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NOTA DE ESCLARECIMENTO -PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 

 

 

ESCLARECIMENTO Nº. 008 – Pedido de esclarecimentos apresentado pela Tokio Marine 
Seguradora S/A 

 

 

1. Segundo esclarecimentos, a MGI apresentou uma atualização das demonstrações financeiras 

de 2013-2014.  

Podem nos fornecer o impacto que isso teve sobre a empresa? Alguma questão surgiu? Litígio?  

  

Resposta: 

A Companhia identificou que ativos (direitos creditórios) e passivos financeiros (debêntures 

subordinadas), não estavam sendo mensurados de forma adequada. Os ajustes impactaram 

diretamente na redução dos resultados dos exercícios de 2012 a 2014 no valor de R$244.318 e, 

consequentemente, a Companhia distribuiu JCP e dividendos a maior R$177.364, assim como 

integralizou reserva de capital indevidamente no valor de R$33.814. O impacto de tais ajustes 

está demonstrado nos prejuízos acumulados da Companhia no valor de R$210.504. 

 

Em consequência aos impactos descritos acima, foi identificado que houveram impactos no 

resultado do exercício e nas distribuições indevidas de JCP/dividendos nos anos de 2012 a 2014, 

conforme quadro abaixo: 

 

READEQUAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA MGI 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 

Resultado apresentado            47.111           37.814           311.561  

Ajustes a valor justo:       

Direito de crédito autônomo            87.012        152.869           129.748  

Debêntures subordinadas (55.498) (43.823) (111.367) 

Resultado de ajustes a valor justo            31.514        109.046             18.381  

Impairment (81.046) (175.468) (146.745) 

        

Total impacto no resultado (49.532) (66.422) (128.364) 

        

RESULTADO AJUSTADO (2.421) (28.608) 183.197  

Compensação com reserva legal 2011 2.421  11.573                        -  

Resultado após compensações de reserva legal                       -  (17.035) 183.197  

Compensação de resultado 2013                       -  -  (17.035) 

Resultado após compensações de resultado -  -  166.162  

Reserva Legal -  -  (8.308) 

RESULTADO AJUSTADO APÓS RESERVA LEGAL -  -  157.854  

Readequação do aumento de capital -  -  (157.854) 

RESULTADO AJUSTADO APÓS A READEQUAÇÃO -  -  - 
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A Companhia contratou um escritório de Advocacia especializado para analisar os efeitos 

tributários e societários relevantes a estes ajustes contábeis, que estão fundamentados na 

aplicação das normas e princípios introduzidos pela Lei n° 11.638/2007 e outros atos 

regulamentares (CPCs). Com efeito, considerando o disposto na Lei n° 11.941/2009, na 

Instrução Normativa n° 1.397/2013 e nos demais atos normativos que tratam do tema, para o 

período em que a MGI esteve submetida ao Regime Tributário de Transição (RTT), que 

correspondeu os anos-calendário de 2012 e 2013, os referidos ajustes contábeis não deverão 

produzir efeitos na apuração das bases tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL, bem como na 

definição dos dividendos isentos para fins de IRRF. 
  

Adicionalmente, a MGI tem como principal acionista o Estado de Minas Gerais. Dessa forma, 

com fundamento na norma de imunidade prevista no art. 150, VI. “a” da Constituição Federal 

(imunidade recíproca), os valores recebidos pela Estado de Minas Gerais não estariam sujeitos à 

tributação (IRRF) por outro ente da Federação (União). 

  

Com efeito, para os anos-calendário de 2012 e 2013, os assessores legais da MGI afirmam que o 

reprocessamento das Demonstrações Financeiras não implicou em mudança no cálculo do JCP e 

dos dividendos isentos de IRRF. 
  

Em relação ao pagamento de dividendos em 2014, considerando a aplicação da regra de 

imunidade recíproca, os assessores legais da MGI afirmam que os dividendos indevidamente 

distribuídos, por terem sido calculados com base em resultados apresentados antes dos ajustes ao 

valor justo e impairment da carteira de créditos autônomos e AVJ das debentures de 2ª emissão 

no período de 2012 a 2014, devem ser tratados como rendimentos de natureza diversa, mas não 

estão sujeitas ao IRRF, tendo em vista que o beneficiário é imune.  

 

Os assessores legais da MGI afirmam ainda que o cálculo do JCP, no ano-calendário de 2014, 

deverá ser feito com base no Patrimônio Líquido apurado de acordo com as disposições da Lei 

n° 6.404/1976, considerando as alterações introduzidas pela Lei n° 11.638/2007. Dessa forma, os 

efeitos do reprocessamento das Demonstrações Financeiras de 2014 devem ser considerados no 

cálculo do JCP e eventual excesso na despesa de juros registradas deverá ser tratado como 

indedutível no cálculo do IRPJ e da CSLL.  

 

Considerando os impactos contábeis e as premissas acima descritas, foi deliberado pelos 

acionistas na AGE de 22 de dezembro de 2016, tendo por base a Ata do Conselho Fiscal e a Ata 

do Conselho de Administração 007/2016, ambas de 20 de dezembro de 2016, na readequação do 

capital social da Companhia, com o cancelamento do aumento de capital, referente ao resultado 

do exercício de 2012, promovido pela AGE de 27 de maio de 2013, no valor de R$19.759 e na 

retificação do aumento de capital promovido pela AGO de 29 de abril de 2015, do valor de 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014

Distribuição de dividendos 15.202            26.355           80.825           

Distribuição de JCP 9.795              9.304             35.883           

DISTRIBUIÇÃO ANUAL 24.997          35.659          116.708       

TOTAL DISTRIBUÍDO DE 2012 A 2014

DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA DE JCP/DIVIDENDOS

177.364                                                            
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R$179.274 para R$157.854, bem como a recomposição patrimonial a ser realizada pelo acionista 

controlador EMG, no montante dos juros sobre capital próprio e dividendos recebidos 

indevidamente no valor de R$177.364, com o prazo para a integralização até 31 de dezembro de 

2018. 

 

2. Houve um litígio EPL. Podem nos fornecer maiores detalhes? 

  

Resposta: 
Não houve litígio. 
 

Vania Lucia da Silveira 

                                                                        Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


