficiente............................. 0.4
Regulação da moeda estrangeira....................................... 0.0
Saúde pública fraca............................................................. 0.0
Percentual de respostas
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Introduction

The purpose of this article is to analyze the legal framework applicable to
reinsurance operations in Brazil carried out in companies headquartered
in Puerto Rico.
The question, or rather, the problem that concerns this study is how a
company headquartered abroad can run a reinsurance business in Brazil,
and under what constraints, taking Puerto Rico as model.
The overall objective is to identify the constraints to reinsurance operations
applicable in Brazil for companies headquartered abroad. In order to
achieve this, the following article is structured in chapters corresponding
to the specific objectives of the study.
Chapter 1 contextualizes the business conditions in Puerto Rico, with
the purpose of highlighting relevant aspects of the activity, in Brazil, of
reinsurance companies headquartered in that jurisdiction.
Chapter 2 is dedicated to one of these specific aspects, which is the
qualification of Puerto Rico taking into account the Brazilian tax law
that characterizes “country or dependent state with favored taxation” or
“privileged tax regime”, according to the terms of Normative Instruction
No. 1037/2010 issued by the Federal Revenue Service (“NI 1037/2010”).
The purpose is to identify whether the relevant country can be classed as
a “tax haven”, according to the terms of Supplementary Law No. 126/2007
and of Reinsurance Law (“SL 126”), and resulting legal implications.
The methodology is deductive: for the foreign companies interested
in operating reinsurance business in Brazil, it is important to establish
whether the jurisdiction under which their head office or corporate
structure is, can be categorised as a tax haven under the terms of the NI
1037/2010 and Article 4, Paragraph 4 of the SL 126. The main implications
when a jurisdiction is classed as a tax haven are the following:
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•

the prohibition of its activity as eventual reinsurer, which implies high
regulatory costs due to the need to operate as admitted/authorized
or local reinsurer. This means that the company is required, for
example, to invest in Brazil and establish itself as a physical business,
the requirements of which will depend on whether it is local (more
requirements) or admitted (less requirements);

•

enforcement of transfer pricing rules, under the terms of the Article
24 of Law No. 9430/1996 (“L 9430/1996”), with respect to the
reinsurance operation.

•

tax rate of 25% with regards to Withholding Income Tax, according
to Normative Instruction No. 252/2002 (“NI 252/2002”), issued by
the Federal Revenue Service.
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The inquiry proposed in this article is supported by bibliographical
research, actual case studies, and interviews with renowned experts
within the global insurance market, lawyers, regulatory authorities from
Brazil and Puerto Rico market, and representatives from the Brazilian
insurance industry. The questions formulated by the author and sent to
respondents by email, as well as the related answers, were included
according to their relevance in relation to the theme being addressed.
The study is justified by the interest in the introduction to, and
dissemination of, the theme of reinsurance operations and treatment
given to international companies operating or wishing to operate in the
Brazilian market, taking as a model those headquartered in Puerto Rico.
This particular jurisdiction was chosen because it is differentiated: on
the one hand, it benefits from a friendly regulation that accommodates
efficient corporate structures1 and promotes tax incentives to insurance
and reinsurance companies operating with international risks. On the
other, it offers the possibility of operations in the United States. Finally,
it is not on the list of locations considered tax havens by the Federal
Revenue Service, provided for in NI 1037/2010.

Chapter 1. The
Context of
the Insurance
Business in
Puerto Rico

Puerto Rico is of interest because of its flexibility in adapting to present
circumstances. On the one hand, its market encourages business
by enabling efficient corporate structures, and by creating standards
that ensure legal certainty and friendly taxation for strategic economic
activities in the country. On the other, Puerto Rico benefits from sound
regulation regarding transparency and rules imposed by the US Tax
Authority (“IRS”), and those determined by the US Federal Laws. It is
a business model that meets tough regulatory criteria while promoting
and fostering businesses.

1.1 Socioeconomic
Aspects

In 2005, Puerto Rico, a Latin American jurisdiction that is part of the
United States, brought into force a new law, which stands out in the global
competition of jurisdictions, offering a friendly business environment
and an efficient tax platform for international insurers2. Puerto Rico
created rules with characteristics similar to countries such as Bermuda,
Barbados, Cayman Islands, Gibraltar, among other regions, offering
low taxation and flexible regulations for offshore insurance operations.
Due to its special status within the United States, some protections and
certainties normally provided in the United States also apply to insurance
businesses carried out in its territory.

Different modalities of Protected Cell Companies, Insurance Holdings, Branches, among others. The purpose of
this Article is not to explain each of these types. For additional information please see the Course Conclusion Paper
“A ABERTURA DO MERCADO BRASILEIRO DE RESSEGUROS E A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS PARA
EMPRESAS ESTRANGEIRA: AS PECULIARIDADES DE PORTO RICO”, defended by the author of this Article, in
December/2014 in the Law School of Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro
2
Oficina del Comisionado de Seguros website. Available at: <http://www.ocs.gobierno.pr/ocspr/documents/
international/A%20New%20Alternative%20to%20Offshore%20Insurance%20Markets%20-%20English.pdf>.
Accessed on November 28th 2014.
1
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Puerto Rico also stands out among other Caribbean Islands due to its
proximity to the USA, situated within 1,050 miles from Miami and just 3
hours by air from New York3. The island enjoys an organic relationship
with the North American territory. The volume of air traffic in Puerto
Rico is 4,300 cargo flights per month and 1,800 passenger flights per
week, with Luis Muños Marín International Airport (situated within 5 km
from the capital San Juan) connecting more than 19 cities in the USA,
amongst other regions such as the Caribbean, South America and
Europe4. In 2013, there were 2,124 flights between Puerto Rico and the
USA5 recorded.
The Laws of Puerto Rico (in particular Laws 399 and 400/2004)
permit the creation of insurance holding companies – special insurers
and reinsurers that negotiate risks outside Puerto Rico 6 . Such
companies are free from most regulations normally applied to domestic
insurers/reinsurers, which cover internal risks within Puerto Rico, and
pay a modest 4% of Income Tax to Puerto Rico based on the net income
(after the initial US$ 1.2 million of revenue) without being liable to the
Federal Income Tax of the United States.
Although insurers/reinsurers in similar places such as Bermuda do not
pay any Income Tax, they have other business constraints that can often
burden their operations – i.e. high local costs, restrictive immigration7,
labour practices and limitation of practitioners, and financial resources
to attend local insurers.
Moreover, while investors of other jurisdictions need to systematically
review local laws to evaluate the stability and increase the legal
mechanisms available at these locations, Puerto Rico offers the full
protection of a United States jurisdiction, including coverage in American
currency and related banking and capital market laws, amongst other
distinct Federal Laws.
Another difference is that the island facilitates business between Puerto
Rico and Latin American countries because of its bilingual fluency8
(English and Spanish), which fosters potential connections between
Latin American and US markets.

Kevane website. Available at: <http://www.kevane.com/files/Doing%20business%20in%20Puerto%20Rico%20
Rev%20112012.pdf>. Accessed on November 27th 2014.
4
Slides of the Secretary for Development and Commerce of Puerto Rico, A New Framework for the Economic
Development of Puerto Rico, presented on May 17th 2013 in the Puerto Rico Credit Conference. Available at: <http://
www.gdbpur.com/PRCC2013/documents/CC2013%20%20May%2017%202013%20%20DDEC%20Presentation%20
vFINAL.pdf>. Accessed on November 27th 2014.
5
United States Department of Transportation website. Available at: <http://www.transtats.bts.gov/databases.
asp?Mode_ID=1&Mode_Desc=Aviation&Subject_ID2=0>. Accessed on November 28th, 2014
6
These insurers can accept reinsurance, as well as some risks specific from Puerto Rico.
7
The residents of Puerto Rico are American citizens and have free transit between Puerto Rico and the USA.
8
Insurance Market Report – Porto Rico: Non-Life (P&C), 2014
3
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Together with sharing a linguistic identity and Latin origin, the promising
market of Puerto Rico benefits from an effective human workforce to
receive insurance business. According to data encompassing the period
between 2011 and June/2012, there were over 50,000 graduate students
undertaking a number of higher education programs in Puerto Rico,
8,000 of them in business administration programmes.9
There are 10 commercial banks in Puerto Rico with more than 63
billion dollars in assets10, whose business is closely associated with the
insurance market, as explained by the insurer Willis:
The possibility that banks and insurers have of turning, through
the PCCs, banking products into insurance products and vice
versa, has fostered the development and encouraged the merging
of the banking and insurance sectors11.

Rubén Gely, in an interview with the author, explains how the financial
and insurance market are closely correlated, and present the following
interfaces according to the regulatory authority: “commercial accounts,
drafts, certificates of deposit, escrow accounts and trust services”.
The interviewee also says that12:
After the Gramm Leach Bliley legislation, most banks, if not all,
extended their operations to the insurance industry through one
or more subsidiary companies as insurance agents (General
Agent, Authorized Representative or Producer). Banco Popular,
the main bank in Puerto Rico also has a Reinsurance branch13.

The Puerto Rico legislation includes an International Banking Center,
also with large tax exemptions, which facilitates the operating structures
to run banking and insurance business on a domicile prudent basis14.
Besides human capital and presence of financial companies, the physical
infrastructure of the island benefits from a well-developed road system,
port and air network, which contribute towards efficient transport of both
goods and people15.

As per data from Consejo de Educación de Porto Rico, Área de Evaluación, Planificación, Estadística e
Investigación – Compendio Estadístico sobre la educación superior de Puerto Rico.
10
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras website. Available at: <http://www.ocif.gobierno.pr/
documents/Q2-2013/commercial_banks.pdf>. Accessed on November 23rd 2014
11
Free translation. Available at: <http://willisgroup.co.nz/Documents/publications/Services/captives/Protected_Cell_
Companies_(PCCs)_-_The_present_and_Future.pdf>. Accessed on November 23rd 2014.
12
Interview by email on October 17th 2014.
13
Free translation.
14
Slides of the Commonwealth Of Porto Rico Office Of The Commissioner Of International Insurance Center, 2007.
Available at: <https://mailattachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?view=att&th=145244c1bf2e2aa1&att
id=0.1&disp=vah&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9EivFG6fb8LBMeWvB3Pcck&sadet=1416828904437&sads=oDdW
bEdUdhQiH_Vn17PRLHzbAgw>. Accessed on November 23rd 2014
15
Available at: http://www.gdb-pur.com/economy/fact-sheet.html. Accessed on November 27th 2014
9
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With a diversified economy in terms of financial and economic activities,
and infrastructural externalities that are positive for the insurance
industry, Puerto Rico is a market of high competitive potential.
1.2 Legal
System
and Regulation

Puerto Rico is a territory that is an integral part of the United States16,
subject to the US Constitution, US Federal Laws, US federal jurisdiction,
Regulation by the Federal Reserve System (FED)17 and to the Securities
and Exchange Commission (SEC)18, among others. Puerto Rico is
locally self-governing; it has a representative in the US House of
Representatives, who has a voice, but not a vote19.
In addition to enjoying some benefits pertaining to US regulation, the
territory has local tax and fiscal autonomy to establish its tax rates.
The “international insurer20” will abide by the Laws of this Commonwealth
and by Chapter 61 of the Insurance Code of Puerto Rico.
The island is a sound location for businesses, since it was legally designed
to develop such industry in its territory, given the content of Laws 39921
and 40022 (created in 2004, they came into force in 2005), which worked
as catalysts in the promotion of insurance and reinsurance businesses
in the country.
According to the AXCO 2014 report:
Laws 399 and 400, from September 22nd 2004, turned Puerto
Rico into an offshore captive center, placing “international
insurers” under a regulatory environment like Bermuda whereby
they are exempt from taxes from United States, and from fees
from Puerto Rico. 23

The commonwealth status since 1952 is a commitment between the independence of the island and the sovereignty
of the United States. In November 6th 2012, in a popular referendum, 65% of people of the territory approved to
increase its status to integral part of the American territory as a state, only depending on the approval by the US
Congress
17
US Central Bank.
18
US Securities Commission.
19
Insurance Market Report – Puerto Rico: Non-Life (P&C), 2014.
20
Including captive insurance and reinsurance, and associated captive structures.
21
International Insurers and Reinsurers Act of Puerto Rico. It is the legal milestone for creating the Puerto Rico
International Center – insurers, reinsurers or business organized as such (i.e. Holdings), can import and export
services related to the insurance industry. This Law sets the requirements for: tax exemptions, authorization to
operate, minimum capital, among others, to international Insurers/Reinsurers located in Puerto Rico
22
Sets the tax treatment for the International Insurers authorized to operate by Puerto Rico International Center.
23
Insurance Market Report – Puerto Rico: Non-Life (P&C), 2014).
16
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Such Laws paved the way for Chapter 61 of the Insurance Code of
Puerto Rico and set the foundations for the creation of the International
Insurance Center of Puerto Rico (IIC)24.
IIC is a dedicated area within the Department of Insurance of Puerto
Rico and its goal is to improve the competitive environment in the
insurance and reinsurance market. Under a safe and flexible regulatory
environment, as well as some tax benefits, insurance and reinsurance
companies are able to cover risks that are not from Puerto Rico.
Other business activities, such as Investment Companies and Asset
Managers, are also attracted by IIC as a mechanism to ensure the
operating infrastructure for insurance and reinsurance businesses in
the country. Academic activities such as the Education Programme
at local universities and the sponsorship of courses relevant for the
insurance industry are also given motivation. Countless opportunities
have been created for the insurance industry encompassing domestic
and foreign risks, due to its interest in business and the natural course
of business operations within the local insurance industry.
According to Angela Weyne Roig25:
By the end of 2013, there were 12 international insurers
underwriting within the scope of the International Insurance
Center (IIC), with more than 100 segregated asset plans or
protected cells agreements, all of them in property (P&C).
In the past two years, international insurers doubled the
total of premiums written under the IIC. In respect of 2013,
the international insurers experienced a 127 percent growth
compared to premiums written in 2012. Around 50 percent of
the total premiums derived from protected cell arrangements26.

The purposes of the legislation are the following:
• Structuring the insurance and tax regulation that encourages the establishment of international insurers to
underwrite insurance on international risks, reinsurance and Puerto Rico excess lines risks;
• Requiring Puerto Rico to contribute for the global development of insurance markets; and
• Using the differentiated position of Puerto Rico as US jurisdiction, even though it has its own tax system
• Becoming jurisdiction of choice for:
– Specialized insurers and American and Non-American reinsurers;
– Latino American offshore operations
Competing with: Bermuda, Barbados, Cayman Islands, BVI, Panama, etc
25
Angela Weyne Roig is the Insurance Commissioner for Puerto Rico Commonwealth. Appointed by the Governor
Alejandro Garcia Padilha in January/2013. Commissioner Weyne has more than 40 years of experience in banking
and insurance markets.
26
FC&S Legal. The Insurance Coverage Law Information Center: Puerto Rico Amends its Insurance Code to Enhance
Business Opportunities through the PR International Insurance Center, by Commissioner Angela Weyne Roig. 2014,
The national Underwriter Company.
24
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International insurance entities interested in the initiative have different
organizational and operational alternatives with IIC. The organization is
responsible for approving the insurers/reinsurers, which may be classified
into 6 different classes27.
Puerto Rico regulatory authorities are involved in various organizations
that aim to improve market regulation, i.e., the National Association of
Insurance Commissioners (NAIC)28 and the Asociación de Supervisores
de Seguros de América Latina (ASSAL)29. Because of its participation
in the first organization, Puerto Rico implemented the Reinsurance
Model Act, named “Credit for the Reinsurance”. The adoption of such
rules were part of Puerto Rico’s accreditation by NAIC. To the detriment
of the second, Puerto Rico is co-signatory in a Letter of Understanding
regarding the sharing of information.
1.3 Tax
Incentives

Public Act No. 98/201130 granted a friendly tax treatment to the
international insurer/reinsurer and the Insurance Holding Company by
setting a 4% Income Tax rate on the net income above $1,200,000.00
dollars (if the net result is lower, the tax rate is 0%) and 0% on dividend
distribution.
The act also made this incentive more secure by ensuring it for 15 years,
and making it renewable for two (2) additional periods of fifteen (15) years,
via a decree of tax exemption, related to the above mentioned favored
taxation.

For additional information please see: FC&S Legal. The Insurance Coverage Law Information Center: Puerto Rico
Amends its Insurance Code to Enhance Business Opportunities through the PR International Insurance Center, by
Commissioner Angela Weyne Roig. 2014, The national Underwriter Company.
28
The National Association of Insurance Commissioners (NAIC) is the U.S. standard-setting and regulatory support
organization created and governed by the chief insurance regulators from the 50 states, the District of Columbia and
five U.S. territories. Through the NAIC, state insurance regulators establish standards and best practices, conduct
peer review, and coordinate their regulatory oversight. NAIC staff supports these efforts and represents the collective
views of state regulators domestically and internationally. NAIC members, together with the central resources of the
NAIC, form the national system of state-based insurance regulation in the U.S. Available at: <http://www.naic.org/
documents/about_faq.pdf>. Accessed on January 27th 2014.
29
La Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, ASSAL, es un organismo internacional que
agrupa a las máximas autoridades supervisoras de la actividad de seguros de Latinoamérica. En él participan 21
países, 19 países latino américanos como miembros de pleno derecho y 2 miembros adherentes, España y Portugal.
El año 1979 se aprueba el Estatuto para la creación de ASSAL, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; sin
embargo esta iniciativa no se concretará hasta 1991, en la II Asamblea, en la que participan 18 países de América
Latina. En el año 2009 ASSAL obtiene personalidad jurídica bajo la legislación chilena, cuyo nombre legal es
Corporación Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, ASSAL. ASSAL website. Available at:
<http://www.assalweb.org/assal_nueva/quienes_somos.php>. Accessed on November 27th 2014.
30
Law No. 98 enacted on June 20th 2011. Available at:<http://www.ocs.gobierno.pr/enocspr/documents/international/
Ley98-Ingles.pdf>. Accessed on November 27th 2014.
27
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At the federal scope, the US Internal Revenue Code, Section 4371,
establishes an excise tax (consumption tax) for foreign insurers at
the rate of 1% for reinsurers, 4% for accident insurance or indemnity
instruments, and 1% for life, accident and health insurance, or annuity
plans. It refers to a tax charged for premiums paid to non-US insurers
covering US risks31.
A friendly tax system is essential to turn the region into a globally
competitive insurance/reinsurance hub, but it is not enough.
The corporate structure of the companies established there is another
support for the development of businesses on the island.
1.4. Challenges
in Puerto Rico

Romano, in interview with the author, explains: “Puerto Rico has faced
difficulties to become known because of the established reputations of
other jurisdictions. For example, Bermuda is considered automatically
whenever a new offshore insurer appears on the scene”. In other
words, there are regions that are “traditionally” seen as good options
for insurance/reinsurance hubs, such as Bermuda, Cayman Islands,
amongst other countries and regions.
Although it is a highly competitive region for the international insurance
market, as shown in Annex 2 (it addresses business sophistication,
advanced development of the financial market, among other elements)32,
the economy of Puerto Rico is fragile. The large state debt is a matter
of concern for experts who say that there is an economic crisis installed
on the island since 2006 (Insurance Market Report, 2014).
According to the AXCO report:
Insurance companies are feeling the burden of both general
measures from the government to increase its tax revenues
and ones specific to insurance, with Law 40 of 30 June 2013,
the Tax Burden Redistribution and Adjustment Law, imposing
a special contribution of 1% on non-life premiums earned after
the law’s date. The balance sheets of various local companies
are negatively affected by the down-grading of Puerto Rican
government paper by different rating agencies in first quarter of
2014 to junk status.
(Insurance Market Report, 2014)

Available at: <http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Foreign-Insurance-Excise-TaxAudit-Technique-Guide#chp01>. Accessed on November 27th 2014
32
2013 -2014 Global Competitiveness Repor t. Available at: http://w w w3.weforum.org/docs/ WEF_
GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf. Accessed on November 28th 2014
31
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An aggravating factor regarding Puerto Rico’s high level of indebtedness
is the attempt by the government to restructure the debt, which has had
a negative impact on the credibility that the region is able to honour its
debts33.
Annex 3 brings the most problematic factors of operating in Puerto
Rico34. By critically assessing these data, it becomes apparent that, apart
from the most problematic item, other aspects are not likely to have a
significant impact on the hub market of international insurers, given that:
•

regarding the second aspect, the workforce is highly specialized;

•

regarding the third and fourth aspects, they are subject to friendly
tax treatment; and

•

regarding the fifth aspect, the banking infrastructure is in synergy
with the insurance industry in the region.

In the same aforementioned interview, Romano argues that the
predictability and maintenance of the rules are essential factors to invest
in the insurance industry:
Puerto Rico has done a good job in creating a fiscal and insurance
regime to attract offshore insurers. That said, the investors want
stability, and efforts should be made to avoid changes to the rules.
Moreover, it is very important that investors feel confident that
regulatory authorities will act quickly to process the registration
and information requests35.

Brazil may learn from the Puerto Rican experience:
By creating a low-tax environment one can attract investors.
The combination of a flexible regulatory system and favored
taxation creates a positive jurisdiction for new insurers.
Since the US insurance regulation allowed multiple ways for
foreign insurers to meet the market needs in the US, Puerto
Rico or other offshore insurance centers could use such market
flexibility to offer coverage to US risks with competitive costs36.

The Washington Post website. Available at: <http://www.washingtonpost.com/blogs/govbeat/wp/2014/07/24/
looming-puerto-rico-debt-deadlines-have-investors-nervous/>. Accessed on November 24th 2014.
34
World Economic Forum. 2013-2014 Global Competitiveness Report. Available at: <http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf>. Accessed on November 28th 2014.
35
Free translation.
36
Free translation.
33
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Having presented the contextualization of the Puerto Rican market
as an example of an international jurisdiction that could headquarter
reinsurance companies operating in Brazil, the next chapter addresses
the potential characterization of Puerto Rico as a tax haven and the
consequences arising from this, such as, the impact for competitors like
Bermuda and Cayman Islands, for example.

Chapter 2.
From the
Brazilian
Perspective,
is Puerto
Rico a
“Tax Haven”?

The characterization of a jurisdiction as a country that grants favored
taxation or has privileged tax rates may bring consequences to a
reinsurance company with its head office in such territories operating in
Brazil. According to Article 4 of the SL 126/2006:
Art. 4. Reinsurance and retrocession operations may be carried
out with the following reinsurers:
I – local reinsurer: reinsurer headquartered in the country formed
as corporation, with the sole purpose to carry out reinsurance
and retrocession operations;
II – admitted reinsurer: reinsurer headquartered abroad, with
representative office in the Country, which, by complying with the
requirements provided for in this Supplementary Law, and with
the rules applicable to the reinsurance and retrocession activity,
is authorized by the insurance supervisory agency to carry out
reinsurance and retrocession operations; and
III – eventual reinsurer: foreign reinsurance company
headquartered abroad without representative office in the
Country, which, by complying with the requirements provided
for in this Supplementary Law and with the rules applicable to
the reinsurance and retrocession activity, is authorized by the
insurance supervisory agency to carry out reinsurance and
retrocession operations.
Paragraph 1. According to item III of the caput of this Article, the
authorization of foreign companies headquartered in tax havens
is prohibited, here understood as countries or dependent states
that do not tax income, or tax it at a rate lower than 20% (twenty
percent), or countries whose domestic legislation imposes
secrecy regarding the corporate structure of legal entities or
their ownership. (Sole paragraph renumbered by Supplementary
Law No. 137/2010)
Paragraph 2. For the purposes of agreeing reinsurance and
retrocession operations, the fund whose sole purpose is the
supplementary coverage of the rural insurance risks in the
agricultural, livestock, agriculture and forestry modalities, is
equated with the local reinsurer, and subject to the provisions
of actual law. (Included by Supplementary Law No. 137/2010).

A reinsurer with headquarters in a territory considered “tax haven” does
not have the prerogative to operate in the Brazilian market under the
qualification of “eventual” reinsurer, which means it mandatorily has to
operate under the format of “admitted” or “local” reinsurer.
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The contingency of the license for reinsurance operations by foreign
companies, that is, the restriction of practice under the resgistration of
eventual reinsurer, will require the release of funds from the headquarters
to invest in Brazil, as defined in the legislation.
For foreign companies wishing to operate in the Brazilian reinsurance
market, it is relevant, therefore, to verify if the operations headquarters
is considered or not a “tax haven” under the Brazilian legal system.
2.1 Normative
framework
concerning
tax havens

In Brazil, Law No. 9430/1996 and its amendments is the starting point
for the rules applicable to countries with favored taxation and privileged
tax regime, informally called “tax havens”. Articles 24 and 24-A of such
law provide as follows:
Article 24. The provisions on prices, costs and interest rates,
contained in Articles 18 to 22, apply also to operations carried
out by natural persons or legal entities resident or domiciled in
Brazil, with any natural person or legal entity, even if not bound,
resident or domiciled in a country that does not tax income, or
tax the maximum rate of twenty percent.
A country or dependent state whose legislation does not
permit access to information about the corporate structure
of legal entities, their ownership or identification of the effective
beneficiary of income attributed to non-residents is also
considered to have favored taxation.
Article 24-A. The provisions on prices, costs and interest
rates contained in Articles 18 to 22 of this Law are applied to
operations carried out under privileged tax regime, involving
operations performed between natural persons or legal entities
resident and domiciled in the country with any natural person
or legal entity, even if not bound, resident or domiciled abroad.
Sole paragraph. For the purposes of this Article, a privileged
tax regime is that with one or more of the following
characteristics:
I – does not tax income or tax it at a maximum rate lower than
20% (twenty percent);
II – grants tax advantage to the non-resident natural person or
legal entity:
a) without requirement to run substantial economic activity in the
country or dependent state;
b) subject to the non-exercise of a substantial economic activity
in the country or dependent state;
III – does not tax, or tax at a maximum rate lower than 20% (twenty
percent), the income earned outside its territory;
IV – does not allow access to information related to corporate
structure, ownership of assets or rights, or to economic
operations.37

Presidency of Brazil website. Available at: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm>. Accessed
on November 24th 2014
37
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It is noteworthy that in late 2014 Minister Guido Mantega reduced38 the
maximum rate adopted by the Federal Revenue Service to classify a
country as favored taxation or privileged tax regime from 20% to 17%.
FRS reported that “the international standards of fiscal transparency” will
still be regulated39. Ordinance No. 488 of November 1st 2014 issued by the
Ministry of Finance reduces the rate “for countries or dependent states
in accordance with the international standards of fiscal transparency”,
as established in Articles 24; 24-A, I and III of Law 9430/1996.
FRS explained that the countries already included in the NI 1037/2010 will
not be excluded automatically since every location will have to request
its exclusion to FRS40. Examples of benefited locations are the following:
Madeira (18% or 23%) and Brunei (20%) Islands.
The Law introduces some important elements to characterize the
countries with favored taxation and privileged tax regime. As it may be
rightly noted, the law does not determine the rate criterion as the only
element for the characterization; if that were the case the rule would be
“totally discriminatory and unreasonable” (TÔRRES, H., 2001, p. 92).
This is a general rule established in the abstract world of the ideas.
In the world of facts, the valuation of importance and relevance of each
indicative element can be changed. The Law was enacted in 1996 in a
historical context quite different from today seeing that the September
11 attacks had not occurred (EDWARDS, C. & MITCHELL, D.J., 2008,
p. 185, 186). There is a tendency to see tax havens as the destination of
capital from terrorist groups after that date41, since the structure in place
in such territories enables individuals and companies to avoid taxation,
hides their identities, and protects the privacy of investors.
Currently, as a result of the evils brought about by the terrorist attack and
other unfortunate events, the transparency of bank data has become a
target of the global regulatory policies42. Both high taxation countries

The possibility to change the maximum income tax rate is provided for in the Law No. 11727/2008.
Valor Econômico Newspaper, Treasury reduces the tax rate of tax haven. Rio de Janeiro, December 2nd, 2014.
40
Ibidem.
41
Christian Aid. The Shirts Off Their Backs; How tax policies fleece the poor. September 2005, pp. 4, 5 Available
at: <http://www.christianaid.org.uk/images/the_shirts_off_their_backs.pdf>. Accessed on November 25th 2014
42
Brazil entered into a cooperation agreement regarding automatic interchange of tax information with the United
States, the FACTA. It means that information regarding North American taxpayers in Brazil will be sent by financial
institutions to the Brazilian Federal Revenue Service and thus sent to the US Internal Revenue Service (IRS). “the
tax lawyer Raphael Fernandes da Silveira Polito, of Rayes & Fagundes Advogados Associados firm law, remember
that since 2011 Brazil committed with the Organization for the Co-operation and Economic Development (OCDE) to
introduce policies for sharing banking information, and because of this, was already expected a development of the
tax information interchange agreement entered into with the USA to include the automatic modalities of change.” Legal
Advisor website. Acordo Permite Troca de Dados Sigilosos entre Brasil e EUA e assusta tributaristas. Available
at:<http://consultor-juridico.jusbrasil.com.br/noticias/141995868/acordo-permite-troca-de-dados-sigilosos-entrebrasil-e-eua-e-assustatributaristas?utm_campaign=newsletterdaily_20140930_147&utm_medium=email&utm_
source=newsletter>. Accessed on November 28th 2014
38
39
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and those considered tax havens are under pressure to make the bank
data more transparent, as well as that of their taxpayers43. In London,
in April/2009, leading members of the G-20 voiced their commitment to
crack down on tax havens and pursued “non-cooperative jurisdictions”,
and declared that “the banking secrecy era was over”. President Obama
on May 4th 2009 made a commitment to reduce the amount of noncollected taxes in detriment of tax havens44.
Thus, considering the change in the scenario, the importance of the
criteria stated in the Law also changes, representing a legal instability
to the investor. The peculiarities of each real case also corroborate the
instability on how to apply the criteria included in Law 9430/1996.
It is noteworthy that there is a bill proposed by Senator Ricardo Ferraço
(PMDB-ES) – PLS No. 275/201445 – to amend this Law, in particular with
regard to the tax haven concept. For the senator, the absolute assumption
that all countries taxing income below the 20% percentage are tax
havens “causes distortions and leads to improper treatment of potential
international partners”. The Senator justifies that “the Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) does not use any kind
of minimum tax percentage to identify tax havens”. In his own words:
“There is a significant number of countries that are internationally
recognized as suitable, according to independent entities such
as OECD, despite taxing income in percentages lower than 20%.
This applies, for example, to Singapore, Luxembourg and Ireland”,
says the member of parliament46.

Naturally, to ensure legal certainty to taxpayers, this Law was
complemented with a list of countries, formalised by Normative Instruction
No. 1037/2010, issued by the Federal Revenue Service.

MITCHELL, Daniel, U.S. Government Agencies Confirm That Low-Tax Jurisdictions Are Not Money
Laundering Havens. Available at: <http://archive.freedomandprosperity.org/Papers/blacklist/blacklist. shtml>.
Accessed on November 28th 2014.
44
JACKSON, James K. The OECD Initiative on Tax Havens. Available at: <http://books.google.com.br/ books?id=ikSNBG2aQC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=terrorism+september+11+tax+havens&source=bl&ots= B0pClksp_Q&sig=
gnlumb2bx0yrasB6ZANedfVNAE&hl=ptBR&sa=X&ei=rIp0VL_6Lsu_ggTu8YLADg&ved=0CDUQ6 AEwAw#v=
onepage&q=terrorism%20september%2011%20tax%20havens&f=false.
45
Legislative Monitoring on February 2nd 2015. Local: December 17th 2014 – Commission on Economic Affairs.
Status: December 12th 2014 – Waiting Designation by the Rapporteur.
46
Federal Senate website. Available at: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/10/21/projeto-alteradefinicao-de-paraiso-fiscal>. Accessed on November 28th 2014
43
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2.2 The Legal
Nature of
Normative
Instruction
No. 1037/2010

The doctrine differs47 in relation to the legal nature of the lists created
by the Federal Revenue Service introducing the countries with favored
taxation and privileged tax regimes. The current list in place, the NI
No. 1037/2010, put into force on June 7th 2010, has undergone several
amendments48 in order to update the understanding by Brazilian tax
authorities with regard to the countries and fiscal regimes that will be
categorised as having favored taxation and privileged tax regimes,
respectively.
During a debate held in the Brazilian Institute of Tax Law on August
5th 2010 to discuss the above mentioned normative instruction, Mr.
João Francisco Bianco argued that the understanding of the concept
of non-taxable is an illusion pertaining to the theoretical world, since in
practice it is the legal certainty that prevails. He added his opinion on
the understanding by the tax authorities:
Now, I also would like to say that I have been talking to many
people in the Federal Revenue Service about the nature of such
list, and I think that the position of the Federal Revenue is that the
countries in the list should be taxed, since it cannot be otherwise.
There have been several public demonstrations speaking on
behalf of the Federal Revenue Service, and senior officers have
stated that the countries in the list should be taxed, for the sake
of the taxpayer and of the fiscal bodies. It brings security to the
taxpayer and brings security to the fiscal bodies; it cannot be
any different (..).49

Mattos Filho’s law firm analyzes the behaviour of the Federal Revenue
Service on this matter50:
...) historically, the Federal Revenue Service restricts itself to a
selected number of jurisdictions to determine the TFJ and/or PTR
concept, as appropriate. Therefore, although we cannot predict
what the understanding by the Federal Revenue Service will
be in relation to the new lists, the authorities must maintain the
interpretation that those taxes are due.

By way of example, Fernando Zilveti understands that the list should not be taxed, and João Francisco Bianco
and Luís Eduardo Schoueri understand that the list should be taxed. Available at: http://www.ibdt. com.br /material/
arquivos/Atas/Integra_05.08.2010.pdf. Accessed on November 22nd 2014.
48
Amended by the Brazilian Federal Revenue Service Normative Instruction No. 1045, of June 23rd 2010; by the
Brazilian Federal Revenue Service Executive Declaratory Act No. 3, of March 25th 2011; and by the Brazilian Federal
Revenue Service Normative Instruction No. 1474, of June 18th 2014.
49
By way of example, Fernando Zilveti and Gerd Willi Rothmann understand that the list should not be taxed, and
João Francisco Bianco and Luís Eduardo Schoueri understand that the list should be taxed. Available at: http://www.
ibdt.com.br/material/arquivos/Atas/Integra_05.08.2010.pdf. Accessed on November 22nd 2014.
50
Mattos Filho Advogados law firm website. Available at: http://www.mattosfilho.com.br/pagina.php?item
=Memorandos-aos-Clientes&pag=2877&lang=pt-br. Accessed on November 22nd 2014.
47
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It is worth highlighting that in connection with the Brazilian regulatory
landscape, the author interviewed 51 the Superintendent of Susep,
Roberto Westenberger, and important experts 52 of that institution.
With regard to the categorization of countries considered tax havens,
insurance and reinsurance regulation follows what was determined
by the Federal Revenue Service. The technical understanding of the
respondents is that NI No. 1037/2010 issued by the entity is that taxes
are due, generating an impact on the insurance/reinsurance regulation.
The tax authority has already expressed its position regarding the matter,
and concluded that the countries in the list should be taxed53, following the
administrative decision by the DISIT 08 No. 143 of December 6th 2000,
issued by the Federal Revenue Service under the following heading54:
TAX LAW ENFORCEMENT. While awaiting new normative act,
for the purpose of the provision of Paragraph 2 of the Article16 of
Provisional Presidential Decree No. 1990-31 from November 5th
2000, only the countries listed in the Normative Instruction
SRF No. 164 of December 23rd 1999 are considered countries
or dependent states with favored taxation.

This decision refers to the Normative Instruction in force at the time, which
has the same nature of the current list in force. Therefore, to ensure legal
certainty, I follow the understanding on tax application55 as established
in NI No. 1037, and shall proceed by analyzing its contents with respect
to Puerto Rico.

Interview on January 28th 2015 at Susep head office.
Eduardo Fraga of the Coordination of Studies and Standards (COREN) e Diogo Ornellas of the General
Coordination of Products (CGPRO).
53
Even though the decision relates to the previous legislation, the NI No. 1037 arose with the same nature of that
of the SRF No. 164.
54
Brazilian Federal Revenue Service website. Available at http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph- brs?
s10=@DTPE+%3E=+19990101+%3C=+20010101&s9=NAO+DRJ/$.SIGL.&n=-DTPE&d=DECW&p= 1& u=/netahtml/
decisoes/decw/pesquisaSOL.htm&r=3&f=G&l=20&s1=&s6=&s3=143&s4=&s5=&s8=&s7=>. Accessed on November
22nd 2014.
55
Luiz Martins Valero, Marcos Vinícius Neder de Lima, Fabio Rodrigues de Oliveira, Julia M. O. Ono, Marcos Sigueo
Takata, César Augusto Galafassi and Vanessa Miranda de Melo share this understanding. VALERO, Luiz & outros.
Regulamento do Imposto de Renda 1999 Anotado e Comentado, 17th Edition. São Paulo: FISCOSoft, 2014, p. 808
51

52
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2.3 Inclusion
of Puerto
Rico in
NI No. 1037/2010

Article 1 of that norm lists the countries and dependent states56 with
favored taxation57, according to the Federal Revenue Service, as provided
in the caput:
Art. 1. For the purposes of what is set forth in this Normative
Instruction, the following jurisdictions are considered countries
or dependent states that do not tax income, or tax it at a rate
lower than 20% (twenty percent), or whose domestic law does
not grant access to information related to the corporate structure
of legal entities or their ownership:

This paper includes the countries that grant the above-mentioned
incentives to businesses in general, since the Federal Revenue Service
does not discriminate between specific types of operations or society;
any operation in that particular country is given favored taxation.
In contrast, Article 2 of the same norm adopts a different focus. Its goal
is to determine specific operations carried out in some countries, which
are not normally categorised as “tax havens”, but which nevertheless
obtain “privileged tax regimes”58 59.
Andorra; Anguilla; Antígua and Barbuda; Dutch Antilles; Aruba; Ascension Islands; Bahamas Community; Bahrein;
Barbados; Belize; Bermuda Islands; Brunei; Campione D’Italia; Channel Islands (Alderney, Guernsey, Jersey e
Sark); Cayman Islands; Cyprus; Singapore; Cook Islands; Republic of Costa Rica; Djibouti; Dominica; United Arab
Emirates; Gibraltar; Granada; Hong Kong; Kiribati; Labuan; Lebanon; Liberia; Liechtenstein; Macao; Madeira Island;
Maldives; Man Islands; Marshall Islands; Mauricio Islands; Monaco; Montserrat Islands; Nauru; Niue Island; Norfolk
Island; Panama; Pitcairn Island; French Polynesian; Qeshm Island; American Samoa, Western Samoa; San Marino;
Saint Helena Island; Islands of Saint Lucia; Federation of Saint Kitts and Nevis; St. Peter Islands and Miguel; Saint
Vincent and the Grenadines; Seychelles; Solomon Islands; St. Kitts e Nevis; Swaziland; LIX – Sultanate of Oman;
Tonga; Tristan da Cunha; Turks and Caicos Islands; Vanuatu; US Virgin Islands; and British Virgin Islands. National
Revenue Service website. Available at: <http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in10372010.htm>.
Accessed on November 22nd 2014.
57
VALERO, Luiz & others. Op. Cit., p. 806.
58
As regards Uruguay legislation, the regime applicable to legal entities formed as “Sociedades Administradoras
de Fondos de Inversión (Safis)” up to December 31st 2010; as regards Denmark, the regime applicable to legal
entities formed as holding company that do not run substantial economic activity; as regards Iceland legislation,
the regime applicable to legal entities formed as International Trading Company (ITC); as regards US legislation, the
regime applicable to legal entities formed as state Limited Liability Company (LLC), whose interest is composed by
non-residents, not subject to the federal income tax; or as regards Spain legislation, the regime applicable to legal
entities formed as Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (E.T.V.Es.); as regards Malta legislation, the regime
applicable to legal entities formed as International Trading Company (ITC) and International Holding Company (IHC);
as regards Switzerland, the regimes applicable to legal entities formed as holding company, domiciliary company,
auxiliary company, mixed company and administrative company, whose tax treatment result in the application of
Corporate Income Tax, in combined way, lower than 20% (twenty percent), according to the federal, cantonal and
municipal legislation, as well as the regime applicable to other legal ways to form legal entities, upon rulings issued
by tax authorities, resulting in application of Corporate Income Tax, in combined way, lower than 20% (twenty
percent), according to the federal, cantonal and municipal legislation. Available at: http://www. receita.fazenda.gov.
br/legislacao/ins/2010/in10372010.htm. Accessed on November 22nd 2014.
59
It is worth highlighting that Netherlands were protected by the suspensive effect relative to this list since the
Executive Declaratory Act No. 10, of June 24th, 2010 issued by the Brazilian Federal Revenue Service. However, the
Executive Declaratory Act No. 3, of December 18th, 2015 issued by the Brazilian Federal Revenue Service revoked the
above mentioned Act and Netherlands are now considered privileged tax regimes when the companies established
there are formed as Holding Company. Available at: http://normas. receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.actio
n?idAto=3616&visao=original. Accessed on January 25th 2016; Available at: http://normas.receita.fazenda.gov.br/
sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto =70437. Accessed on January 25th 2016, respectively.
56
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Formally, Puerto Rico is not included in the general list of countries/
dependent states with favored taxation, and in concrete terms it does not
present characteristics that would justify it being listed as such. Under
that jurisdiction, federal taxes are generally applied on businesses; the
exemption regime for international insurers/reinsurers to operate foreign
risks is an exceptional incentive.
When asked about Puerto Rico and the tax haven classification, Angela
Weyne, in interview with the author of this article, explains that:
A tax haven is a concept that needs to be defined or refined since
it may be understood differently in distinct scenarios. At least two
characteristics must be present so that the tax haven concept
can in fact be realistic:
• Zero or very low taxes; and
• Zero or low compliance with the regulations.
Puerto Rico is a highly taxed jurisdiction (Income, Sales, State,
Municipal, withheld taxes, etc.) for its constituencies, where
the government, over several administrations, designed and
implemented a tax environment that favored selected groups,
with the purpose of boosting the economy.60

Ultimately, by force of the argument, there could be objections to
the incentive regime granted to international insurance businesses
in Puerto Rico. Could the region be included in the list of Article 2 of
the NI No. 1037/2010? This is not the case for a number of reasons
already presented in chapter 1 of this article, the most important being
the regulation of the financial system and of the capital market, and the
application of the federal laws and US federal jurisdiction applied to
Puerto Rico.
Angela Weyne, in interview with the author of this article, clarifies:
Even for those under the preferential regime, as well as for those
in regular fiscal environment, Puerto Rico is a highly regulated
jurisdiction, subject to state regulation, Federal regulation in many
areas and two court systems. Specifically, and primarily, the legal
entities or natural persons under preferential tax environments
are subject to supervision, information system, and disclosure of
their operation, as well as to exclusion of undue benefits.
Puerto Rico is not a tax haven and it is subject to actions by the
USA of not sponsoring tax havens. Puerto Rico has actively
engaged in the discussion that supports the movement of capital
from tax havens to Puerto Rico. This is coherent with several
economic approaches in relation to interests of the United States
where legislation was enforced to reduce tax evasion, while
supporting and ensuring the maintenance of proper reserves by
insurers and the US banking system.61

60
61

Interview by email on November 19th 2014.
Interview by email on November 19th 2014.
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Heleno Torres calls attention to the criticism by the doctrine of so-called
rulings: “previous agreements made between the taxpayer and the tax
authority, binding the latter, to negotiate the applicable tax rate (...)”.
The author explains that the purpose of such agreements is to promote
legal certainty for taxpayers; however, they fail because they exclude
other taxpayers, and the rules are not transparent (TÔRRES, H., 2001,
p. 92).
This is not the scenario in Puerto Rico because there is a Law in place
(Public Act No. 98/2011) and its legal certainty may be renewed by
decree62. That translates into a unilateral act by the Government that
guarantees the promotion of legal certainty of the rate to be charged to
all foreign taxpayers with proven transparency, a policy that is the result
of a legitimate exercise of the sovereignty of a country that seeks to give
incentives to businesses (TÔRRES, H., 2001, p. 92).
With regard to the USA, Article 2 specifically, VII of the NI 1037/2010,
mentions the corporate form Limited Liability Company (LLC) at state
level, whose interest is held by non-residents not subject to federal
income tax.
Rubén Gely Rodríguez63 answers the question, posed by the author in an
interview, of whether the LLC business model is found in Puerto Rico64:
Puerto Rico Protected Cells are authorized by Chapter 61 of the
Code and Rule 81 of the Code regulation. They constitute the
legal framework for international insurers in general, which are
entities organized in Puerto Rico, whose purpose is to operate
abroad.
Within such legal scope of protection cells (the legal term is
segregated assets plans), it is possible to operate under a
Segregated Asset Plan of the Operation, authorized by the
Cabinet to insurers of classes 2, 3, 4, 5 or 6. The Protected Cells
of Puerto Rico are not corporations and are not legal entities
(see Article 61160 (5) of the Code), thus they do not have an LLC
structure. Chapter 61 and Rule 81 promote, however, a sound
segregation of assets and liabilities between protected cells and
those of the protective cells Companies.
According to the law (Article 61240 amended) the protected cells
are individually taxed, and so are the PCC. In addition, every PC
needs to be registered individually with the OCI-PR.
International insurers, class 2-6, cannot be organized under an
LLC as they are organized under the Code.
Due to the above-mentioned arguments, a protected cell in Puerto
Rico does not present an LLC framework.

62
63
64

For additional clarifications, please see chapter 3.7.
Comisionado auxiliar (Supervisión y Complimiento), in Puerto Rico.
Interview by email on November 6th 2014.
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With regard to the internal market, that is, not considering Chapter
61, the domiciled insurers and reinsurers operating in Puerto Rico
are organized within the scope of the Code and can be constituted
as mutual, reciprocal or fraternal business organizations.
They cannot be constituted as LLC structures.
Health Service Organizations domiciled in Puerto Rico are
organized under “General Corporation Law” and can be
constituted as an LLC structure. However, they cannot establish
protected cells or similar platforms.

Therefore, for international insurance and reinsurance purposes,
according to licenses that authorize operations in the Brazilian market,
such businesses are not constituted as LLCs.
Projections indicate that the USA loses US$ 100 billion dollars per year
to tax havens in income taxes (FRANCIS, D., 2008) 65, so it could not
possibly allow a tax haven to operate in its own territory.
It may be concluded that Puerto Rico is not included in any of the
hypothesis presented in NI No. 1037/2010 issued by the Federal Revenue
Service, whether formally or concretely speaking. In actual fact, the
territory has potential to receive businesses from tax havens that may
be pursued by federal revenue services of several countries, including
the USA:
There is no doubt that the confidentiality, which for a long time
was an attractive feature of traditional offshore banking entities,
is no longer a key factor in business decision-making. Besides
the IRS, other tax agencies around the world have fought against
tax evasion, a previously attractive feature of the so-called tax
havens. (...) This levelled the playing field for jurisdictions such as
Puerto Rico, which can offer offshore benefits with the certainty
and stability of an onshore jurisdiction, and a comfortable
environment.66
(FERRERÍA, J.N.)

As evidenced by this subchapter, it can be concluded that Puerto Rico
is not a tax haven according to the Brazilian tax regulation. This infers a
singular situation for its operation in Brazil under insurance regulation: a
reinsurance company headquartered in Puerto Rico can operate Brazilian
risks by registering in this country as an eventual reinsurer. Reflections
on this feature will be investigated in the next sub-chapter.

Available at: http://www.csmonitor.com/Business/2008/0609/p15s01-wmgn.html. Accessed on November 27th 2014.
Available at: http://www.uprblj.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/3-UPRBLJ-1-Juany-Nadal-The-InternationalInsurance-Center-04-22-2012.pdf. Accessed on November 23rd 2014.
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2.4 Operation
of Companies
Headquartered
in Puerto Rico
within the
Brazilian
Reinsurance
Market

According to Brazilian law, companies headquartered in Puerto Rico can
establish a reinsurance operation to underwrite Brazilian risk considering
the three categories: local, admitted and eventual. The assumption that
Puerto Rico is not a tax haven means that companies headquartered
in that country begin their operations as eventual reinsurers, as long as
they comply with the other conditions regarding their registration
with Susep.
The eventual reinsurer category is different from the others with regard
to cost for two reasons. First, it does not require the internalization of
resources in Brazil to operate, as required from local and admitted
reinsurers; in addition, it does not incur regulatory costs, such as sending
information to the regulatory authority (e.g.: Periodic Information Form),
and the supervision fee. That is, the eventual reinsurer does not have to
invest money into the company headquartered in Brazil to start operating,
neither is it subject to constant costs arising from the regulatory norms
of the Brazilian State lato sensu.
By establishing the three reinsurance categories, the SL 126 sought to
preserve the principle of equity within the competitive environment. It is
a balance between the regulatory and capital internalization costs, and
the proportion of premium ceded.
Although huge regulatory and capital internalization resources are
imposed upon the local reinsurer, it does benefit from a reserve for local
operations.
Concerning the admitted reinsurer, the requirements for regulatory and
capital internalization costs are lower than those for the local reinsurer,
but greater than those for the eventual one, situated half-way between
the two.
But with regard to eventual reinsurers, under the perspective of ceding
premiums, there are restrictions to operate, but it is cheaper to be
established as eventual reinsurer.
Westenberger and the above-mentioned experts explain that, in fact, the
regulatory cost for eventual reinsurers is lower than that for admitted,
which is smaller than that for a local. From the perspective of a foreign
reinsurer wishing to operate in Brazil, it can be inferred that there are
fewer barriers to the entry of the former, as long as current regulatory
requirements are met.
Moreover, there is a limit of annual cession from insurers to eventual
reinsurers, while there is a mandatory cession of, at least, 40% in every
placement to local reinsurers up to December/2016. CNSP Normative
Resolution 325/2015, made the reinsurance market more flexible67, and
among other amendments, decreased the mandatory percentage of
reinsurance compulsory cession to local reinsurers by 30% as from
January/2017; to 25% from January/2018, to 20% from January/2019,
and to 15% from January/2020.

67

The preferential offer will continue regardless of the agreement obligation reduction.
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The recent CNSP Resolution 325/2015 published on August 3rd 2015,
surprised the reinsurance market, since it made the market more flexible
without a broad public debate on the matter. It amended, among other
rules:
a) The limits of risk transfer for companies associated with or that
belong to the same financial conglomerate headquartered abroad:
the insurance company or the local reinsurer may transfer risks to
companies associated with or that belong to the same financial
conglomerate headquartered abroad, subject to the following
maximum limits of premium corresponding to every automatic or
facultative treaty:
1.
2.
3.
4.
5.

20% (twenty percent), up to December 31th 2016;
30% (thirty percent), from January 1st 2017;
45% (forty-five percent), from January 1st 2018;
60% (sixty percent), from January 1st 2019;
75% (seventy-five percent), from January 1st 2020; and

b) The compulsory agreement of reinsurance with local reinsurers:
The insurance company will offer preferably to local reinsurers,
at least 40% from its reinsurance cession to every automatic or
facultative treaty; and compulsorily agree, at least, the following
percentages of reinsurance cession to local reinsurers in every
automatic or facultative treaty:
1.
2.
3.
4.
5.

40% (forty percent), until December 31st 2016;
30% (thirty percent), from January 1st 2017;
25% (twenty-five percent), from January 1st 2018;
20% (twenty percent), from January 1st 2019;
15% (fifteen percent), from January 1st 2020.

This amendment implies that the major items of the reinsurance industry
regulation return to those implemented at the time of its opening, and the
amendments made in late 2010 and early 2011, which had placed
the preferred local offer of 40% as mandatory, and had limited
intra-group reinsurance and retrocession abroad to 20%, will gradually
be revoked by 2020.
The experts from Susep understand that the rules favor reinsurers
established in Brazil. However, this does not prevent foreign reinsurers
from participating in the Brazilian reinsurance market from their head
offices abroad. Several non-local companies are well-positioned, such as
Lloyds, which operates in Brazil as admitted reinsurer and whose revenue
is below only to IRB-Brasil Re, if a relevant retrocession accepted from
local reinsurers by that company is taken into consideration.
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A sign of this low barrier to the entry of eventual reinsurers is the proportion
of reinsurers operating in Brazil, according to data from Susep68. It is clear
that the number of eventual reinsurers is by far the largest; the admitted
stand in second position and, lastly, the local. It has been observed that
the higher the costs to operate in the Brazilian reinsurance market, the
higher the barriers to the entry, and, thus, lower the number of players.
The economic literature adopts the concept of “opportunity cost” to
describe this situation of choosing an international investor, which
according to Edwin Mansfield69, helps to determine how funds must be
allocated (MANSFIELD, E., p. 8).
Luiz Carlos Pereira de Carvalho found that this concept is one of the most
important in the Economic Theory70: “(...) opportunity cost measures the
value of opportunities missed due to the choice of a production alternative
rather than another equally possible (DE CARVALHO, L.C. P., p. 184).71”
Regarding the case studied, the cost of using investment capital for
capital internalization and regulatory costs means giving up making
other countless investments.
Therefore, the companies headquartered in Puerto Rico, which already
benefit from favored taxation, can also operate with Brazilian risks in a
privileged position.
Puerto Rico is competing with major global insurance/reinsurance
business centers. The table in Annex 1 presents a comparison of
Puerto Rico with other areas of international insurance business72.
It is noteworthy that Bermuda leads the table; however, as analysed
above, the Brazilian regulatory system has rules that cause a negative
impact on the operations under the hypotheses listed in NI 1037/2010.
It appears, however, that there are important aspects that Puerto
Rico should attempt to address, such as, for example, increasing the
presence of agents, further developing its workforce, and improving
flights availability and the regulatory environment, in accordance with
the terms specified in the table above.

Susep website. Available at: < http://www.susep.gov.br/>. Accessed on November 23rd 2014.
Professor of economics of the University of Pennsylvania from 1964 up to his death in 1997, who also have been
director of the Center for Economics and Technology.
70
Staff of professors of USP. Manual de Economia. 1st edition. São Paulo: Saraiva. p, 134.
71
Other authors, such as Edwin Mansfield; Paul Wonnacott and Ronald Wonnacott share similar definitions.
MANSFIELD, Edwin. Economics, 7th edition. New York; London: Norton & Company. p. 477. WONNACOTT, P.;
WONNACOTT, R. Economia. 2nd edition. São Paulo: McGraw-Hill Ltda. p. 545.
72
Information used from a table compiled by the Economic Development Department of the Commonwealth of Puerto
Rico, included as Annex 1.
68
69
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Besides the possibility of improvement of Puerto Rico’s domestic context,
the Brazilian regulatory treatment given to reinsurers located there that
are interested in operating in Brazil presents a gain in competitiveness
with lower entry barriers as well as lower costs.
The next subchapter seeks to map the taxes that will be applied to the
reinsurance premium paid abroad, that is, taxes that the reinsurer from
Puerto Rico will be required to pay to the Brazilian Federal Revenue
Service.
2.5 Tax
Treatment
Applicable to
the Reinsurance
Premium
Ceded Abroad
and Transfer
Pricing Rule

As already observed, reinsurers headquartered in Puerto Rico benefit
from favored taxation, and from corporate and regulatory efficiencies.
The region and its corporate structures are not considered to be a tax
haven according to Brazilian standards. However, reinsurers can establish
themselves as eventual in Brazil. In this subchapter, other comparative
advantages in relation to the reinsurers headquartered in tax havens will
be presented.
There is an ongoing discussion on the legal nature of the insurance/
reinsurance activity. Is that an obligation regarding payment or operation?
The thesis of taxpayers is that the treaty generates the obligation to pay
for the losses arising from a claim insured in the policy. The economic
interest of the Federal Revenue Service73 is to defend the service nature
of the insurance activity.
This divergence generates two major tax consequences: under the
municipal point of view, the application or not of municipal services
tax (ISS); and under the federal view, the qualification of the
insurance/reinsurance premium for the purposes of Withholding Income
Tax as “other incomes” (tax rate of 15%) or “service provision” (tax rate
of 25%).
The understanding of the author is in line with the thesis that favors the
taxpayer. There are services provided by insurers and reinsurers: training,
exchange of information, assistance to develop guidelines, underwriting
policies, etc. However, they do not characterize the major activity carried
out by such companies. Objectively, it could be said that it consists of
indemnifying claims covered by the policy in consideration of payment
of a premium, that is, the risk transfer reduces financial liabilities. The
fact that some services are provided does not disqualify the essence of
this agreement which is “to pay” for the losses insured.

73

Decision No. 218, of August 6th 1999; Answer to Inquiry No. 107, of April 11th 2001.
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Therefore, the tax authority tends to overvalue certain parallel activities
by the company, and is wrong to interpret the legal nature of the economic
activity performed. The interest at play on the part of the tax authority
in such discussion is that of collecting taxes making it blind with regard
to the business carried out between the parties.
If we consider the registration as an eventual reinsurer of a reinsurance
company in Brazil, under a conservative analysis the following taxes will
be applied to the cession of reinsurance premiums:
a) Withholding Income Tax (IRF), Law 9932/1999: remittances abroad of
the reinsurance and retrocession premium for admitted and eventual
reinsurers are subject to withholding income tax at the rate of 15% or
25%, applicable only on 8% of the values, resulting in 1.2% or 2%,
respectively, on the premiums ceded, according to Article 26 of the
Provisional Presidential Decree No. 2.158-35/200174. In practical
terms, the taxpayer tends to pay the withholding income tax rate
charged by the Treasury and only after discuss related administrative
and legal aspects.
In the case of a foreign reinsurer, considered in the terms of NI
1037/2010, this possibility of dispute is not applicable by force of
Law75 rather than because of the legal nature of the premium sent
abroad, and the rate of 25% will be applied. So, when a Brazilian
insurer operates with a reinsurer from Puerto Rico, it is possible to
discuss which tax rate will be applicable.
b) Social Integration Program (PIS) and Contribution for the Financing
of Social Security (COFINS), Law 10865/200476: the rates applicable
to PIS and COFINS are, respectively, 1.65% and 7.6%, on the
reinsurance premiums sent abroad, calculated on 8% of the amount
paid, credited, delivered, employed or remitted to foreign reinsurers.
Once again, the legal nature of the insurance obligation is discussed.
The tax authority considers the activity of the reinsurance premium
ceded abroad as services import. Objectively, the taxpayer tends to
pay the tax and discuss administrative and legal aspects.
c) Tax on Financial Transactions (IOF)/EXCHANGE, in the case of
exchange rate closure, Law 6385/1976: this tax will be on foreign
exchange transactions, by applying a tax rate of 0.38% on the transfer
of the reinsurance premium ceded to foreign reinsurers.

“the calculation basis for the withholding income tax on reinsurance premiums ceded abroad is eight percent of
the amount paid, credited, delivered, employed or remitted”.
75
Article 9 of the Law No. 9779/1999; Article 685, II, “b” of the Income Tax Regulations (RIR)/1999; Article 13,
Paragraph 1 of the Normative Instruction No. 252/2002 issued by the Federal Revenue Service.
76
It is worth remembering that the Provisional Presidential Decree (PPD) No. 668 of January 30th 2015 comes into
force in May. The major change introduced by the PPD is the change of the tax rates set in the Article 8 of the Law
No. 10865/2004. The tax rates applicable on the reinsurance premium remitted abroad were not changed, since the
reinsurance operation is included in item II of the caput of Article 3 of the same Law.
74
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It is worth mentioning that the Brazilian insurer is liable for:
a) withholding and paying the tax on reinsurance premiums owed to a
foreign reinsurer;
b) the payment of PIS and COFINS applicable to premiums owed to a
foreign reinsurer;
c) the collection of the applicable IOF, in foreign exchange transactions.
Another advantage of an international reinsurer not being located in a
tax haven is the non-automatic enforcement of transfer pricing rules77.
Articles 24 and 24-A of Law 9430/1996 impose such rules, regardless
of merit, for the operations with any natural person or legal entity, even
if not bound, resident or domiciled in tax havens.
Bound parties can operate internationally aiming at increasing costs of
a party and increasing the profit of another party usually located in a
tax haven for tax purposes. The transfer pricing control methods take
on an extra tax (TORRES, H., p. 162) function in order to re-establish
competitive market prices when these are manipulated intentionally.
When applied, these rules make the operation costlier, precisely because
they try to achieve a real “market price”. As a rule, they are used in
operations between the companies that compose a transnational group,
between bound parties, or when there are cooperation agreements
between them78.
It so happens that when a foreign reinsurer falls within the restrictions
set forth in NI 1037/2010, there is immediate enforcement of transfer
pricing rules, regardless of any relationship between the parties.
This represents an increase in financial operation expenditures. This is
not the case in relations between a Brazilian insurer and an eventual
reinsurer in Puerto Rico.
This overview of the taxes to be paid, of who should collect them, and
of the transfer pricing rules paves the way to a deeper analysis of this
subject matter, which is not within the scope of this study.

See Articles 18, and the following, of the Law No. 9430/1996 and Normative Instruction No. 1312/2012 issued by
the Brazilian Federal Revenue Service.
78
See Article 2 of the Normative Instruction No. 1312/2012 issued by the Brazilian Federal Revenue Service
77
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3. Conclusion

Taking Puerto Rico as an example of an international jurisdiction which
promotes tax incentives, allows the organization of efficient corporate
structures and ensures regulatory certainty within the framework of
US federal laws and under US regulatory authorities amongst other
institutions, and that country presents itself as a fertile ground for
businesses.
However, the macroeconomic situation in the region is worrying. The credit
risk79 in reinsurance operations, made worse by the high indebtedness of
Puerto Rico, should be considered in a cost-benefit analysis of operating
with companies located therein.
The study concludes that Puerto Rico is not a tax haven since it has
not been listed as such by the Federal Revenue Service, so reinsurers
located in that country can benefit from lower costs and fewer entry
barriers as far as the Brazilian market is concerned.
An international reinsurer wishing to operate in Brazil based at a location
that is not considered a tax haven has, at least, three competitive
advantages:
•

legal feasibility to register with Susep as eventual reinsurer at reduced
regulatory costs;

•

ability to discuss administrative and legal aspects regarding
withholding income tax on the remittance of premiums abroad; and

•

no immediate enforcement of transfer pricing rules.

The credit risk exists due to possibility of the cedent company not complying with its financial responsibilities.
Darrel Duffie and Kenneth J. Singleton, of the Stanford University and London Business School, respectively explain:
“Credit risk is the risk of default or reductions in market value caused by changes in the credit quality of issuers or
counterparties”. DUFFIE, Darrell & SINGLETON, Kenneth. Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management.
United Kingdom: Princeton University Press, 2003, p. 4.
79
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Annex 1
Characteristics of Different Reinsurance Markets
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Annex 2
Stage of The Economic Development of Puerto Rico

Stage of development
Transition

1

Transition

2

1-2

3

2-3

Efficiency
drive

Factor
driven

Innovation
driven

Institutions
Innovation

Infrastructure

Business
sophistication

Macroeconomic
environment
Health and
primary
education

Market sise

Higher education
and training

Technological
readiness
Financial market
development

Goods market
efficiency
Labor market efficiency

Puerto Rico
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Advanced economies
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Annex 3
Most Problematic Factors of Puerto Rico

Percent of responses
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