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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar em que medida os tributos incidentes sobre as 

operações de crédito e sobre a atividade bancária interferem no spread bancário, 

considerando que tais tributos devem observar determinados limites e princípios 

constitucionais e legais para sua criação e majoração. Tendo em vista que na atividade 

de concessão de crédito, uma das principais realizadas pelos bancos, estes captam 

recursos no mercado e os repassam aos tomadores de crédito, o que lhes gera um 

“ganho”, que é conhecido como spread bancário: o presente trabalho prestou-se a 

analisar como esse ganho é calculado. Essa diferença entre custo e margem dos bancos, 

o spread, é calculado a partir de determinados componentes que afetam o seu percentual 

e, portanto, o custo do crédito. Entre os principais componentes do spread destacam-se 

os tributos incidentes sobre o crédito e sobre a atividades dos bancos.   

Para determinar se os tributos afetam ou não o valor do spread, optou-se por analisar, 

primeiramente, o papel do Estado como agente regulador da economia o papel dos 

Bancos como agente de fomento do mercado financeiro, para então comentar sobre o 

mercado de crédito e o spread bancário, que interfere no custo desse crédito. 

Passando por considerações sobre o crédito brasileiro e a interferência dos tributos na 

apuração do spread, o trabalho parte para a avaliação da observância dos princípios 

constitucionais que regem a criação e a majoração dos tributos bancários frente à 

necessidade de reduzir o spread para cumprimento da finalidade de desenvolver a 

atividade econômica de pessoas e de empresas. 

 

Palavras-chave: Bancos, crédito bancário, spread bancário, intervenção do Estado no 

domínio econômico, tributos, princípios constitucionais limitadores da criação e da 

majoração de tributos, finalidade social dos tributos, Imposto sobre a Renda, 

Contribuição Social, PIS, COFINS, IOF, Dedutibilidade da Provisão para Devedores 

Duvidosos 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to analyse how much credit operation and bank activities 

incident taxes interfere on bank spread, considering these taxes must observe some 

constitutional and legal limitation to its creation and increase. In view of credit grant 

activity, one of the most important realized by banks, they raise funds in the Market and 

pass along them to credit borrowers, what generates a “gain”, called bank spread: the 

present study analysed how this gain in calculated. This difference between bank’s cost 

and margin, the spread, is calculated from certain components that affect its rates, and 

so the cost of credit. One of the main component of the spread is tax incident on credit 

and on bank activities.  

In order to determine if tax affects spread value, it was analysed, first of all, the Estate 

as an economy regulator agente and the banks as agents of economy development, and 

so make comments about credit market and spread that interferes in the credit cost. 

After making considerations on brazilian credit and the interference of taxes on spread 

apuration, this study analyses if the constitutional principles that rule the creation and 

increase of bank taxes are observed, considering the necessity to reduce spread to 

accomplish the objective of developing economic activities of people and companies. 

 

Keywords: Bank, Bank Credit, Bank Spread, Intervention of Estate on Economic 

Domain, Taxes, Constitutional Principles that Limitates the Creation and Increase of 

Taxes, Taxes Social Goals, Income Tax, Social Contribution on Net Income, PIS,  

COFINS, IOF, Deductibility of Doubtful Debtors Provision  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Estado, na sua função de prestar serviços essenciais à sociedade e regular 

(em maior ou menor grau) a economia precisa de recursos para manter sua estrutura, 

angariando tais recursos dessa mesma sociedade, por intermédio da arrecadação de 

tributos, que devem servir a custear as atividades estatais. Não obstante saber-se que a 

principal fonte de recursos do Estado é o tributo, a CF criou limites e competências ao 

poder tributante do Estado, consignadas em princípios expressos, dentre os quais se 

destacam, para os fins desse trabalho, igualdade tributária (isonomia), capacidade 

contributiva, não confisco, entre outros.  

Os tributos, além de servirem como fonte de recursos, permitem ao Estado 

regular e promover a economia. Por isso, além de observar os princípios constitucionais 

para a criação e a majoração dos tributos, o Estado deve levar em consideração o 

estímulo ou desestimulo que dará a determinada atividade econômica ou ao mercado 

quando legisla em matéria tributária. 

Além dos princípios constitucionais, há um outro parâmetro que, apesar de 

não expresso na CF, é defendido por doutrinadores, como SCHOUERI, como relevante 

quando se fala em busca de eficiência econômica nas relações entre os agentes 

econômicos. É a “neutralidade da tributação” ou “neutralidade fiscal”. Para 

SCHOUERI, “a neutralidade tributária levaria à busca de um tributo que não afete o 

comportamento dos agentes econômicos”1. Não existiria, na visão dele, possibilidade 

de se atender plenamente a esse conceito, todavia, o legislador deve ponderar os efeitos 

econômicos da instituição de tributos para induzir o comportamento dos agentes 

econômicos, tendo em vista a função interventora na economia que cabe ao Estado. 

Neutralidade não significa a não interferência do tributo sobre decisões econômicas, 

mas preservação do princípio da livre concorrência, visando igualar as condições no 

ambiente negocial. 

Dentre as teorias existentes sobre a neutralidade fiscal, o presente trabalho 

pretende analisar a escolha do Constituinte Brasileiro que concedeu, ao mercado, (1) a 

prerrogativa de se auto organizar e de se desenvolver (livre iniciativa e livre 

concorrência) com interferência estatal suficiente apenas para lhe permitir 

                                                 
1 SCHOUERI, 2013, p. 43 
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desenvolvimento sustentável, ou seja, evitando, no que toca aos tributos, que o custo 

fiscal solape sua capacidade de geração de emprego e de rentabilidade condizente com 

seu porte e com os demais custos, verificando, inclusive,  se esta escolha é respeitada, 

juntamente com  (2) outros princípios norteadores da atividade empresária no caso da 

tributação corporativa dos bancos.  

Tributos que causem distorções na livre concorrência deveriam ser 

submetidos a ajustes que reestabelecessem o equilíbrio, mediante a competência 

tributária outorgada pela própria CF ao ente público. 

Nesse sentido, além do atendimento à livre inciativa e da livre concorrência 

(princípios reguladores da economia), pretende-se verificar se os princípios norteadores 

da criação dos tributos, também previstos na CF estão sendo observados na imputação 

dos tributos incidentes na atividade bancária. Ademais, pretende-se analisar se há 

respeito à neutralidade fiscal na imputação, pelo Estado, da atual carga tributária dos 

bancos. 

Os tributos são recursos coletados pelo Estado para fazer frente aos gastos 

públicos e para cobrir despesas necessárias, em princípio, a suprir as demandas que o 

crescimento do País e do próprio Estado criam2.  

Além disso, tributar é uma forma de o Estado intervir no domínio 

econômico, de tirar recursos de um determinado segmento de mercado ou de 

determinadas pessoas para alocá-los em outro setor ou onde haja determinadas 

necessidades que se entenda devam ser supridas, de modo a propiciar a justiça 

distributiva, melhor distribuição de rendas3.  

Os tributos são recolhidos pelas pessoas físicas e jurídicas (“contribuintes”) 

que, com a sua produção geram “renda” ou constituem “patrimônio” suficiente para 

contribuir para a manutenção do Estado. Em certa medida, portanto, o Estado torna-se 

uma espécie de partícipe dos frutos do trabalho e da produção das pessoas e das 

                                                 
2 Entenda-se “Estado” como “um conjunto de instituições públicas que administra um território”, tendo 
por objetivo cumprir interesses e anseios da população, de acordo com preceitos previstos na sua 
Constituição, Lei Maior que contém diretrizes fundamentais a serem seguidas. É formado por povo, 
território e governo. Já o termo “País” designa tudo o que se encontra no território dominado por um 
Estado, detentor de características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais e outras. No nosso caso, 
o Brasil é o País e a República Federativa do Brasil é o Estado.  
(http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/diferencas-entre-estado-pais-nacao-territorio.htm)  
3 Miguel Ragone Mattos, apoiado em Paulo Sandroni, detalha a forma como o Estado interfere na 
economia no texto Políticas Públicas de Inclusão pelo Consumo: Uma Análise dos seus Custos e de sua 
Justificativa, na obra citada no tópico 8, pp. 457 a 499. Analisa os “subsídios” fornecidos pelo Estado, 
como forma de alocação de riqueza suplementar à renda dos menos favorecidos. 
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empresas que dele fazem parte, tendo que, em contrapartida, devolver aos seus tutelados 

bens e serviços que lhes beneficiem e lhes propiciem desenvolvimento. 

Para tanto o Estado escolhe, dentro dos limites constitucionais e legais 

existentes, onde e como aplicar os recursos recolhidos dos contribuintes, direcionando-

os para um setor ou outro da economia ou da população, de forma a orientar os planos 

traçados, ano a ano, no orçamento público.  

Da mesma forma, ao optar por determinada fonte de recursos, o Estado 

exerce o papel de direcionador da própria economia, pois, ao tributar mais um setor em 

detrimento de outro, por exemplo, pode criar estímulos e desestímulos naquele 

segmento, que orientarão as escolhas das pessoas em investir ou em deixar de investir 

em determinada atividade, dependendo da carga tributária imputada a esse setor ou 

atividade. 

Muito apropriadamente BIFANO discorreu sobre a relevância da atividade 

financeira na história da humanidade, “especialmente como instrumento de 

desenvolvimento econômico e social” 4. A autora enfatizou sobre a preocupação dos 

homens e do Estado acerca dos riscos e das oportunidades que a riqueza gerada pela 

atividade financeira (movimentação do dinheiro) traz à sociedade há séculos.  

BIFANO enfatiza, adicionalmente, que a necessidade de se implementar 

políticas de investimento para promover o avanço econômico e social obriga os Estados 

a “captarem recursos financeiros, tomados a terceiros, com a finalidade de atender seus 

propósitos de crescimento e de atendimento ao bem comum” 5 .  Além da forma 

tradicional de captação citada pela autora (eminentemente no mercado financeiro, 

emitindo títulos de dívida ou contraindo empréstimos), o Estado tributa o próprio 

mercado financeiro e a atividade financeira, considerada altamente lucrativa, como 

forma de angariar recursos para concretizar seus próprios objetivos perante a sociedade.  

No que tange à tributação como meio de captação de recursos, POLITI6 

afirma que a teoria econômica contribuiu para que se reconhecesse que a carga tributária 

“pode onerar outros agentes econômicos além dos responsáveis legais pelo tributo”. 

Para ele, “a análise econômica da questão da incidência tributária parte de uma 

distinção fundamental entre quem é o responsável legal pelo recolhimento de um 

                                                 
4 BIFANO, 2008, p. 44 
5 BIFANO, 2008, p. 69 
6 POLITI, 2010, p. 10 
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tributo, ou seja, quem responde pela incidência ‘estatutária’; e quem efetivamente é 

onerado pelo tributo, ou em outras palavras, sobre quem recai a incidência econômica 

do tributo”. 

A carga fiscal recairá sobre o consumidor (aqui tomador de crédito) ou sobre 

o produtor (banco nesse trabalho) de acordo com o que POLITI chama de elasticidade 

da curva de oferta e demanda do mercado em relação ao preço. Em casos extremos, o 

tributo recai totalmente sobre o consumidor ou sobre o produtor. Conforme explica o 

autor, em mercados competitivos com retorno constante de escala, a curva de oferta de 

longo prazo é horizontal e o tributo recai exclusivamente sobre os consumidores. Já em 

mercados com competição imperfeita, a transmissão de impostos pode apresentar 

diversos padrões e a determinação da carga tributária é mais complexa. 

É certo que os tributos pesam em diversos setores da economia ao incidirem 

sobre a atividade produtiva, sobre o consumo e sobre a renda. Dado esse cenário, de 

acordo com POLITI 7 : (a) se considerados aspectos de eficiência e equidade, a 

desigualdade de renda no País  justificaria a diferenciação das alíquotas no imposto 

sobre o consumo; (b) outro estudo acrescentou ao anterior o impacto da taxação de bens 

de capital no custo de produção, separando os efeitos da taxação direta da indireta na 

estimação do efeito total dos tributos; (c) por fim, analisando a incidência sobre as 

famílias, separadas em dez grupos de renda, a conclusão foi que os tributos indiretos 

são neutros em relação à equidade e por isso existe oportunidade de grandes 

simplificações na estrutura de tributos indiretos no Brasil. 

Seja como for, não há como negar que os produtores, os comerciantes, os 

prestadores de serviços e também os bancos repassam, de algum modo, a carga tributária 

incidente sobre suas atividades, o que, por conseguinte, significa majoração dos preços 

dos produtos, serviços e do crédito bancário. 

Pode-se dizer, portanto, que a escolha de determinada política fiscal8, pelo 

                                                 
7 POLITI, 2010, pp. 12 e 13 
8 O conceito de “política fiscal” ora adotado é o emanado do Ministério da Fazenda, que a define como 
“o conjunto de medidas pelas quais o Governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir 
três funções: a estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de recursos. A 
função estabilizadora consiste na promoção do crescimento econômico sustentado, com baixo 
desemprego e estabilidade de preços. A função redistributiva visa assegurar a distribuição equitativa da 
renda. Por fim, a função alocativa consiste no fornecimento eficiente de bens e serviços públicos, 
compensando as falhas de mercado.” A política fiscal brasileira, de acordo com o Tesouro Nacional, tem 
por objetivo a geração de empregos, o aumento dos investimentos públicos e a ampliação da rede de 
seguridade social, com ênfase na redução da pobreza e da desigualdade. 
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/sobre-politica-fiscal) 
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Estado, deveria levar em conta os efeitos que pode ocasionar na vida das pessoas e no 

desenvolvimento do mercado, em linha com a CF que, no artigo 43 permitiu à União, 

mediante edição de Lei Complementar, implementar ações articuladas em determinados 

complexos econômicos e sociais para desenvolver e reduzir a desigualdade social das 

diversas regiões brasileiras9.  

O principal objetivo deste estudo foi analisar em que medida os tributos 

imputados aos bancos interferem no custo do crédito concedido por esses bancos aos 

tomadores, ou seja, o quanto o custo tributário (“cunha fiscal”, nos dizeres do Banco 

Central do Brasil e dos estudiosos do tema) afeta o spread bancário.  

Não foi objeto deste estudo a execução de pesquisas de campo (entrevistas 

e avaliação de dados estatísticos) com o fito de confirmar premissas ou confirmar 

fundamentos. Também não foi objeto desse trabalho o aprofundamento em outros 

elementos que afetam o spread bancário, como inadimplência e custos administrativos 

que, juntos, somariam cerca de 60% do custo de um empréstimo, conforme Gráfico 7. 

O objetivo foi avaliar qual e como os impactos dos tributos afetam o spread e se esses 

tributos, portanto, seguem a função social prevista constitucionalmente para sua criação 

e majoração. 

Para tanto, começa-se analisando o caminho que a CF escolheu como 

reguladora da economia. 

 

2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS REGULADORES DA ECONOMIA   

 

Os objetivos e princípios fundamentais da CF, promulgada em 1988, 

somados aos princípios sociais e fundamentos econômicos por ela encampados 

caracterizam o Estado Brasileiro como um Estado de Direito com forte apelo social e 

                                                 
9 “Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. § 1º - 
Lei complementar disporá sobre: I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento; II - a 
composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes 
dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. § 2º - Os 
incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: I - igualdade de tarifas, fretes, 
seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público; II - juros favorecidos para 
financiamento de atividades prioritárias; III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos 
federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; IV - prioridade para o aproveitamento econômico e 
social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas 
periódicas. § 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas 
e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de 
fontes de água e de pequena irrigação”. 
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democrático.  

Dentre os diversos valores protegidos pela CF, destacam-se a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, por designarem, 

respectivamente: (a) a obrigatoriedade de observância dos direitos e garantias 

fundamentais do indivíduo, que deve ser respeitado pelas demais pessoas, sendo 

assegurado, juridicamente, um mínimo invulnerável de direitos, somente 

excepcionalmente limitados (dignidade da pessoa humana); (b) garantia de subsistência 

e crescimento do País, pelo exercício das atividades laborais (valores sociais do 

trabalho); (c) estímulo ao empreendedorismo, ao empresariado, às atividades autônomas 

que fomentam a economia (livre iniciativa e livre concorrência). 10 

A CF tem por finalidade constituir uma sociedade livre, justa e solidária; 

garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º). 

É nesse sentido que opina BARROS:  

“na CF/ 88, os valores individualistas típicos do liberalismo 

convivem com uma preocupação de bem-estar da coletividade, 

mediante a inserção, no bojo da Carta, de princípios como a 

valorização do trabalho, a busca do pleno emprego e a redução 

das desigualdades sociais e regionais, em contraponto à pura e 

simples livre iniciativa vigente no Estado Liberal.” 11 

Com esse viés social e ao mesmo tempo desenvolvimentista, a CF brindou-

nos com um título específico sobre a ordem econômica e financeira (Título VII, arts. 

170 a 192), seguido do título que trata da ordem social, que prima pelo trabalho e 

objetiva o bem-estar e a justiça sociais. 

A Ordem Econômica e Financeira na CF é fundamentada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, com a finalidade de assegurar a todos existência 

digna, de acordo com os ditames da justiça social, tendo por princípios, previstos no art. 

                                                 
10 MORAES, 2007, p. 15 
11 BARROS, 2013, p. 27 
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17012: soberania nacional; propriedade privada; função social da propriedade; livre 

concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente, redução das 

desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego e tratamento favorecido para 

as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede 

e administração no País.  

Mesmo privilegiando a livre iniciativa, a livre concorrência e a propriedade 

privada, a Carta Magna autorizou o Estado a intervir no domínio econômico como 

agente normativo e regulador, exercendo funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento do setor privado. 

Ao intervir na economia, o Estado assume funções distributivas e alocativas, 

incumbindo-se de garantir condições mínimas de vida àqueles “socialmente mais 

fracos” e ajustando o funcionamento quase cego e aparentemente irrefreável das forças 

de mercado pela imposição de metas políticas à economia13. Com isso, o Estado procura 

viabilizar a democracia mediante a regulação da economia, alocando melhor os recursos 

o que permite uma distribuição de renda mais justa e uma proteção às pessoas vistas 

como socialmente mais vulneráveis14. 

                                                 
12 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre 
concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação;  VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - 
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 
em lei. 
13 BARRETO FILHO (in CLEVE e BARROSO), 2013, p. 784 
14 Mensagem básica do welfare state: transformar o capitalismo sem aboli-lo ou explorar as vantagens da 
economia de mercado, especialmente a eficiência, sem ocasionar suas falhas como as exteriorizações, 
estruturas de poder desigual e distribuição injusta de riqueza. Esse conceito tem sido estudado para uma 
atualização, que culminaria no “direito reflexivo”, ou estratégia de pensamento jurídico novo, pós- 
moderno, interessado na regulação legal da autonomia, convidando a uma reflexão sobre as fronteiras 
internas do direito como sistema, que podem se perder em consequência de demandas exageradas por 
intervenção. Há matérias e situações sociais muito complexas que o direito não alcançaria. Por isso, um 
direito material, substantivo, voltado a regular por metas (programação finalística) as relações 
econômicas e sociais para corrigir deficiências de mercado seria forma menos eficiente do que determinar 
procedimentos que facilitariam as relações mercantis (direito reflexivo). Ou haveria uma forma mais 
eficiente de regular os vários direitos existentes, evitando conflitos entre eles? Por exemplo: o direito dos 
consumidores ao acesso à informação conflitaria com o direito de as empresas escolherem suas próprias 
estratégias de marketing. Esse tipo de conflito poderia se resolver com um teste de eficiência de custos. 
Reich sugere, então, que o direito seja diferenciado como protetivo de interesses especiais e difusos; não 
um direito que crie privilégios de determinados grupos de interesse, mas um “direito à ação”, criador de 
arranjos procedimentais em que interesses conflitantes podem ser debatidos e decididos, não sendo 
orientando pelo conteúdo, mas pelo fórum (“socialização do direito”).  
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O Estado, portanto, atua como observador e agente, já que, após criar as 

regras de funcionamento do mercado, monitora-o e cria mecanismos legais de regulação 

e controle para retomada do equilíbrio econômico e financeiro entre seus agentes todas 

as vezes que perceber distorções e desigualdades nas relações entre indivíduos ou 

empresas que oferecem bens, serviços e recursos econômicos. Os direitos permanecem, 

mas se as modalidades pelas quais se exercem modificam-se de acordo com as 

necessidades do mercado, é necessária a intervenção estatal para preservar o patrimônio, 

a livre iniciativa e concorrência consentâneos com os fins sociais da propriedade 

equilibrando os interesses e afastando a competição nociva entre os grupos ou 

determinadas ações prejudiciais à coletividade.   

Ademais, esse Estado deve dominar os fatores, conhecer a fundo os 

fenômenos econômicos e sociais, bem como os interesses por vezes antagônicos a 

proteger, a fim de escolher os melhores instrumentos de reorganizar as atividades e 

evitar conflitos gerados pelo pender da balança para um dos lados protegidos. Os 

princípios constitucionais que regem a atividade econômica consideram tanto o social 

quanto o cunho desenvolvimentista, empreendedor, a liberdade de se organizar e atuar 

dos entes econômicos. Logo, o Estado deve usar seu poder regulador para encontrar as 

melhores soluções jurídicas e econômicas para todos os agentes e em busca de alcançar 

a plenitude de todos os princípios, ainda que ora deve beneficiar um em detrimento do 

outro; o uso social da propriedade, por exemplo, em detrimento da detenção, exploração 

e uso exclusivo, pelo particular, dessa propriedade em determinadas circunstâncias. 

 

2.1. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 

 

A intervenção do Estado na economia nada mais é do que “o exercício mais 

extenso e profundo do poder de polícia na esfera econômica, por imposição das nevas 

circunstâncias”15, sendo o poder de polícia a forma de intervenção por excelência, 

entendendo-se, como todas as restrições impostas pelo poder público aos indivíduos, 

em benefício do interesse coletivo: saúde, ordem pública, segurança, interesses 

econômicos e sociais.  

A CF atribuiu ao vocábulo “intervenção” o ato de sinalizar a existência de 

                                                 
15 FILHO, 2011, p. 783. 
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uma ingerência não trivial, como uma intromissão sobre um espaço que não pertence, 

em regra, ao Estado interventor. Há quem entenda que há um viés ideológico indevido 

na utilização da expressão “intervenção do Estado na economia”, pois pressuporia 

aceitar que ao Estado não cabe atuação no domínio econômico, o que seria um 

preconceito liberal a que o Estado estaria se opondo, em clara restrição aos princípios 

da livre iniciativa e da livre concorrência. Deve-se, contudo, entender a atuação do 

Estado no domínio econômico como agente regulador da economia, de forma direta ou 

indireta. 

Já o conceito de “domínio econômico” não é de fácil e unânime definição. 

Eros Roberto Grau designa ordem econômica como “o conjunto de normas que define, 

institucionalmente, um determinado modo de produção econômica” 16 e entende por 

domínio econômico a atividade econômica em sentido estrito, excetuando os serviços 

públicos. Em outras palavras, seria um conjunto de atos adotados para se obter lucros, 

advindos de produção, distribuição ou comercialização de produtos e serviços. 

A despeito de permitir a ingerência do Estado na economia, a própria 

Constituição cria limites, verdadeiras barreiras objetivas à estatização do domínio 

econômico, que foi reservado aos particulares, à iniciativa privada 17 . O Estado 

brasileiro, nos termos da CF, não é dirigista, nem mesmo mediante tributação, mas 

intervencionista, devendo ser esta intervenção empreendida sempre nos exatos limites 

outorgados constitucionalmente.  

A forma de o Estado brasileiro intervir no domínio econômico é indireta 

quando ele atua como agente regulador e normativo da atividade econômica; direta 

quando atua por intermédio de empresas públicas e sociedades de economia mista (caso 

em que ele próprio assume o papel de agente econômico). 

Segundo classificação de Eros Grau18, a intervenção do Estado sobre o 

                                                 
16 GRAU, 2007, p. 72 e 148. 
17 “Não por ideologia, mas por análise do que dispõe nosso texto constitucional, assevera-se que o Estado 
não pode explorar diretamente a atividade econômica. Não pode ingressar livremente no mercado para 
produzir riquezas (pode e deve reservar a si parte delas, por vias obrigatórias e legais, a fim de perseguir 
seus objetivos). Não é essa, por definição constitucional, sua missão. Uma vez instituído o Estado, traça 
ele, no ordenamento jurídico, quais as finalidades que deve alcançar. Fixa, pois, os lindes de sua atividade. 
Apenas por lei específica e tendo em vista “imperativos de segurança nacional” ou atendendo a “relevante 
interesse coletivo”, tal como a lei definir, é que pode ingressar no processo de produção.” (BONFIM, 
2011, p. 97) 
18 BONFIM, 2011, p. 148. 
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domínio econômico (indireta)19 se dá: 

(a) Por direção: determinação para que os agentes econômicos 

empreendam determinadas condutas mediante normas jurídicas 

repressivas; 

(b) Por indução: implementação de estímulos positivos ou negativos para 

que agentes econômicos empreendam determinadas condutas 

mediante normas jurídicas promocionais. Essas normas 

caracterizariam a intervenção por indução em que, ao invés de 

prescrever a direção a ser tomada, o Estado utiliza incentivos ou 

desestímulos para fomentar ou desencorajar determinadas condutas. 

SCHOUERI 20  ensina que a adoção desse tipo de intervenção 

transfere-se ao mercado, por mecanismo de alteração de preços, os 

custos fiscais, cabendo a produtores e consumidores decidir se 

investirão ou não em determinado produto, o que pode, inclusive, tirá-

lo do mercado. Destaca, contudo, que o legislador tem que conviver 

com a hipótese de seus estímulos e desestímulos não serem suficientes 

para direcionar o agente econômico. 

Especialmente no mercado financeiro, a intervenção estatal tem papel 

relevante, tendo em vista os impactos que as movimentações financeiras, notadamente 

o crédito, causam na sociedade, nos indivíduos, nas empresas. Daí a importância de se 

passar à análise do mercado financeiro, sua estrutura, funcionamento, os Bancos e o 

crédito bancário e como o Estado atua nesse mercado. 

 

3. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO – OS BANCOS E O 

CRÉDITO 

 

O marco original do Sistema Financeiro Nacional (“SFN”) é a Lei nº 

4.595/64, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, 

além de criar o Conselho Monetário Nacional (“CMN”). 

O artigo 192 da CF, originalmente escrito, delineou a função social do SFN, 

                                                 
19 Essa competência estatal é outorgada pelo art. 174 da CF: “como agente normativo, o Estado exercerá, 
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 
público e indicativo para o setor privado.” 
20 SCHOUERI, 2005, p. 44 



23 

 

conforme mencionado, que permearia toda a CF: 

“Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma 

a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir 

aos interesses da coletividade, será regulado em lei 

complementar, que disporá, inclusive, sobre: 

I - a autorização para o funcionamento das instituições 

financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e 

privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro 

bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em 

atividades não previstas na autorização de que trata este inciso; 

II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, 

resseguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial 

fiscalizador (5); 

III - as condições para a participação do capital estrangeiro nas 

instituições a que se referem os incisos anteriores, tendo em vista, 

especialmente: 

a) os interesses nacionais; 

b) os acordos internacionais; 

IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco 

Central e demais instituições financeiras públicas e privadas; 

V - os requisitos para a designação de membros da diretoria do 

Banco Central e demais instituições financeiras, bem como seus 

impedimentos após o exercício do cargo; 

VI - a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a 

economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até 

determinado valor, vedada a participação de recursos da União; 
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VII - os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões 

com renda inferior à média nacional para outras de maior 

desenvolvimento; 

VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos 

para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação 

próprias das instituições financeiras. 

§ 1º - A autorização a que se referem os incisos I e II será inegociável 

e intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa 

jurídica titular, e concedida sem ônus, na forma da lei do sistema 

financeiro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores tenham 

capacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove capacidade 

econômica compatível com o empreendimento. 

§ 2º - Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de 

caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados 

em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados. 

§ 3º - As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer 

outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão 

de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a 

cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, 

punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei 

determinar". 

Em 26 de junho de 1995, foi constituída Comissão Especial na Câmara 

Federal para regular o art. 192. Até então, esse dispositivo  determinava itens que lei 

complementar iria regular, tais como: autorização e funcionamento das instituições 

financeiras, estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, participação do 

capital estrangeiro nas instituições financeiras (“IFs”), funcionamento do o Banco 

Central do Brasil (“BACEN”), criação de fundo ou seguro para proteção da economia 

popular etc. Por fim, limitava as taxas de juros reais, incluindo comissões e outras 

remunerações, a 12% a.a., enquadrando como crime de usura a cobrança acima desse 

limite. 

Com o advento da Emenda Constitucional n° 40/2003 (“EC 40/03”), o art. 

192 foi alterado passando a ter a seguinte redação:  
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“Art.192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma 

a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir 

aos interesses da coletividade, em todas as partes que o 

compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será 

regulado por leis complementares que disporão, inclusive, 

sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que 

o integram.” 

Dessa forma, diversas leis passaram a tratar do mercado financeiro e de 

questões a ele atinentes, sendo tal mercado fortemente regulado e fiscalizado dada a sua 

relevância para o funcionamento da economia e da poupança popular. A atividade 

bancária, seus agentes, as operações cursadas no mercado financeiros, as permissões e 

limites estão previstos em normas especiais, regulamentado pelo CMN e pelo BACEN, 

fundamentalmente. 

Segundo CARVALHO,  

“sistemas financeiros satisfazem três grandes demandas: 

canalizam recursos gerados pelas superavitárias para as 

deficitárias, permitindo à economia um uso mais eficiente dos 

seus recursos, maximizando sua capacidade de crescimento e 

da manutenção do emprego e do bem-estar da população; 

organizam e operam o sistema de pagamento da economia, 

criam ativos no volume e no perfil necessário para satisfazer as 

demandas dos poupadores por meio de acumulação de 

riqueza.” 21  

Assim, para atingir os objetivos mencionados, o SFN brasileiro foi 

estruturado de forma a introduzir órgãos criadores de normas e órgãos fiscalizadores do 

atendimento dessas normas. A seguir, esse modelo será comentado em detalhes. 

 

 

 

                                                 
21 CARVALHO, 2012, p. 221 
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3.1. ESTRUTURA 

 

Como já dito, o SFN é composto de dois subsistemas, um normatizador e 

outro com viés operacional e executivo.  O primeiro subsistema é integrado pelo CMN, 

órgão normativo responsável pelo estabelecimento das diretrizes da política monetária, 

creditícia e cambial e o BACEN, que tem dupla função.  

Esse subsistema é composto também por entidades supervisoras ligadas aos 

órgãos normativos que fiscalizam o cumprimento das normas e políticas criadas. As 

entidades supervisoras vinculadas ao CMN são o BACEN (que também expede normas, 

dentro das suas atribuições de regulador do mercado financeiro) e a Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”), que é a autarquia responsável por regulamentar, 

desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país. O BACEN, 

por sua vez, é responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional, tendo por 

objetivos zelar pela adequada liquidez da economia, manter as reservas internacionais 

em nível adequado, estimular a formação de poupança, zelar pela estabilidade e 

promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro.  

O segundo subsistema executor/operativo é constituído por operadores 

vinculados a cada entidade supervisora. Os operadores vinculados ao BACEN são as 

instituições financeiras captadoras de depósitos à vista, as demais instituições 

financeiras e outros intermediários financeiros e administradores de recursos de 

terceiros. São consideradas instituições financeiras captadoras de depósitos à vista os 

bancos múltiplos, os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal e as cooperativas 

de crédito. Para os fins desse trabalho, o foco serão os bancos múltiplos e comerciais, 

doravante denominados simplesmente “Bancos”22.  

Na abordagem organizacional o mercado financeiro pode ser subdividido 

entre mercados de capitais, monetário, de crédito, cambial e de derivativos. 

                                                 
22 Bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam operações ativas, 
passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das carteiras comercial, de 
investimento e/ou de desenvolvimento (somente pode ser operada por banco público), de crédito 
imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. O banco múltiplo deve 
ser constituído com, no mínimo, duas carteiras, sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de 
investimento. Bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas, que têm como objetivo 
principal ofertar recursos para financiar, a curto e médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas 
prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. A captação de depósitos à vista, livremente 
movimentáveis, é atividade típica do banco comercial, que pode também captar depósitos a prazo. Deve 
ser constituído sob a forma de sociedade anônima e na sua denominação social deve igualmente constar 
a expressão “Banco”. (Resolução n° 2.099/94 e alterações posteriores)  
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Assim, o chamado mercado de capitais movimenta recursos que são 

buscados sob o selo do longo prazo, por empresas, para o financiamento das suas 

operações como, nomeadamente, o financiamento de capital de giro e o capital fixo. Já 

o mercado monetário deve ser entendido como o conjunto de operações voltado, em 

prazo curto, ao tratamento da liquidez da economia, em seu todo. O mercado de crédito 

é marcado pela atuação das instituições bancárias objetivando o atendimento das 

demandas por recursos para caixa dos agentes econômicos. Focado no comércio de 

moedas, com especial atenção às operações de comércio exterior, figura o mercado de 

câmbio. Por fim, atendendo às operações que envolvem valores mobiliários contratados 

atipicamente com objeto em opções, termo, futuro e swap, e buscando a proteção 

(hedge) contra ameaças produzidas pela volatilidade dos mercados, em geral, (crédito, 

câmbio, juros, etc.) e que podem afetar a atividade empresarial, tem-se o mercado de 

derivativos. (BIFANO, 2009). 

De acordo com a classificação funcional, a atividade desenvolvida pelos 

agentes do mercado financeiro, há cinco espécies de atuação de instituições operadoras: 

bancária, não-bancária, de poupança e empréstimo imobiliário, auxiliares e não-

financeiras. 

Especificamente os Bancos, objeto do presente trabalho, podem ser 

classificados em públicos (federais ou estaduais) quando detidos pelo Governo Federal 

ou Estadual e têm por finalidade operar em segmentos de áreas estratégicas para o 

desenvolvimento econômico, atuando, especialmente, no provimento de crédito 

direcionado de longo prazo.23  

Os Bancos privados, formados por capital privado nacional ou estrangeiro, 

atuam, principalmente, como provedores de capital de giro ou de recursos de curto 

prazo. Embora tenham operações com recursos direcionados, por meio de repasses e da 

carteira do Sistema Financeiro da Habitação, suas estratégias estão voltadas, 

principalmente, para prover recursos livres24.  

                                                 
23 CAMARGO, 2016, p. 55. 
24 Os recursos disponibilizados aos tomadores, pelas IFs, podem ser direcionados ou livres. Os recursos 
direcionados são aqueles utilizados em operações com taxas já estabelecidas, por meio de programas ou 
repasses governamentais, geralmente destinados aos setores rural, habitacional e de infraestrutura. Os 
recursos livres, por sua vez, estão associados às operações contempladas na Circular n° 2.957/1999 do 
BACEN, com taxas de juros livremente acordadas entre o credor e o tomador. Esses recursos podem ser 
destinados a diversas linhas de financiamento criadas para atender à demanda por crédito dos vários 
setores da economia, principalmente com relação à necessidade de capital de giro (CAMARGO, 2016, 
p.55). Em suma, o crédito livre se contrapõe ao crédito direcionado, em que a taxa máxima ao tomador é 
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Jairo Saddi 25  aponta uma diferença entre o mercado financeiro e o de 

capitais. Segundo o autor, no mercado de capitais o relacionamento entre credor e 

devedor se dá de forma direta, pois os tomadores de crédito se encontram diretamente 

com os ofertantes de recursos; as operações, quase sempre, envolvem ordens de 

transferência, títulos e valores mobiliários. Já no mercado financeiro o relacionamento 

entre credor e devedor seria indireto, pois os recursos são captados pelo Banco 

diretamente do público poupador e repassados para terceiros por operações de crédito. 

Há intermediação na relação creditícia. 

Não será objeto deste trabalho, contudo, o mercado de capitais, constituído 

por empresas capazes de realizar captações por meio de emissão primária de ações, 

debêntures e notas promissórias, além de outros produtos financeiros lastreados em 

operações agrícolas, imobiliárias, como, por exemplo, certificados de recebíveis 

imobiliários (“CRI”), certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”), fundos de 

investimento imobiliário etc. 

Também não serão analisadas operações próprias de outras instituições 

financeiras ou equiparadas participantes do SFN, primeiramente, tendo em vista a 

relevância dos Bancos para o mercado financeiro (representam cerca de 98% de todo o 

SFN26). Além disso, para fins da abordagem pretendida – influência da tributação no 

spread observado nas operações de crédito – são os Bancos os maiores representantes 

nesse segmento.   

 

4. BANCOS 

 

A despeito de, não raras vezes, serem veiculadas notícias acerca da 

lucratividade dos Bancos, com certo viés pejorativo, para fins do estudo pretendido, 

importa abandonar os pré-julgamentos comuns às reportagens jornalísticas e buscar os 

conceitos, funções do sistema de crédito para a economia e a forma como operam 

aqueles que concedem crédito, a fim de compreender como e por que os juros 

atualmente praticados surgiram e quais influências sofrem em sua precificação. 

                                                 

estipulada por alguma autoridade reguladora. Para compensar a menor taxa de juros e, consequentemente, 
o ganho mais baixo nas primeiras, os bancos praticam spreads mais altos em operações com recursos 
livres, de modo a viabilizar uma compensação. 
25 SADDI, 2001, p. 18. 
26 SADDI, 2016, p. 19 
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4.1. EVOLUÇÃO CONCEITUAL 

 

O art. 119, do Código Comercial Brasileiro de 1850, depois parcialmente 

revogado pelo Código Civil de 2002, definia banqueiros como “comerciantes que têm 

por profissão habitual de seu comércio as operações chamadas de Banco”. 

Aparentemente tautológica, circular, essa definição, diferentemente das 

demais definições de atividades comerciais, trazia a necessidade de habitualidade para 

que determinado agente no mercado fosse considerado “banqueiro”. 

Em 1860, contudo, o governo imperial estabeleceu regime de autorização 

administrativa para que se criassem companhias com a finalidade de desenvolvimento 

de operações bancárias (Lei n° 1.083/1860 e Decreto nº 2.711/1860). Uma definição 

mais precisa de Bancos foi dada pela legislação francesa:  

“(...) os estabelecimentos bancários de crédito são pessoas 

jurídicas que efetuam a título de profissão habitual as 

operações bancárias. Tais operações compreendem a captação 

de fundos públicos, as operações de crédito colocadas à 

disposição da clientela ou a gestão dos meios de 

pagamentos”27. 

PIRTOUSCHEG, adotou a classificação original de Gurley e Shaw28, que 

tratava os Bancos como intermediários neutros de recursos dos fundos superavitários 

para os deficitários que não afetavam a determinação das condições de financiamento 

da economia, no que Tobin (1963) convencionou chamar de “visão velha” da firma 

bancária. O balanço dos bancos (ativos e passivos) é determinado em um equilíbrio 

competitivo, em que a taxa de juros cobrada dos tomadores de empréstimos equilibra a 

margem a taxa de juros paga aos credores. 

Já a teoria pós-keynesiana da firma bancária sofisticou a análise da atividade 

bancária, buscando analisar a dinâmica comportamental e seus efeitos sobre a oferta de 

crédito pelos Bancos. Nesta teoria acredita-se que o problema decisório do Banco não é 

“apenas escolher entre ativos líquidos ou ilíquidos, mas entre graus de liquidez, 

                                                 
27 SADDI, 2001, p. 29. 
28 PIRTOUSCHEG, 2014, p. 14 
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rentabilidade e riscos associados aos diversos ativos mantidos em carteira”29.   

 De acordo com a teoria acima, os Bancos são agentes ativos, diferentemente 

do que defende a perspectiva clássica e, portanto, são capazes de influenciar as variáveis 

reais da economia, como produto e emprego. Assim, os Bancos não são agentes neutros, 

meros intermediadores, mas sim criadores de recursos monetários que devem sempre 

lidar com o problema de escolha entre lucratividade e liquidez, considerando o degrau 

de incerteza que percebem. 

Atualmente, a atividade das IFs está prevista no art. 17 da Lei 4.595/64: 

“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os 

efeitos da legislação em vigor, as pessoas públicas ou privadas, 

que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, 

intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou 

de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de 

valor de propriedade de terceiros. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em 

vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas 

físicas que exerçam quaisquer das atividades referidas neste 

artigo, de forma permanente ou eventual. ” 

No conceito de IF, portanto, enquadram-se todas as pessoas, físicas ou 

jurídicas, que desempenham as atividades previstas no artigo 17 e em seu parágrafo 

único. Além de realizar atividades descritas na lei, as IFs exercem funções e possuem 

fins específicos, conforme se verá na sequência. 

 

4.2. FUNÇÕES E FINALIDADES 

 

A atividade privativa de IF e sua regulamentação teria por objetivo, segundo 

Eduardo Salomão Neto30, a intermediação econômica ou intermediação de crédito, 

realizando o chamado “binômio bancário: tomar dinheiro emprestado a crédito e dá-lo 

                                                 
29 Silva e Oreiro, 2007, p.24 
30 NETO, 2011, pp. 20 e ss, citando Lauro Muniz Barreto, Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões 
Pedreira. 
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também por empréstimo”. A finalidade das empresas financeiras seria, portanto, captar 

recursos financeiros nos mercados financeiro e de capitais aplicando-os em operações 

de crédito e em operações com títulos e valores mobiliários. 

Os Bancos não são agentes passivos subordinados às preferências de seus 

depositantes e às determinações das autoridades monetárias, dado que as atividades 

bancárias são fortemente influenciadas pelas expectativas dos próprios banqueiros em 

relação ao cenário econômico futuro, percepção que será resultante de um conjunto de 

expectativas composto por fatores objetivos e subjetivos.   

Economicamente, os Bancos devem cumprir três funções inter-

relacionadas: (a) agentes financeiros em determinado mercado, atuando como 

intermediadores de recursos ou de disponibilidade de liquidez, repassando-os de pessoas 

ou empresas superavitárias para deficitárias; (b) transformadores de ativos de créditos 

com determinadas características de vencimento, risco, volume em aplicações ou 

financiamentos de bens (depósitos de poupança em crédito habitacional, p.ex.); (c) 

local, físico, de compensação entre seus agentes, como “intermediador dos meios de 

pagamento”. 

A Lei nº 4.728/65, apesar de ter por objetivo, de acordo com sua ementa, 

disciplinar o mercado de capitais, estabeleceu, também, premissas e condições para 

adoção de uma política monetária, permitindo à indústria, ao comércio e aos prestadores 

de serviços alternativas de financiamento. Essa lei também previu as características dos 

agentes desses mercados (bancos de investimento e as bolsas de valores, entre outros) e 

instituiu instrumentos de captação (títulos, recibos e certificados de depósitos, ações e 

debêntures), diferentes daqueles tradicionalmente utilizados pelos Bancos31.  

Os Bancos, portanto, gerenciam serviços de depósitos e empréstimos que 

implicam proporcionar crédito a tomadores e pagar juros a depositantes. A atividade 

dos depositantes é atraída pela remuneração de seu capital (pagamento de juros das 

operações passivas), enquanto a concessão de empréstimos a pessoas e empresas que 

necessitam de financiamento para consumo ou investimentos é estabelecida mediante a 

cobrança de juros (operações ativas). Os Bancos, portanto, tanto pagam como recebem 

os juros. Têm eles a finalidade de remunerar o capital concedido ou tomado pela 

                                                 
31 Um banco concede crédito mediante o lançamento da quantia emprestada no ativo, sob a rubrica 
“operações de crédito”, e no passivo, sob a rubrica “depósito à vista”. Nesse movimento, o banco 
expandiu os meios de pagamento disponíveis na economia por meio da criação de moeda escritural. 
(OLIVEIRA e CARVALHO, 2007, p. 373) 
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instituição financeira32.   

Na visão do BACEN,  

“juro é a remuneração do capital devida a quem empresta 

recursos (emprestador). Os recursos emprestados ficam à 

disposição do tomador (mutuário) por determinado período, 

durante o qual o emprestador abre mão de utilizá-los para 

outra finalidade. Diz-se, portanto, que o juro é um “prêmio” 

pago ao emprestador por ter postergado seu consumo.  Em 

termos mais formais, juro é a remuneração do capital 

emprestado. A taxa de juros, por sua vez, nada mais é do que a 

relação entre os juros recebidos pelo emprestador e o capital 

inicialmente emprestado.”33  

BIFANO 34  lembra que a ideia de remunerar o capital sempre existiu, 

variando as taxas de juros de acordo com determinados fundamentos oriundos de 

correntes econômicas distintas: (a) produtividade do capital ou acumulação de riqueza 

do seu proprietário; (b) pagamento pelo serviço prestado por aquele que disponibilizou 

os recursos; (c) compensação pela demora na devolução dos recursos; (d) risco de 

crédito; (e) escassez de recursos. 

A taxa de juros, segundo essa autora, varia de acordo com esses 

fundamentos e, a despeito de ser criticada pelo ônus que causa ao devedor, não pode ser 

vedada sua cobrança pelo credor, dado que este está sujeito a riscos pela 

disponibilização dos recursos por certo tempo (risco de crédito). 

Conclui-se, então, que o lucro35  das atividades de intermediação não é 

oriundo dos juros obtidos na aplicação do capital próprio, mas da diferença entre as 

receitas auferidas na aplicação de recursos de terceiros e os custos suportados para 

captar e aplicar tais recursos.36 

                                                 
32 CAMPELLO, p. 115 
33 BACEN, Juros e Spread Bancário, 2016, p.5 
34 BIFANO, 2008, p. 53 
35 Espera-se que um Banco tenha por objetivo a obtenção de lucro, pois a atividade privativa de uma 
instituição financeira é uma modalidade de atividade empresarial, tendo o lucro como um dos aspectos 
principais para sua caracterização. 
36 Função confirmada, p.ex., no habeas corpus nº 96.03.046651-4/SP, TRF 3ª Região: “outro elemento 
intrínseco da atividade de instituição financeira é que ela não capta recursos de terceiros para si e sim 
para repassá-los a todos os seus clientes que desejam ou necessitam de crédito. Tomar recursos de 
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Assim, para atingir suas finalidades ou bem desempenhar suas funções, um 

Banco pode desenvolver as seguintes atividades privativas desse tipo de entidade e que 

dependem de prévia autorização37 : (a) captação de recursos de terceiros em nome 

próprio; (b) seguida de repasse financeiro através da operação de mútuo; (c) com intuito 

de auferir lucro derivado da maior remuneração dos recursos repassados em relação à 

remuneração dos recursos coletados; (d) em caráter habitual.  Por fim, ressalte-se que 

os Bancos ocupam posição estratégica e primordial na economia. Papel esse que 

“ficou claramente evidenciado em alguns episódios históricos 

como nos colapsos bancários que ocorreram durante a Grande 

Depressão nos Estados Unidos, de um lado, e no Brasil, no que 

ficou conhecido como o Período do Encilhamento de 1889 a 

1892.  Em ambos os casos, as condições caóticas do sistema 

bancário amplificaram as crises econômicas respectivas”38.  

Para que essa atividade se desenvolva dentro de parâmetros legalmente 

viáveis e regulamentos que garantam a segurança e a higidez do mercado, além do lucro 

dos Bancos, é necessário que os Bancos sejam altamente regulados, o que se verá a 

seguir. 

 

4.3. REGULAÇÃO DA ATIVIDADE BANCÁRIA39 

 

A regulação surgiu como forma de controlar os monopólios e proteger os 

consumidores contra a imposição de preços em que a concorrência se dava entre poucos 

                                                 

terceiros, embora seja próprio de instituição financeira, não é privativo dela. Quando o empresário 
necessita de recursos de médio e longo prazos, dificilmente ele os obtém juntos às instituições financeiras. 
Os Bancos captam recursos de curto prazo e, por isso mesmo, trabalham essencialmente com empréstimos 
de curto prazo. Seja por essa circunstância, seja porque o crédito bancário disponível é sempre insuficiente 
para a demanda de crédito, seja, ainda, pelo quase sempre elevado custo do dinheiro junto ao Sistema 
Bancário, o empresário se vê compelido, muito amiúde, a procurar recursos de terceiros, quer com a 
cobertura do capital da empresa, quer com a emissão de debêntures ou de commercial paper.” 
37 SALOMÃO, 2011, p. 27  
38 WONNACOTT e CRUSIUS, 1982, p.217 
39 Acepções do termo “regulação”: (i) conjunto específico de comandos normativos sendo a regulação 
um grupamento de regras coercitivas editadas por órgão criado para um fim determinado. Essa definição 
está no campo de estudo do jurista; (ii) influência estatal deliberada regulada por toda a ação estatal 
destinada a influenciar o comportamento social, econômico ou político, para cientistas políticos; (iii) 
forma de controle social em que o comportamento humano é determinado por mecanismos criados por 
regras Estatais ou não estatais (auto-regulação), de acordo com sociologistas. (SADDI, Jairo, ob cit, p. 
21) 
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agentes.  

Mais importante do que definir regulação, tarefa complexa e que a coloca 

frente de outros termos, como “regulamentação” e “intervenção estatal”40, é entender se 

ela leva a comportamentos diferentes no setor regulado. Na teoria econômica, 

especialmente para George Stigler, mais importante do que definir regulação é observar 

suas justificativas e consequências41.  

Um sistema bancário eficiente visa a  

“associação correta de preços e riscos e alocação de fundos de 

acordo com o retorno, ajustado ao risco. Ambos permitem que 

sinais de preço contribuam para melhorar o destino dos 

escassos recursos reais, por meio do diferencial entre taxas de 

captação e de aplicação”42. 

Portanto, ao Direito interessa garantir o funcionamento perfeito desses 

mecanismos, assegurando aos emprestadores e aos tomadores condições de exercerem 

suas necessidades, sem que haja ruptura no mercado de crédito.  

Uma das principais razões para atuação do Estado no sistema financeiro se 

encontra nas consequências catastróficas que podem decorrer de um colapso do 

mercado financeiro, arrastando empresas e pessoas ao caos econômico e social. 

Independentemente de o poder público atuar ou não como formulador de política, este 

deverá arcar com as consequências de uma eventual crise43.  

As falhas de mercado44, sobretudo a assimetria de informação, são bastante 

evidentes no mercado financeiro e por isso, apesar de haver quem defenda que a 

                                                 
40 Regulamentar é prerrogativa legal do Poder Executivo de editar normas sobre matéria de alcance 
específico, enquanto regular é dar ordenação à atividade econômica. A atuação do Estado na economia 
também não se confunde com regulação, pois ali ele participa como agente ou sujeito no processo, 
especialmente quando atua por empresas estatais. Atos de intervenção na economia também não são, 
necessariamente, reguladores: nem toda regra com sentido econômico é regulatória. (SADDI, 2001, p. 
25) 
41 SADDI, 2001, p. 23. 
42 SADDI, 2001, p. 28. 
43 STELLA, 2014, p. 14 e ss. 
44 Tal denominação refere-se a forças não controláveis pelo Estado, as quais, por isso, deixam de produzir 
os resultados esperados visando alcançar o interesse público maior. Essa seria mais uma importante 
justificativa para a regulação. De acordo com Gregory Mankin, citato por Jairo SADDI (p. 47), “a mão 
invisível (do mercado) orienta, em geral, os mercados para uma alocação eficiente de recursos, contudo, 
por várias razões, a mão invisível não funciona (...) usa-se a expressão falhas de mercado para referir-
se à situação em que o mercado por si só não consegue alocar recursos eficientemente.”  
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regulação estatal não é necessária, geralmente aceita-se que a intervenção estatal no 

setor garanta seu bom funcionamento e, até mesmo, sua própria existência. Crises 

recentes no Brasil45 e nos Estados Unidos46 colocaram em discussão o tema da medida 

da intervenção estatal sob a forma da regulação no mercado financeiro, especialmente 

o de crédito. 

As duas principais formas de atuação do Estado no sistema financeiro são:  

(a) participação direta no mercado como agente, por meio dos bancos 

públicos e (b) supervisão e regulação das instituições. 

Ao mesmo tempo em que estão submetidos à lógica da busca pelo lucro, os 

Bancos ocupam papel central no processo de criação monetária na economia capitalista 

moderna atuando, simultaneamente, como criadores de moeda e intermediários 

financeiros. Considerando essa posição diferenciada que os Bancos ocupam no sistema 

monetário e de crédito, suas atividades devem ser estritamente reguladas. Quando a 

regulação bancária é mais rigorosa, as oportunidades de criação de vantagens 

competitivas, pelos Bancos, são reduzidas, apesar de sempre existirem possibilidades 

de busca pela diferenciação.  

Por lidar com a poupança popular, transferindo recursos de agentes 

superavitários para deficitários, visando criar riquezas, o que Quiroga denomina 

“mobilização de poupança”47, é evidente a necessidade de proteger a economia popular 

diante da possibilidade de insolvência ou de quebra dos intermediadores financeiros, 

dado o risco inerente a essa atividade. O próprio artigo 192 da CF, retro citado, ressalta 

a relevância do sistema financeiro em função de seu impacto na economia popular. 

A ausência de uma regulação eficaz, todavia, pode fazer com que a 

concorrência assuma formas destruidoras e ameace a estabilidade do sistema de crédito. 

Portanto, a atividade bancária é marcada por um permanente conflito entre os objetivos 

de estabilidade do sistema e a busca pela valorização do capital. Assim, a concorrência 

bancária se circunscreve, no geral, nos limites fixados pela regulação, que variam 

                                                 
45 No Brasil a crise no setor bancário ocorreu há mais tempo, quando do fim da hiperinflação. Na época 
a situação gerou enorme polêmica e preocupação por parte das autoridades que acabaram instituindo o 
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), 
com o objetivo de impedir o colapso do sistema e suas consequências para a população que dele dependia.  
46 Faz-se referência à crise financeira de 2008, a qual é atribuída por estudiosos a falhas na regulação 
norte-americana ou mundial do mercado financeiro, incapaz de prevenir a crise e suas consequências 
econômicas e sociais. (http://www5.usp.br/1999/regulacao-financeira-falha-criou-mecanismos-da-crise-
de-2008/. Acesso em 9 de agosto de 2017) 
47  MOSQUERA, 1999, pp. 257 e ss. 
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conforme a estrutura institucional e jurídica existente48.   

Mais ainda, a ausência absoluta de intervenção estatal geraria a instauração 

de uma crise que seria caracterizada pela “venda forçada de ativos quando a estrutura 

de passivos não estiver alinhada com o valor de mercado dos ativos, o que conduz a um 

declínio progressivo de seus valores.” 49  O Federal Reserve de São Francisco 50 

considera instalada uma crise bancária quando uma IF ou um grupo significativo delas 

possui passivos que excedem o valor de mercado dos seus ativos, acarretando, por isso, 

uma corrida bancária.  

Considera-se instaurada uma crise bancária quando há falta de credibilidade 

do banqueiro ou dos depositantes no banqueiro, a contaminação de um Banco insolvente 

e outro e quando existe um certo componente irracional que faz com que depositantes 

ajam motivados por emoção, promovendo saques mesmo que não haja, ainda, 

insolvência do Banco. Causa imediata de uma crise bancária, em geral, é a corrida dos 

depositantes para sacar, provocando a quebra repentina de um Banco. Esse 

comportamento por vezes irracional (pânico), gerado pela perspectiva de 

impossibilidade de reaver os recursos depositados, faz com que os depositantes ajam 

sem pensar. 

Tal comportamento remete ao Teorema sociológico de Thomas 51 , que 

explica a capacidade de determinado grupo converter em realidade, por meio da 

adequação de suas condutas, situações sociais que eram, apenas, supostamente reais. Ao 

se definir uma determinada imagem da realidade, ela pode passar a ter efeitos reais. 

Exemplo desse Teorema ocorre justamente quando muitas pessoas seguem o falso 

rumor de que seu Banco está “quebrando” e todos elas, em razão do “boato”, retiram o 

dinheiro nele depositado, levando o Banco realmente a quebrar, apesar de a origem da 

crise haver começado simplesmente com um falso comentário e talvez fosse remota a 

                                                 
48 CAMARGO, 2016, p. 25 
49 SADDI, 2001, pp. 37 e 38.  
50 SADDI, 2001, p. 40 
51 O Teorema de Thomas é uma teoria de sociologia formulada em 1928 por W.I.Thomas e D. S. Thomas 
(1863-1947) que defendem que “Se as pessoas definem certas situações como reais, elas são reais em 
suas conseqüências. Em outras palavras, a interpretação de uma situação causa a ação. Esta interpretação 
não é objetiva. Ações são afetadas por percepções subjetivas de situações. Ex. A crise do petróleo de 1973 
resultou no chamado "pânico do papel higiênico". O boato de uma súbita escassez de papel higiênico - 
resultante de uma queda na importação de petróleo - levou as pessoas a estocarem papel higiênico, o que 
causou uma escassez, que parecia validar o boato. (fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Thomas)  
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possibilidade de uma quebra, ou a perspectiva de tão desastroso resultado.52 

Dentre os principais motivos que podem levar a crises bancárias, temos: a 

adequação de capital, a qualidade dos ativos bancários, a qualidade dos devedores, a 

administração e a eficiência bancárias, a lucratividade e a liquidez do Banco, a 

sensibilidade aos riscos do mercado, o crescimento econômico, a inflação, a taxa de 

juros ou de câmbio, a solidez do sistema financeiro, o desenvolvimento do mercado de 

capitais, entre outros. 

A regulação bancária tem como premissa evitar crises sistêmicas (quebra 

dos Bancos em cadeia), garantindo o funcionamento normal e eficiente das IFs. Em 

geral, os padrões de regulação bancária surgiram ao acaso, como reação ex post às crises 

e não decorreram de discussões e planejamentos estruturados e racionais53. 

As graves consequências ocasionadas pela crise da Bolsa de Nova Iorque, 

em 1929, propiciaram o surgimento de uma nova filosofia de intervenção estatal, com 

novas formas de regulamentos emanados do Poder Executivo e com mecanismos de 

proteção ao risco para evitar crises bancárias. Verificou-se, desde então, maior 

participação do Estado no domínio econômico, com políticas públicas de natureza 

monetária, fiscal e cambial. 

No caso específico do Brasil, a implementação do Plano Real, nos anos 90, 

revelou as mazelas do SFN, pois, ao cortar o lucro advindo da inflação (correção 

monetária alta54), e reduzir a emissão de papel-moeda, o Governo detectou a falta de 

solidez dos Bancos. Ao intervir e liquidar IFs, o Governo Federal enfrentou as negativas 

repercussões no mercado, o que gerou a necessidade de criar um contexto normativo 

capaz de evitar o atingimento de situação financeira de colapso dos Bancos, além de 

sistematizar as formas de recuperação dessas entidades financeiras, que são diferentes 

das demais empresas55. 

Nesse contexto o subsistema normatizador e fiscalizador deve agir para 

implantar medidas de reorganização do mercado, pois possui responsabilidade formal 

                                                 
52 CAMPELLO, p. 109.E 
53 GOWLAND, 1990, pp. 40 e ss. 
54 A queda da inflação e a redução da remuneração aplicada ao capital refletiram no balanço das IFs, a 
partir da entrada em vigor da Lei 9.249/95, que, além de legislar sobre imposto sobre a renda, vedou 
qualquer sistema de correção monetária das demonstrações financeiras. 
55 Foi nessa época que surgiu o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional (PROER), com foco em reorganizar as IFs. Bilhões de Reais foram despendidos para 
recuperar IFs permitindo a sua reestruturação societária e incorporação por outras. O BACEN é o agente 
responsável por equilibrar a pressão política e os interesses do mercado diante das crises no sistema. 
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para atuar de modo a debelar as crises, supervisionar e fiscalizar a atuação dos agentes 

econômicos. 

O BACEN comanda a política econômica e monetária, supervisiona o 

mercado e intervém nos momentos necessários, implementando medidas capazes de 

estabilizar a moeda e preservar os interesses dos investidores56. Ao BACEN, de acordo 

com Abrão, imputa-se responsabilidade objetiva57 quando não atua tempestivamente 

como agenciador e autoridade incumbida de rastrear os dados recebidos, causando 

demora em sanear IFs em dificuldade e, consequentemente, ocasionando prejuízos a 

investidores e poupadores.  

A assimetria informacional e a natureza incompleta dos contratos bancários 

que caracterizam os Bancos são supridas também pela regulação. Há sinais monitorados 

pelo regulador (administração de liquidez e resultados operacionais da instituição no 

tempo) e normas para determinar o disclosure58  de informações que visam alertar 

poupadores e investidores sobre o mercado financeiro, permitindo melhores escolhas 

nos investimentos e no crédito. 

Outra função da regulação seria democratizar o crédito, ou seja, dar acesso 

ao maior número possível de tomadores habilitados, para fomentar determinada política 

econômica e mesmo social.59 

Poder-se-ia resumir, da seguinte forma, as razões para que o Estado regule 

os Bancos: (a) proteger o consumidor de correr risco desmedido; (b) garantir eficiência, 

higidez e solidez ao sistema, reduzindo os custos de transação e informação; (c) garantir 

que não haverá concorrência predatória ou monopolística. 

É por isso que se espera atuação preventiva do BACEN, preferencialmente, 

                                                 
56 ABRÃO, 2010, p. 414 
57  Reproduzindo Nelson Abrão (p. 415): “(...) o papel crucial desenvolvido pelo Banco Central no 
monitoramento das instituições financeiras e na relevância que lhe é peculiar impõe uma tendência apta 
a lhe conferir, sob tal roupagem, típica responsabilidade objetiva, cujo Código do Consumidor, na 
inversão do ônus da prova, traçaria obrigação de reparar o dano cometido por ação ou por omissão em 
relação a terceiros”. Foi aberto um canal de comunicação do BACEN com os consumidores, criando uma 
relação ente o regulador e o público, o que permitiu monitorar e regular o comportamento da IF frente ao 
seu cliente. 
58 O termo disclosure aqui significa disponibilização de informações para garantir simetria de ciência 
delas a todos os usuários.   
59 Jairo SADDI (p. 610) lembrou o US Community Reinvestment Act (1977) normativo que estabelece 
regra diretiva que obriga todos os Bancos comerciais americanos a atender à demanda de financiamento 
habitacional, especialmente em regiões de população mais carente, com base no argumento de que sem 
incentivos à construção, haverá degradação de determinadas áreas urbanas. O intuito seria lutar contra a 
discriminação existente na prática de empréstimos bancários, o que tornaria os bancos entidades quase 
públicas, atendendo a verdadeira política estatal de investimento em áreas menos favorecidas, ainda que 
não tragam lucros.  
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que adotará políticas destinadas a preservar o sistema, debelar situações de risco 

iminente e garantir o equilíbrio nas relações entre Bancos e clientes, preservando a 

competitividade e a lucratividade dessas instituições em patamares condizentes com seu 

papel na economia e na sociedade. 

É o que expressa Franklin Edward60:  

“(...) que o sistema corrente de regulação bancária está fora de 

compasso com a realidade atual e precisa ser substancialmente 

modificado. O desafio é transformar a regulação de modo a 

aumentar a liberdade de as instituições financeiras competirem, 

tornando, ao mesmo tempo, o sistema financeiro menos 

vulnerável aos riscos excessivos a que se expõem 

individualmente.” 

Além disso, a regulação eficaz o mercado financeiro propicia o adequado 

controle do crédito bancário, cenário que será visto no próximo item. 

 

4.4. CRÉDITO BANCÁRIO NO BRASIL  

 

Stiglitz61 afirma que “it is not money that makes the world go around, but 

credit”. Traduzindo: não é dinheiro que faz o mundo girar, mas crédito. 

O crédito representa uma expectativa de quantia em dinheiro a ser recebida 

mediante a promessa de devolução do capital disponibilizado a outrem, com acréscimo 

(os juros) em determinado período temporal, sujeito a risco de que essa expectativa de 

recebimento não ocorra, o que eleva as taxas de remuneração do empréstimo62. 

O crédito privado é um importante estimulador do crescimento e do 

desenvolvimento, proporcionado pelo mercado financeiro por meio de seu principal 

agente econômico: o Banco. Especialmente no caso brasileiro, em que o mercado de 

capitais ainda é uma fonte restrita de recursos para o setor privado, o crédito bancário 

desempenha papel fundamental na intermediação da poupança e, por isso, na 

viabilização de investimentos. 

                                                 
60 SADDI, 2001, pp. 73 e 74 
61 Stiglitz, 1989, p. 38 
62 STEFFANONI, 2007, p. 33 
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(i) Premissas e dinâmica 

 

Para que o mercado de crédito funcione de forma harmônica, algumas 

premissas precisam ser contempladas, a saber: (i) que  o acesso ao crédito seja amplo e 

que seu custo não inviabilize os investimentos; (ii) que os credores tenham assegurado 

o direito de aumentar a probabilidade de devolução dos recursos emprestados; (iii) que 

permita a redução de incertezas relacionadas à recuperação do crédito, o que pode 

impactar,  inclusive, o custo de captação e (iv) que o equilíbrio na relação credor / 

devedor também seja  um objetivo a ser buscado pois mitiga ou minimiza estímulos 

indesejados a um ou a outro na relação creditícia.63 

Além dessas premissas, este complexo mercado requer conhecimento sobre 

sua dinâmica, que pode ser vista sob determinadas óticas. No modelo de equilíbrio de 

TOBIN 64 , as taxas de retorno sobre diferentes ativos devem ter comportamento 

compensatório, típico do processo de alocação de recursos em modelos de equilíbrio de 

natureza walrasiana65. Admitindo-se mercado em equilíbrio, um aumento exógeno da 

taxa de juros sobre depósitos resulta em excesso de oferta de depósitos pelo público. A 

contrapartida pelo lado do mercado de empréstimos é a subutilização dos fundos 

emprestáveis e a queda da taxa para empréstimo. De posse dessa nova informação, o 

mercado tende a se reequilibrar a uma taxa de juros sobre depósitos inferior.  

Uma abordagem mais aproximada da busca pelo equilíbrio do mercado de 

crédito é a de Brunner & Meltzer, os quais defendem que quando os recursos dos Bancos 

são alocados de acordo com a remuneração dos diversos ativos, a concorrência bancária 

                                                 
63 COSTA, 2004, p. 24 e ss, apoiado na teoria de Stiglitz, entende que o equilíbrio entre credor e devedor 
é fundamental para a busca de avanços de eficiência e da justa distribuição do risco. A proteção exagerada 
aos credores, por exemplo, os levaria a afrouxar os processos de seleção e monitoramento dos devedores 
que diminuem os riscos de não pagamento. Beneficiar demais os devedores, por seu turno, tende a 
diminuir a oferta de crédito, pois ao perceberem que o sistema legal favorece o não pagamento, os 
credores restringem o volume de recursos ofertados e os tornam mais caros. O equilíbrio deve considerar, 
então, a situação institucional de cada país. 
64 ARONOVICH, 1994, p. 126 
65 León Walras foi o economista que criou a teoria de equilíbrio geral, que considera o sistema de preços 
competitivos como um mecanismo de incentivos que propicia a compatibilidade entre o resultado da ação 
do poder aquisitivo de cada agente econômico na busca de realizar objetivos individuais e as quantidades 
totais de recursos à disposição da sociedade. Para ele, há interdependências entre os diversos mercados 
para explicar os mecanismos de preços, o que é o inverso da teoria de Alfred Marshall, cuja teoria do 
equilíbrio parcial analisa o mercado de cada bem em separado, considerando dadas as condições 
prevalecentes nos demais mercados. (Os Economistas in 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/moderesource/content/1/Os%Economistas%20-
%Leon%20Walras%20-
%20Comp%C2%88ndio%20%dos%20Elementos%20de%20economia%politica%20pura.pdf ) 
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induz a uma relação de causalidade em que a remuneração do crédito afeta 

positivamente a remuneração dos depósitos. Veja-se: 

“Em equilíbrio, uma determinada estrutura de preços relativos 

(ou taxas de juros reais) apenas se modificaria por choques 

exógenos (de oferta ou de demanda), voltando a estrutura de 

preços relativos à situação inicial assim que o distúrbio 

exógeno se esgote”. 66 

No entendimento destes autores, portanto, esta relação interferiria na taxa 

de juros cobradas pelos Bancos e, consequentemente, nos seus lucros.  

 

(ii) Definição das taxas de juros por tipo de operação 

 

Quanto à limitação na cobrança de juros, importa destacar que nas operações 

de crédito com recursos livres (cheque especial, crédito pessoal, cartão de crédito, 

capital de giro e aquisição de bens) as taxas de juros são livremente pactuadas entre as 

IFs e os tomadores. Nas operações com recursos direcionados, que compreendem os 

créditos rurais, imobiliários e com recursos do BNDES, as taxas de juros estão sujeitas 

a limites. As taxas de juros das operações de crédito consignado para beneficiários do 

INSS também estão sujeitas a limites, definidos em regulamentação do INSS67. 

Já a taxa de captação é a remuneração paga pelas instituições financeiras em 

aplicações financeiras - caderneta de poupança, Certificado de Depósito Bancário 

(CDB), etc -, com o objetivo de captar recursos para conceder empréstimos. A taxa de 

captação depende, entre outros fatores: (a) da forma de captação; (b) do porte da 

instituição financeira, sendo que, em geral, instituições financeiras de maior porte 

captam a taxas menores e vice-versa; (c) da conjuntura macroeconômica: a interferência 

Taxa Básica de Juros (SELIC), por exemplo; (d) da linha de crédito a ser emprestada: 

crédito livre, direcionado, crédito externo etc. 

A diferença entre taxa de juros e taxa de captação resulta no lucro dos 

Bancos e é denominada spread, como será visto no Capítulo 5. 

 

                                                 
66 ARONOVICH, 1994, p. 126 
67 BACEN, Juros e Spread Bancário, 2016, p.8 
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(iii) Cenário de Oferta de Crédito - Bancos Brasileiros 

 

Gráfico 1 - Total de Ativos SFN - Percentual do PIB 

 
Fonte: STELLA, 2014, p. 22 

 

Pelo gráfico acima, observa-se que o total de ativos detidos por bancos 

comerciais é bastante superior ao valor de ativos detido por bancos de investimento e 

desenvolvimento, cooperativas de crédito e entidades não bancárias. Ademais, os ativos 

dos bancos comerciais cresceram substancialmente em relação ao PIB a partir de 

meados da década passada, enquanto os outros grupos se mantiveram relativamente 

estáveis, demonstrando relação entre o crescimento econômico e a atividade de crédito 

desenvolvida basicamente pelos bancos comerciais (atividades que se retroalimentam).  

Esse crescimento no total de ativos justifica-se pelo aumento da oferta de 

crédito pelos Bancos comerciais decorrente de avanços normativos recentes, tais como 

a regulamentação do crédito consignado por meio da Lei nº 10.820/2003 e das melhorias 

da proteção ao credor em contratos garantidos por alienação fiduciária de imóvel 

introduzidas pela Lei nº 11.481/2007. 

Importante destacar, adicionalmente, a evolução do crédito ao longo das 

últimas décadas: 
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Gráfico 2 - Evolução do Crédito nas Últimas Décadas 

 
Fonte: GOLDFAJN, 2017, p. 4 

 

Do volume de crédito disponível na economia brasileira, mais de 50% do 

total é destinado ao crédito livre.  

 

Gráfico 3 - Créditos Direcionados e Livres 
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Fonte: GOLDFAJN, 2017, p. 12 

 

Outro dado interessante consta das demonstrações financeiras do 1º 

semestre de 2017 de três dos maiores Bancos no Brasil (Santander, Itaú, e Bradesco), 

especificamente para verificarmos a representatividade das operações de crédito frente 

a outras atividades dessas instituições: 

 

Tabela 1 Demonstração de Resultados Intermediação Bancos Consolidados (Janeiro a Junho/2017) 

 

Receitas/ Em milhões 

de Reais    

Total de Intermediação 

Financeira 

39.726.635 70.696.527 77.791.497 

Operações de Crédito 23.614.295  28.095.505  37.653.150  

Títulos e Valores 

Mobiliários e 

Derivativos 

10.835.771 29.985.278 21.625.428 

Câmbio 1.919.546 630.545 1.197.531 

Seguros, Previdência e 

Capitalização 

0* 8.179.120 14.493.952 

Aplicações 

Compulsórias 

3.141.654 3.806.079 2.683.447 

Demais Receitas 215.369 -  137.989 
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Porcentagem /Receita 

Total     

Operações de Crédito 59,5% 39,7% 48,4% 

 

Títulos e Valores 

Mobiliários e 

Derivativos 

 

27,3% 

 

42,4% 

 

27,8% 

Câmbio 4,8% 0,9% 1,5% 

Seguros, Previdência e 

Capitalização 

0% 11,6% 18,6% 

Aplicações 

Compulsórias 

7,9% 5,4% 3,5% 

Demais Receitas 0,5% 0% 0,2% 

 

*As receitas de Seguro do Santander são reconhecidas na Zurich, que é uma empresa 

independente. 

  

Fontes:  

Demonstração Financeira Banco Santander: 

http://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/31.07.2017_santander.pdf  

Demonstração Financeira Banco Itaú: 

https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Consolidado_Junho2017_Portugues_FINAL.pdf?

title=Ita%C3%BA%20Unibanco%20Consolidado%20-

%20Demonstra%C3%A7%C3%B5es%20Cont%C3%A1beis%20Completas%201%C2%BA%20Semes

tre%202017 

  

Exceto pelo Itaú, as receitas das operações de crédito dos demais Bancos 

superaram as demais receitas, o que demonstra a relevância e representatividade dessas 

operações nos seus resultados, ainda que operações de outra natureza, como com títulos 

ou valores mobiliários, como no caso do Itaú (possivelmente operações de Tesouraria, 

com recursos próprios e não de terceiros e debêntures, que substituem operações de 

crédito) tenham superado as operações de crédito e também sejam significantes nos 

demais Bancos. Ao que parece, portanto, para a maioria dos Bancos, o spread está 
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impactado pelo custo do crédito e não pelo custo de outras atividades de intermediação, 

como no caso de operações de Tesouraria; todavia, não se pode ignorar que os custos 

de outras atividades bancárias podem também influir no spread sem que esse custo seja 

capturado pelas apurações desse índice. 

O Brasil tem uma das mais baixas relações volume de crédito privado/PIB 

do mundo, a despeito de possuir uma das taxas de empréstimos mais elevadas, o que 

resulta em um ambiente de crédito escasso, o que o torna também caro (lei da oferta e 

demanda). Isso é consequência de: alta remuneração dos títulos públicos (possibilidade 

de retorno elevado e baixo risco), altos índices de inadimplência (perpetuado por leis 

que protegem o devedor, não reconhecem garantias e possuem processos de execução 

dos créditos inadimplidos longos e custosos), incertezas relacionadas à instabilidade 

econômica, diferença entre o retorno do poupador e o custo do empréstimo para o 

tomador68. 

Em dezembro de 201469 , o saldo das operações de crédito do sistema 

financeiro somou R$3.018 bilhões, ao crescer 11,3% no ano (ante crescimento de 

14,5%, em 2013, e de 16,4%, em 2012). A relação crédito sobre PIB atingiu 58,9%, ante 

56,0%, em 2013, e 53,9%, em 2012. Os saldos destinados às pessoas jurídicas e às 

pessoas físicas totalizaram R$1.606 bilhão e R$1.412 bilhão, respectivamente, em 

dezembro de 2014, elevando-se 9,6% e 13,3% no ano (portanto, abaixo do crescimento 

observado de 13,2% e 16%, em 2013 e 2012, nessa ordem).  

A avaliação dos fatores de decisão que levam os clientes/consumidores a 

tomarem crédito é relevante para compreensão da influência das taxas de juros ou da 

análise dos riscos feitas por eles no momento da assunção de um passivo creditício 

bancário, a fim de comprovar se os componentes existentes na taxa de juros que 

compõem o spread bancário, especialmente o tributo, são levados em consideração e 

interferem nessa escolha70.  

Aqui, caberiam algumas considerações sobre a eficiência do sistema 

econômico e sobre elasticidade da oferta e inelasticidade da demanda feita por 

                                                 
68 COSTA, 2004, pp. 87 e 88 
69 BACEN, Relatório de Economia Bancária e Crédito 2014, p. 7. Não foram publicados, até o momento 
da conclusão do presente trabalho, os trabalhos de 2015 e de 2016 para atualização dos dados acima. 
70  Estudos apontados no trabalho de Renata Steffanoni (p. 35 e ss) mostraram que a demanda dos 
consumidores, sejam de baixa ou de alta renda, por crédito, depende muito mais de ajustes feitos na 
proposta do crédito e do valor das parcelas cobradas do que efetivamente da taxa de juros que remuneram 
o contrato. 
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SCHOUERI 71  para avaliar até que ponto a cunha fiscal ou a carga tributária das 

operações de crédito afugentaria os tomadores desse crédito. 

Segundo SCHOUERI72, pela eficiência, os recursos disponíveis a serem 

distribuídos devem trazer satisfação ao maior conjunto de pessoas possível. É no choque 

entre oferta e demanda estabelecido entre os concorrentes que se alcançaria o equilíbrio, 

ou seja, um melhor preço de mercado para um bem ou, no caso, o melhor custo de 

crédito para o tomador. Haveria um ponto ótimo entre oferta e demanda, um Pareto ideal 

em que esse equilíbrio seria alcançado, no qual o custo estaria bom para tomador e o 

ganho satisfatório para o Banco; a eficiência seria máxima no negócio, pois oferta e 

demanda, na negociação, teriam alcançado equilíbrio perfeito. Se as partes negociassem 

diretamente os custos da transação, esse equilíbrio, uma hora ou outra, seria alcançado. 

Ocorre que há intervenção do Estado na economia, com a finalidade de 

distribuir renda, o que afeta a neutralidade do sistema econômico, o que resulta em 

decisões, segundo SCHOUERI, que não se dão exclusivamente com base em critérios 

econômicos ou que incluem essa variável estatal. 

Além disso, SCHOUERI avalia o conceito de “elasticidade”: “esta reflete a 

disposição do comprador ou do vendedor para mudar de atitude, conforme mudar o 

preço da mercadoria”.73 Sendo a demanda muito elástica, qualquer variação no preço 

resultará em grande avanço ou recuo pelos compradores; se inelástica, os compradores, 

aqui tomadores de crédito, comprarão a mesma quantidade do produto ou se endividarão 

no mesmo volume de crédito.  

Sendo totalmente elástica ou inelástica, a carga fiscal, conclui SCHOUERI, 

é suportada pelos compradores ou, no caso, tomadores do crédito.  

Transportando a teoria para o caso sob análise, é possível afirmar-se que a 

oferta de crédito é elástica pela influência dos tributos sobre o spread? Os consumidores 

ou tomadores de crédito deixam de optar pelo crédito e buscam outras formas de captar 

recursos quando os juros ficam muito elevados? 

Diferentemente de consumidores (pessoas físicas) que, aparentemente, 

optam por determinado crédito sem profunda consideração das diferenças entre as taxas 

de juros, as pessoas jurídicas tomadoras são muito mais sensíveis à oscilação dos juros, 

                                                 
71 SCHOUERI, 2011, pp.30 a 33 e 49 a 62. 
72 Idem, p. 31 
73 Idem, p. 53 
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quando da tomada de decisão acerca das alternativas de alavancagem74. 

Não fez parte desse estudo realizar pesquisa de campo para saber se as 

pessoas físicas ou jurídicas buscam menos o crédito em momentos de aumento de 

tributos e tampouco foram localizados estudos que mostrem isso claramente. O que se 

vê, isso sim, é que as pessoas jurídicas negociam mais e buscam alternativas para 

escapar ao máximo dos juros altos ou mesmo de eventual carga tributária incidente sobre 

o empréstimo, inclusive do IOF, se houver alternativa mais barata de captação ao seu 

dispor. 

Os juros, que compõem ganho para os Bancos, são o custo da operação de 

crédito para os tomadores, composto de diversos itens que influenciam sua alta ou a 

baixa no tempo.   

O maior custo de uma operação de crédito, para o tomador, é o spread 

bancário. Ao que parece, os componentes do spread influenciam, mais precisamente, na 

alta ou na baixa desse índice, conforme veremos a seguir, porém é importante conhecê-

los, especialmente os tributos, se quisermos responder à questão da pertinência e da 

legalidade da carga tributária imputada aos Bancos, um dos focos de exame deste 

estudo.  

Considerando-se que as estruturas e os componentes de uma operação de 

crédito variam de Banco para Banco, de cliente para cliente, nos volumes contratados, 

é que se exige cada vez mais transparência na informação dos fatores que influenciam 

à variação do spread bancário. De acordo com a juíza Nalva CAMPELLO em razão da 

ausência de informações ao tomador do crédito, “o Judiciário é chamado a intervir para 

declarar abusivos os encargos exigidos nesses contratos, sob a alegação de não 

guardar razoabilidade nos critérios adotados à aferição de seus componentes”.75  

A juíza reconhece que a demanda do crédito privado propicia um dos fatores 

do crescimento econômico da Nação, sendo relevante, para tanto, o desenvolvimento 

dos mercados financeiros. E é por isso, segundo a magistrada, que o Judiciário é 

consciencioso do papel social dos grupos financeiros atentando sempre, no entanto, para 

que seu desenvolvimento seja realizado de modo equilibrado, de modo a evitar a 

                                                 
74 “Razão de alavancagem” é expressão prevista na Circular BACEN nº 3.748/15, que dispõe sobre a 
metodologia de apuração da alavancagem dos bancos, medida pela razão entre o somatório do capital 
principal e do capital complementar (Resolução nº 4.192/13) e a exposição total do banco, conforme itens 
previstos no art. 5° da Circular. 
75 CAMPELLO, p. 106 
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enriquecimento dos Bancos de forma “perversa e inversa aos objetivos do crescimento 

constituindo-se nefasta aos interesses da coletividade”. 

Considerando que o spread se irradia por todas as atividades financiadas 

pelo sistema bancário, levando ao crescimento ou ao desequilíbrio do mercado de 

crédito, é relevante estudá-lo para que possam ser definidas as políticas adequadas ao 

barateamento do crédito e ao aumento da sua disponibilização, notadamente no que 

tange aos impactos fiscais sobre o spread. 

 

5. SPREAD BANCÁRIO NO MUNDO E NO BRASIL 

 

Ao captar recursos de um aplicador e emprestá-lo a um tomador, o Banco 

cumpre o papel clássico definido na legislação básica que rege sua atividade76 e como 

compensação recebe a diferença entre o custo que tem para captar e o valor emprestado, 

o que se denomina “spread bancário”.  

Spread é uma expressão inglesa que remete ao termo “expansão”. De acordo 

com Dantas, Medeiros e Capelleto 77 , a rentabilidade dos Bancos é geralmente 

considerada fator relevante para a solidez do sistema financeiro, pois tende a reduzir os 

riscos de insolvência. No Brasil, porém, tem havido discussões quanto aos lucros dos 

Bancos, sob o argumento de que seriam muito elevados, onerando o setor produtivo. 

Por isso, diversos estudos têm avaliado a estrutura, a evolução e os determinantes do 

spread bancário, a principal variável responsável pelos lucros supostamente anormais 

das instituições financeiras.  

Embora o resultado de uma instituição financeira também seja composto por 

outras atividades (como a prestação de serviços e a administração de investimentos, por 

exemplo), o foco das discussões entre estudiosos, o legislador, os clientes e a mídia, 

recai mais fortemente sobre o valor dos juros cobrados (influenciados pelo spread) e os 

seus efeitos no mercado de crédito bancário. 

Em complemento, Dantas, Medeiros e Capelletto78 asseveram que o spread 

bancário compreende o lucro e o risco relativos às operações de crédito, sofrendo 

impacto de diversas variáveis, sobretudo a qualidade de crédito do emissor, as condições 

                                                 
76 Lei nº 4.595/64, arts. 17 e ss. 
77 DANTAS, MEDEIROS e CAPELETTO, 2001, p.4 
78 Idem, 2001, p. 7 
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de mercado, o volume e a liquidez da emissão ou empréstimo e o prazo. 

CAMPELLO79 corrobora o entendimento de que a composição do spread 

“determina a remuneração do capital do banco (ganhos gerados na atividade de 

intermediação). Depois de apurados os custos, calcula-se o resíduo em relação à taxa 

cobrada, o que configura o ganho do banco”. 

Segundo a autora, os Bancos argumentam que há uma divulgação 

equivocada da apuração de seus lucros. Os Bancos afirmam que o desempenho é tomado 

a partir do spread bruto, e segundo estudos produzidos pela FIPECAPI, os resultados 

da intermediação financeira obtida a partir do spread bruto são incompletos, parciais, e, 

portanto, ilusórios. O correto seria considerar o chamado spread líquido, que  

“é apurado após dedução das despesas financeiras de 

captação, as despesas identificáveis diretamente com os 

produtos financeiros; das despesas indiretas; e dos impostos 

sobre lucros (...)”.80 

O custo de captação decorre, fundamentalmente, dos Certificados de 

Depósito Bancário (CDB), Letras Financeiras, Operações Compromissadas, 

remunerados por taxas pós fixadas ou pré-fixadas, uma delas, podendo ser a taxa 

SELIC81. A SELIC, assim como o spread, também afeta o mercado financeiro e os 

custos econômicos da sociedade, mas, diferentemente do spread, é utilizada como um 

instrumento de política monetária que visa garantir o controle da inflação em 

determinados patamares pré-estabelecidos82.  

Outro fator que influencia a precificação do spread é a concorrência entre 

                                                 
79 CAMPELLO, p. 113 
80 CAMPELLO, p. 107. 
81  “O equilíbrio no mercado financeiro implica que a rentabilidade dos CDB´s, decorrente de um 
empréstimo a um banco, deverá se igualar à rentabilidade de um título público, com o devido ajuste pelo 
risco de crédito. Os títulos públicos, por sua vez, têm sua rentabilidade baseada na trajetória esperada para 
a taxa Selic” (AFONSO et al, 2015, p.3)  
82 A política monetária no Brasil é conduzida dentro do RMI (Regime de Metas de Inflação, implantado 
em 1999), por meio do qual, o combate à inflação se dá majoritariamente com a manipulação da taxa 
básica de juros, definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) com o intuito de 
perseguir a meta de inflação estabelecida anualmente pelo CMN. Para estabilizar preços tem mantido a 
taxa básica de juros em patamar bastante elevado, principalmente quando comparada às taxas praticadas 
em outros países. Ao mesmo tempo em que é o principal instrumento de política monetária, a taxa básica 
de juros brasileira é indexador de parte dos títulos públicos, as LFTs. É nessa especificidade do Sistema 
Financeiro Brasileiro (SFB) que reside a relação entre o nível da taxa básica de juros e os spreads 
bancários no Brasil. (MANHIÇA e JORGE, 2012, p.7) 
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as casas bancárias (lei da oferta e demanda). Historicamente, devido às crises 

econômicas ocorridas de 1990 em diante, verificou-se um processo de consolidação dos 

Bancos na América Latina (Argentina, Brasil, Chile e México, principalmente). As 

crises financeiras, em tese, teriam por consequência a redução da margem dos Bancos 

(spread), aumento na volatilidade das taxas de juros e da liberdade de atuação em novos 

mercados. A redução dos spreads, entretanto, não ocorreu nos países em 

desenvolvimento devido à falta de intensidade de liberalização ou porque essa 

liberalização não foi acompanhada de medidas que incentivassem a concorrência no 

setor83. 

O aumento da concentração dos Bancos, além de queda no número de 

trabalhadores no setor, estimula um aumento na participação das receitas de serviços no 

total das receitas bancárias e um aumento nas margens líquidas de juros dos Bancos.84 

CAMARGO destaca que o aumento da concentração bancária prejudicaria 

os pequenos clientes, já que os custos dos empréstimos para estes são maiores e as taxas 

pagas sobre as aplicações são menores. Segundo a autora:  

“se o mercado de capitais não for de fácil acesso aos pequenos 

agentes econômicos, se não houver canais alternativos de 

obtenção de crédito e se a redução do custo de capital para as 

grandes empresas não compensar a perda observada no caso 

das pequenas empresas, a concentração bancária poderia, 

prejudicar o crescimento econômico de um país.” 85 

Além da concentração bancária, outros fatores também teriam capacidade 

de influenciar a oscilação do spread, inclusive os tributos, ponto central do presente 

estudo. Antes, porém, passemos a entender melhor o spread. 

 

                                                 
83 CAMARGO, 2009, p. 18 
84 Após a estabilização da inflação, a atividade bancária sofreu uma grande alteração na sua estrutura de 
lucratividade e uma grande quantidade de bancos não conseguiu se adaptar ao novo ambiente, chegando 
à situação de insolvência. Tornou-se necessária a intervenção do BACEN em diversas instituições e, entre 
elas, muitos bancos Estatais foram privatizados. No decorrer dos anos 1990 ocorreram 115 alterações 
societárias entre os bancos (108 transferências de controle e 7 compras de ativos de bancos, publicado no 
site do BACEN (http://www.bcb.gov.br/htms/deorf/e88-2000/anex1.asp?idpai=RELSFN19882000.) O 
total de instituições financeiras bancárias no SFN passou de 270 em julho de 1994 para 220 no final da 
década (STELLA, p. 16) 
85 CAMARGO, 2009, p.20 



52 

 

5.1. DEFINIÇÕES DE SPREAD BANCÁRIO  

 

Há diversos autores que definem, no mesmo sentido, spread bancário. 

Lopes et al, por exemplo, assim define: 

“é simplesmente a diferença entre os juros que o banco cobra 

ao emprestar e a taxa que ele mesmo paga ao captar dinheiro 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA)”.86 

Afonso, por seu turno, oferece a seguinte definição: 

“(...) a diferença entre a taxa de juros cobrada pelas 

instituições financeiras e o custo financeiro de captação dos 

recursos”87 

Barajas et al conceitua spread como a diferença entre a taxa média de 

empréstimos e a taxa média de captação. Por taxa média de empréstimo, o autor entende 

a  

“taxa ex-post calculada através da razão entre os juros 

recebidos e os empréstimos performados, ajustada pelo total de 

créditos direcionados em relação ao total de créditos e as taxas 

cobradas nesses empréstimos. Taxa média de captação é 

calculada usando uma média ponderada do total de depósitos 

(a prazo e à vista). (...) A taxa de empréstimo é, portanto, uma 

função da taxa de captação, da elasticidade dos juros da 

demanda por empréstimo e por depósitos, da taxa de 

compulsório e dos custos marginais associados à concessão do 

empréstimo”. 88 

Jerônimo Lopes adotou a seguinte definição: “a diferença entre o que os 

bancos pagam aos poupadores e o que cobram dos tomadores, ou seja, a diferença de 

                                                 
86 LOPES et al, 2015, p.2 
87 AFONSO, 2009, p. 2 
88 COSTA, 2004, pp. 18 e 20 
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taxas de juros entre esses, é denominada spread e é o componente principal na 

formação de lucros dessas instituições”. 89 

 

ROCHA, além de entender spread como  

“a diferença entre as taxas de juros cobradas pelas instituições 

financeiras e a taxa de juros de aplicação dos bancos, ou seja, 

representa a diferença entre as taxas de juros básicas (de 

captação) e as taxas finais (custo ao tomador)” 90  

Complementa, esta definição afirmando que  

“quando se trata de spreads bancários brasileiros, adota-se a 

definição do Banco Central segundo o qual o spread bancário 

é definido como sendo a diferença entre a taxa de empréstimo e 

a taxa de captação de CDB (Certificado de Depósito 

Bancário)”.  

Para DIAS e ICHIKAVA sendo a intermediação financeira um processo 

central da atividade bancária, há que se impor um custo na concessão de crédito, 

suficiente para refletir os fatores que interferem nessa atividade. Grosso modo,  

“ao custo de captação de recursos são acrescidos outros custos 

operacionais e administrativos, tributos, a margem de lucro 

esperada pelo agente e o prêmio pelo risco da própria 

intermediação. A diferença entre a taxa de juros resultante e o 

custo de captação de recursos – o spread bancário – incorpora, 

portanto, a consideração dos diversos tipos de risco aos quais 

o banco está sujeito”. 91 

Mais do que a taxa de juros final aplicada pelos Bancos entende-se que o 

melhor indicador para avaliar o preço envolvido em uma operação de crédito é o spread. 

                                                 
89 LOPES, 2014, p. 9 
90 ROCHA, 2015, p. 8 
91 DIAS e ICHIKAVA, 2011, p. 179 
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Para Ho e Saunders 92  os Bancos seriam como “revendedores”, que demandariam 

depósitos do mercado e forneceriam empréstimos. Nessa atividade, os Bancos atuariam 

com incertezas e custos envolvidos nas operações, o que justificaria as oscilações 

constantes do spread. 

Dantas, Medeiros e Cappeleto, entendem que o spread se comportaria como 

um “indicador de eficiência do processo de intermediação financeira. Isso porque um 

nível elevado de spread seria um fator relacionado com a ineficiência do setor e se 

traduziria em um maior custo para os tomadores de empréstimos, com reflexos no 

funcionamento da economia.” 93 

Da perspectiva de AFONSO 94 , analisar o spread bancário teria por 

objetivos:  

“identificar ineficiências administrativas sistêmicas, excessiva 

carga tributária indireta sobre a intermediação, inadequação 

do nível dos depósitos compulsórios, índice anormal de 

inadimplência ou existência de ganhos excessivos por parte das 

instituições, esses últimos correspondendo a elevadas margens 

líquidas”. (negritamos) 

Qualquer que seja o conceito, o spread é determinado para cobrir as 

despesas administrativas e tributárias da intermediação financeira, além de contemplar 

os custos advindos da inadimplência e a margem de lucro dos Bancos. Assim, é possível, 

conceitualmente, segregar o spread bancário em partes distintas em função da 

finalidade95.  

Importa, contudo, além de definir, conhecer como se calcula o spread, o que 

se fará na sequência. 

 

5.2. METODOLOGIAS DE APURAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO SPREAD BANCÁRIO 

 

O Brasil é conhecido por ter um dos maiores spreads bancário do mundo96, 

                                                 
92 Ho e Saunders, 1981. (BARBOSA, p. 56).  
93 DANTAS et all, 2011, p. 6 
94 AFONSO, 2009, p. 29 
95 DIAS e ICHIKAVA, 2011, p.180 
96 LOPES et al, 2015, p. 2 
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a despeito de a inadimplência97 brasileira não diferir muito daquela encontrada em 

outros países. O Fundo Monetário Internacional (FMI) constatou que, em 2013, o Brasil 

era o 2º país com o maior spread do mundo, ficando atrás apenas de Madagascar.98   

Ainda nessa linha, Bianca Alvarenga99, ao tratar da questão da tecnologia 

como forma de redução dos juros bancários, relaciona a falta de concorrência100, a 

regulação complexa, o elevado índice de inadimplência e os níveis de tributação dos 

Bancos como fatores para os altos juros cobrados por estas instituições no Brasil.101 

Há situações, contudo, em que spreads muito baixos também são motivo de 

preocupação, devido ao risco moral os Bancos atraírem os piores clientes na tentativa 

de aumentar o seu market share. Em uma sociedade que adota uma democracia que visa 

o bem-estar social, a responsabilidade dos Bancos seria ainda maior decorrente de sua 

participação ativa na alocação de investimentos no mercado, caso incentivem, pela 

disseminação irrestrita de crédito, investimentos ineficientes capazes de gerar uma crise 

a médio prazo102.  

É justamente pela importância do papel dos Bancos na economia, que 

diversos analistas, incluindo funcionários do BACEN, se debruçaram sobre estudos dos 

componentes do spread bancário, visando entender seu comportamento e contribuir 

para sugerir formas de reduzi-lo para fomentar o crédito de modo seguro.  

                                                 
97 “Um aumento da inadimplência pode acarretar uma diminuição da atividade econômica em um país, 
desencadeada pela baixa oferta de crédito do sistema bancário, que em situação de risco elevado assume 
uma postura mais cautelosa nas transações creditícias, afinal, a inadimplência causa uma erosão da 
rentabilidade dos bancos”. (LOPES, LEME e DANTAS et al, p. 5). 
98 JERÔNIMO LOPES, 2014, p.10. A partir de 2010, o Governo implementou o que denominou “nova 
matriz econômica”, com redução dos juros (e estímulo ao crédito), expansão fiscal e controle do câmbio. 
O BACEN baixou os juros básicos de 12,50% (ago/2011) para 7,25% (out/2012), mesmo com inflação 
acima da meta. Juros mais baixos incentivariam investimentos, estimulando o crescimento econômico. 
Nos anos seguintes, contudo, o crescimento não decolou, a taxa de investimento não voltou ao patamar 
de 2010 e a inflação acelerou, sinalizando que os juros estavam abaixo do patamar considerado neutro. 
Desde abr/2013, o BACEN voltou a elevar a taxa Selic e, em 2017, ainda não a reduziu em níveis 
considerados aceitáveis para estimular a retomada da economia.  
99 ALVARENGA, em matéria na Revista Veja de 19 de abril de 2017, pp. 72 a 76 
100 Contrariamente essa opinião, Nakane (apud Dantas, 2011, p.13), estudando a relação entre o nível das 
taxas de juros cobradas pelas IFs com o nível de concentração do SFN, rejeito tanto a hipótese de que os 
Bancos brasileiros atuem como um cartel quanto a de que existe entre eles uma concorrência perfeita. Ao 
final, ele conclui que a atuação dos Bancos brasileiros, ainda que imperfeita do ponto de vista de estrutura 
de mercado, apresenta elevado grau de concorrência.  
101 De acordo com AFONSO et al (2009, p. 5), “não há consenso que o spread brasileiro seja alto. Apesar 
de, na média, ser muito superior ao verificado em outros países, há fortes críticas direcionadas aos estudos 
que procuram fazer comparações internacionais. Alguns deixam de levar em consideração que o nível de 
garantias exigidas pode ser diferente entre os países. Outros estudos ignoram o acesso ao crédito, de forma 
que ele pode ser barato, mas disponível somente para pequena parcela da população. Ainda assim, a 
maioria das comparações internacionais é desfavorável ao Brasil”. 
102 LOPES, 2014, p. 16 
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Muitos estudos procuram analisar a relevância dos componentes do spread 

sobre a sua variação, a partir do 1999, a fim de explicar as taxas de juros dos 

empréstimos e financiamentos bancários concedidos pelos Bancos no Brasil, e, 

consequentemente, analisar se é adequada a rentabilidade dessas instituições e o acesso 

dos tomadores ao crédito. Entre os estudiosos, existem aqueles que buscam avaliar os 

componentes do spread para entender os motivos de serem tão elevados no Brasil103.  

“O spread bancário é analisado como uma composição de 

fatores de custo e de margem: custos da contribuição para o 

sistema de seguro depósito, custo das reservas obrigatórias, 

custos administrativos, perdas por inadimplência e custos 

tributários”.104  

O valor do spread varia de acordo com cada operação, dependendo dos 

riscos envolvidos e, normalmente, é mais alto para pessoas físicas do que para empresas. 

É calculado a partir do spread praticado em cada modalidade de crédito ponderado pela 

representatividade da concessão dessa modalidade no total do crédito concedido em um 

determinado mês105. 

Optou-se, nesse trabalho, pela apresentação cronológica das metodologias 

de apuração do spread, tendo em vista facilitar a compreensão sobre a evolução no 

tempo das metodologias aplicadas. Entender historicamente as abordagens leva ao 

entendimento do caminho percorrido pelos apuradores e das dificuldades enfrentadas 

para concluírem sobre os maiores impactos desse fator de “remuneração” das operações 

bancárias. 

Destaca-se, ainda, que há duas formas de se apurar o nível de influência dos 

componentes do spread no seu montante: (a) decomposição contábil 106  e (b) 

                                                 
103 LOPES, 2014, p. 10 
104 COSTA; NAKANE, 2004, p.9 
105  FEBRABAN. Spread Bancário no Brasil (2011-16): Evolução, composição e determinantes 
macroeconômicos, set/2016, p.6 
106 Esse tipo de avaliação, também denominada estrutural, se dá pela análise dos componentes de destino 
(categorias de despesas ou resultado líquido) que o Banco direciona ao spread bancário. Em razão, 
contudo, de “não incorporar a reação dos agentes econômicos a alterações de variáveis, não permite fazer 
inferências. Por exemplo, se a decomposição indicar que 10% do spread corresponde ao custo da 
tributação direta e indireta, isso não significa que o spread irá se reduzir em 10% caso a carga tributária 
venha a ser eliminada. O quanto da redução de impostos será repassado para o tomador depende das 
elasticidades de oferta e demanda. Não se pode descartar, por exemplo, a hipótese de que uma redução 
da carga tributária tenha efeito nulo sobre o spread” (AFONSO et al, 2009, pp. 12 e 13).  
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decomposição econométrica107.  

A depender da metodologia utilizada, o cálculo do spread será feito ex-ante 

ou ex-post108. 

A primeira teoria relacionada ao spread foi desenvolvida por Klein109 e 

considera que a elevação dos spreads bancários pode ocorrer devido a um aumento da 

concentração da estrutura de mercado bancário. Cenários em que as elasticidades de 

juros da demanda por empréstimos e da oferta de depósitos sejam baixas são 

caracterizados por um aumento do poder de mercado dos bancos comerciais, que se 

traduz em elevação de suas margens líquidas de lucro (spreads). 

Posteriormente, os estudos de spread bancário tomaram por base a 

metodologia de Ho e Saunders (1981), seguido por McShane e Sharpe (1985), Angbazo 

(1997), Barajas et al (1998), avaliando o comportamento do mercado colombiano. 

Demigurç-kunt e Huizinga identificam onze fatores para determinar o spread. 

 

Gráfico 4 - Spreads para Países Selecionados da América Latina 

 

                                                 
107  A econometria é baseada no desenvolvimento de métodos estatísticos para estimar relações 
econômicas, testar teorias, avaliar e implementar políticas de governo e de negócios. A aplicação mais 
comum da econometria é a previsão de importantes variáveis macroeconômicas, tais como taxas de juros, 
taxas de inflação e produto interno bruto (PIB). (LOPES et al, 2015, p. 7) 
108 A depender da origem da informação utilizada para o cálculo, o spread pode ser classificado como 
“ex-ante” ou “ex-post”. O spread ex-ante é mensurado a partir das decisões de precificação das taxas de 
captação e empréstimos refletindo as expectativas dos Bancos em relação à demanda, à inadimplência, à 
concorrência, entre outras variáveis. O spread ex-post é apurado em função das receitas efetivamente 
geradas pelas operações de crédito e dos custos de captação dos recursos empregados, o que reflete o 
resultado da intermediação financeira (Dantas, Medeiros e Capelleto, p.7).  
109 FEBRABAN, 2016, p. 8 
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Fonte: LOPES, 2014, p. 16 

 

Dermirguc-Kunt, estudados por FICHE110, avaliaram o spread bancário e a 

rentabilidade dos Bancos de 80 países desenvolvidos e em desenvolvimento no período 

de 1988-1995, com o objetivo de avaliar a influência dos tributos diretos e indiretos 

e a regulação na formação das margens de juros naqueles países. As principais 

conclusões tinham relação com características bancárias, tributos, indicadores macro, 

tributação direta e indireta, depósitos compulsórios, estrutura financeira e regulatória 

que apresentaram influência nos spreads e rentabilidade bancária. Os autores 

constataram que os Bancos mais capitalizados possuíam maiores rentabilidade e spreads 

líquidos, ou seja, Bancos com maior patrimônio líquido necessitavam emprestar menos 

para um dado nível de capital. Bancos estrangeiros praticavam maiores taxas de spread 

que os bancos domésticos nos países desenvolvidos, apesar de alcançarem menores 

taxas de rentabilidade. A inflação apresentou impacto significativo nas taxas de spread 

e rentabilidade, bem como, as taxas de juros reais elevadas estavam associadas a maiores 

spreads. 

Em 1999, o BACEN fez um diagnóstico sobre os níveis dos spreads 

bancários prevalentes no Brasil naquela ocasião (programa “juros e spread bancário no 

Brasil”)111:  

“(...) os elevados spreads bancários no Brasil são explicados, 

em grande parte, pela inadimplência e pelo reduzido nível de 

alavancagem de empréstimos que limita a diluição dos custos 

administrativos e de capital. (...) As instituições do sistema 

financeiro operam num setor altamente regulamentado pelo 

Governo e devem ser encaradas como quaisquer outras 

empresas que têm como objetivo a obtenção de lucros. A melhor 

postura seria vê-los como parceiros no processo de 

desenvolvimento, pois a eventual falta de proteção e/ou a sua 

repressão repercute sobre os clientes. Sem dúvida é preciso que 

haja maior concorrência, bem como mecanismos de defesa do 

                                                 
110 FICHE, 2015, p. 11 
111 A partir de 2005, esse estudo passou a ser publicado anualmente sob a denominação de “Relatório de 
Economia e Crédito”, abrangendo, também, informações sobre juros e crédito. 
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consumidor. Contudo, o setor financeiro precisa ser tratado 

com equilíbrio, para que possa defender-se de maus devedores 

e desenvolver todas suas potencialidades. (...) Para induzir a 

baixa dos juros ao tomador final, muitas medidas poderiam ser 

adotadas, entre as quais a redução das taxas básicas de juros 

e a redução da cunha fiscal, bem como medidas tendentes a 

diminuir o risco de crédito e a aumentar a eficiência e a 

alavancagem das instituições financeiras. No entanto, 

nenhuma delas substitui a necessidade de termos um ambiente 

macroeconômico favorável e previsível”112 (negritamos) 

O método de decomposição contábil é o mais utilizado pelo BACEN e 

decompõe a margem bruta das operações de crédito em: custos administrativos, 

inadimplência, custo das reservas compulsórias, despesas com taxas e tributos, 

impostos diretos, e resíduo líquido. 113 

Segundo Costa e Nakane (2004), somente a partir de 1999 o BACEN passou 

a se preocupar com os fatores do spread bancário brasileiro, isso se deu pela necessidade 

de identificar e entender a composição do spread e principalmente reduzir as altas taxas 

de juros, que fazem com que o crédito seja tão caro até nos dias atuais, prejudicando em 

muito a expansão do crédito na economia brasileira. Os relatórios de economia bancária 

e créditos, publicados anualmente pelo BACEN trazem diversas análises à disposição 

da população para entender quais são os determinantes do spread bancário brasileiro114. 

A partir daí as pesquisas realizadas no Brasil têm utilizado, principalmente, 

as informações divulgadas na página do BACEN na internet115. Esta autarquia consolida 

                                                 
112 GRAÇA, 2008, p. 226. 
113 “Apesar de o método de decomposição contábil do spread detalhar de forma clara e precisa a sua 
composição, ele não permite que sejam feitas inferências sobre o comportamento dos bancos como 
resposta a medidas adotadas pelas autoridades monetárias, já que se trata de uma análise estática das 
operações dos bancos. Dessa metodologia dificilmente se pode depreender uma interpretação clara sobre 
as reações dos bancos frente a alterações nas variáveis consideradas e, adicionalmente, dos instrumentos 
de política sob alçada do BACEN”. (MANHIÇA e JORGE, 2012, p. 13) 
114 Para ilustrar, em 1999, os componentes do spread estavam assim distribuídos no valor final: 35% 
inadimplência; 22% despesas administrativas; 11% IRPJ/CSLL; 18% lucro do Banco; 14% outros 
impostos. (JERÔNIMO LOPES; 2014, p. 18). Os tributos representavam, de acordo com essa análise, 
25% do spread.   
115  Ana Carla Abrão Costa faz diversas críticas à metodologia aplicada pelo BACEN e por outros 
estudiosos, por conta, principalmente, de como agrupam as despesas administrativas, o conceito 
empregado para margem líquida, a inadimplência e o recolhimento compulsório. Não trataremos aqui 
dessa metodologia por não agregar novidades significativas ao enfoque dado a esse trabalho e, 
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as informações das diversas instituições financeiras em uma série representativa do 

spread ex-ante - mensurado quando do processo decisório da concessão do crédito - das 

operações com recursos livres no sistema financeiro nacional. Como variáveis, 

geralmente, BACEN utiliza fatores macroeconômicos116. Um dos motivos que podem 

justificar a prevalência desse desenho metodológico é a questão da disponibilidade de 

informações.  

As pesquisas nacionais referentes à análise dos determinantes do spread 

bancário não se mostram conclusivas. Muitos resultados divergem ou não corroboram 

estudos internacionais a respeito do tema. Têm-se casos semelhantes com variáveis 

associadas ao risco, impostos e custo operacional. Alguns trabalhos sugerem que a taxa 

básica de juros (SELIC) é a variável mais relevante que determina o spread bancário. 

Nos estudos internacionais a taxa de juros possui efeito não sistemático, ora se 

apresentando de forma positiva ou negativa ou insignificante quanto ao spread. 

Dada a instabilidade econômica do Brasil até a edição do Plano Real, não 

se encontram séries confiáveis de spreads bancários para o período pré-1994. A série 

mais longa que o BACEN disponibiliza data de julho de 1994, mas contém informações 

somente para pessoas físicas e para operações pré-fixadas para pessoas jurídicas117.  

AFONSO et al118 observa que o spread sofreu redução substancial de 1994 

a 2000, impulsionada pela credibilidade obtida pela consolidação do Plano Real e a 

consequente expectativa de declínio da inflação. A crise da Ásia, em meados de 1997 

trouxe aumento de incertezas, o que levou a novo aumento dos juros. Várias crises, a 

exemplo da russa, fizeram com o Brasil mudasse seu regime monetário e, em janeiro de 

1999, o spread voltou a cair, junto ao compromisso do governo com a sustentabilidade 

                                                 

principalmente, porque a autora emprega o mesmo critério do BACEN no que se refere aos tributos. 
Deve-se destacar, contudo, que ela concluiu que a despeito dos resultados anteriores, a margem líquida 
dos Bancos, que ela denomina “resíduo”, é componente de valor bastante reduzido. 
116 A macroeconomia é matéria da economia que se encarrega de estudar o funcionamento econômico 
em geral, bem como as políticas econômicas que são adotadas em larga escala, como, p.ex., em um país, 
na sociedade como um todo, com todos os agentes atuando simultaneamente. Algumas das variáveis mais 
usadas são o Produto Interno Bruto, a taxa de desemprego, os níveis de impostos ou a taxa de juros, a 
taxa de juros sobre bens e serviços. A microeconomia é a parte que se encarrega do comportamento de 
cada ator econômico de forma individual, como as famílias, as empresas ou os trabalhadores. Nela se 
analisa de forma exaustiva leis como a da oferta e demanda, entre os consumidores e os ofertantes, o nível 
de preços, ou a elasticidade de cada produto. Busca como se chegar a um acordo entre as necessidades 
dos consumidores e das empresas que oferecem os bens e serviços, bem como todas as variáveis 
"psicológicas" ou comportamentais que podem afetar essas relações. 
(https://negocios.umcomo.com.br/artigo/diferencas-entre-macroeconomia-e-microeconomia-5878.html)  
117 AFONSO et al, 2009, p. 4 
118 AFONSO et al 2009, p.6 
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das contas públicas e da introdução e consolidação do regime de metas para a inflação.   

Em geral, o spread cobrado de pessoas físicas é maior do que o de pessoas 

jurídicas, o que se justifica, porque: (a) o custo por real emprestado tende a ser maior 

para pessoas físicas, como usualmente ocorre quando se comparam operações no varejo 

com operações no atacado. (b) a taxa de inadimplência é menor para pessoas jurídicas 

do que para pessoas físicas; (c) o mercado para financiamento das pessoas jurídicas é 

mais concorrencial, dado o relacionamento das empresas de maior porte com diversos 

Bancos, que possuem, em conjunto, mais informações sobre tais elas, barateando o custo 

de pesquisas.  

AFONSO et al 119  reconhece que qualquer método que se utiliza para 

apuração do spread está sujeito a críticas e limitações justamente em decorrência da 

limitação de dados.  

Saunders e Schumacher, em 2000, avaliando 746 Bancos em 7 países, de 

1988 a 1995, perceberam o impacto, no spread, de variáveis macro e microeconômicas. 

Dentre as variáveis microeconômicas, eles concluíram que o maior determinante seria 

o “componente fiscal e regulatório” e o requerimento de capital próprio120, o que não é 

o caso dos Bancos brasileiros, cujo custo de captação é caro, pela dependência do capital 

estrangeiro e pelo risco Brasil, entre outras razões. 

 Afanasieff, Lhaser e Nakane, em 2001, analisando dados de 142 Bancos 

brasileiros, de 1997 a 2000, concluíram que a elevação da taxa de juros, do prêmio de 

risco, do crescimento do PIB e dos impostos impactariam significativamente o 

spread. 121  Concluíram, adicionalmente, os Bancos tendem a repassar os custos 

tributários aos clientes.  

ROCHA122 baseou-se nos estudos de Júnior, Paula e Leal que avaliaram a 

estrutura do spread bancário ex-post no Brasil, no período 2000-2008, usando o método 

de decomposição contábil. Consideraram especificidades de segmentos da atividade 

bancária (grandes bancos varejistas, bancos varejistas públicos e bancos especializados 

em crédito), além do tamanho, tipo de negócio e clientela, característica do funding, etc., 

e ainda, a forma de controle de capital (público, privado nacional e estrangeiro). Os 

resultados indicaram que a tendência de ampliação até 2005 – em função do forte peso 

                                                 
119 AFONSO et al, 2009, p. 3 
120 BARBOSA, 2008, p. 42 
121 BARBOSA, 2008, p. 44. 
122 ROCHA, 2015, p. 17 
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relativo das despesas estruturais e em menor grau dos impostos – e de redução 

significativa a partir de 2006. 

Nakame et al avaliam que tributos indiretos e os diretos contribuíram de 

maneira expressiva para o aumento do spread. No período de 1999 a 2001, 

representaram 8,2% e 21%, respectivamente, do spread. 

Em 2002, Sergio Mikio Koyama e Marcio Nakame, partindo das variáveis 

utilizadas para o cálculo da decomposição contábil do spread, realizaram sua 

decomposição econométrica, avaliando os seguintes componentes123: 

  

 Taxa SELIC, que, na opinião dos autores, mede, em parte, a taxa bruta de mark 

up, relacionada, apenas, com impostos diretos (Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Jurídica – “IRPJ” – e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 

“CSLL”)124 e com a margem líquida do Banco; 

 Despesas administrativas sobre o volume do crédito; 

 Taxa mensal do compulsório sobre depósitos à vista; 

 Risk/Risco: spread do rendimento do C-Bond sobre o rendimento do Título do 

Tesouro Americano com mesma maturidade; 

 Impostos indiretos (PIS, COFINS, CPMF e IOF), já que os efeitos dos impostos 

diretos, normalmente utilizados como componente da decomposição contábil, 

foram considerados distribuídos nos componentes SELIC e Risco; 

                                                 
123 Koyama e Nakane (Dantas, Medeiros e Capelleto, p. 9) perceberam a correlação do spread com suas 
variáveis apontando a defasagem entre o percentual do spread e a variável. No caso dos tributos, segundo 
os autores, o quociente entre o total de despesas administrativas (onde estão inseridos os tributos diretos) 
e o volume de créditos livres estaria defasado em um, três e cinco períodos e a medida dos impostos 
indiretos seria defasada em um, dois e três períodos. Esse foi um dos motivos que levou os autores a 
optarem pela metodologia ex-post na sua aferição do spread.  
124 A depender da metodologia de decomposição adotada por determinado estudioso, a classificação dos 
tributos diretos e indiretos pode variar. Podem ser encontradas as seguintes classificações: (i) como 
tributos diretos, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”); (ii) como tributos indiretos, a Contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”), 
a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (“CPMF”) e o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros ou 
relativas a títulos ou valores mobiliários (“IOF”). Será adotado, para fins desse trabalho, como tributos 
diretos o IRPJ e a CSLL e, como indiretos, o PIS e a COFINS. A CPMF não existe mais; o IOF afeta o 
crédito, mas não incide sobre operações bancárias, sendo o Banco mero responsável tributário; o 
contribuinte é o tomador do crédito, que tem esse custo diretamente repassado ao financiamento. O ISS 
incide sobre o preço da prestação de serviço, receitas auferidas pelos Bancos quando cobram tarifas, 
quando prestam fianças e como remuneração pela estruturação de operações especiais. Todavia, como o 
foco do trabalho é operação de crédito, o ISS não será avaliado como possível encargo impactante. 
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 Tendência determinante: usada como fator para controle de efeito do spread 

advindo de variáveis não incluídas, como, taxa de inflação, nível de atividade 

econômica, mudanças estruturais sobre indústria bancária etc.  

O resultado da apuração pelo método da decomposição econométrica levou 

os autores do estudo a concluir que o spread bancário é positivamente afetado pela 

SELIC, pelas despesas administrativas, pelo risco, pelos impostos diretos e pelos 

impostos indiretos. Na visão deles, de 1999 a 2001, “todos os componentes identificados 

representam parcelas bastante significativas do spread. A partir de janeiro de 2000, 

nenhuma das parcelas é inferior a 15%”125. 

Fabris, citado por DIAS e ISHIKAVA, analisou os determinantes do spread 

bancário no Brasil e concluiu que “os bancos não fazem diferenciação significativa por 

cliente. Ou seja, o que interfere na determinação do spread é uma espécie de média do 

mercado e não o histórico individualizado das operações”. 126 

Souza-Sobrinho, estudados por MONTEIRO127, demonstraram que 1/3 do 

spread dos Bancos brasileiros pode ser atribuído à política do Governo de 

direcionamento de parte dos depósitos bancários para crédito habitacional e rural a taxas 

determinadas pelo próprio Governo; também seriam compostos pela política de depósito 

compulsório do BACEN. O restante do spread seria atribuível a custos operacionais 

bancários, custos de default de empréstimos (perdas), impostos e lucros do setor 

bancário.  

Já de acordo com DANTAS et al 128  haveria relevância estatística das 

variáveis, custos administrativos, risco de juros, tarifas de serviços, taxa SELIC entre 

outras, mas não encontraram relevância para a variável “despesas tributárias”. 

O mesmo Dantas129, após análise de dados contábeis de cerca de 200 IFs, 

na maioria Bancos, aplicando a metodologia ex-post para calcular o spread dessas 

instituições, concluiu que dada a ausência de dados mais analíticos que permitissem 

medir, entre outras variáveis, o nível de tributação, essa avaliação mereceria maior 

atenção em pesquisas futuras. Portanto, ele não descartou a hipótese de que os tributos 

teriam relevância na composição do spread e, consequentemente, nos juros bancários. 

                                                 
125 NAKANE et al, 2012, p.2 
126 DIAS e ISHIKAVA, 2011, p. 183 
127 MONTEIRO, 2012, p. 22 
128 DANTAS et al, 2011, p. 9 
129 DANTAS et al, 2011, p. 25 
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Adicionalmente, interessante mencionar, ainda que não esteja diretamente relacionado 

ao presente trabalho, que Dantas destacou o ambiente legal, particularmente o que se 

relacionaria com os direitos dos credores, como merecedor de maiores análises para se 

precificar o risco de crédito das operações bancárias. 

No período de 2003 a 2007, observou-se queda expressiva do spread. Esse 

período foi marcado por uma série de mudanças no cenário macroeconômico que podem 

ter contribuído para essa redução, a saber: economia em trajetória de crescimento, queda 

da taxa SELIC e melhora das contas públicas. Os credores foram beneficiados pode 

mudanças legislativas que conferiram mais garantias às operações de crédito, tais como 

a aprovação do novo regime falimentar (Lei nº 11.101/2005), a ampliação da alienação 

fiduciária, a possibilidade de penhora eletrônica (BacenJud); a implementação do novo 

Sistema de Pagamentos Brasileiro, a introdução do patrimônio de afetação e a melhoria 

do grau de garantia da Cédula de Crédito Bancário. No caso do crédito pessoal, foi 

instituído o crédito consignado, que, por autorizar desconto em folha das prestações do 

financiamento, aumentou substancialmente a probabilidade de o empréstimo concedido 

ser efetivamente pago130. Fiscalmente, não houve alterações que permitissem avaliação 

para cima ou para baixo do spread. 

De 2005 em diante, o spread passou a considerar o custo do Fundo 

Garantidor de Crédito (FGC), custo total do compulsório sobre depósitos à vista e a 

prazo, custo administrativo, “cunha tributária”, inadimplência e resíduos. 

Em 2008 e 2009, com a crise do subprime norte-americano, houve forte 

retração de crédito, com consequente redução expressiva das margens brutas dos 

Bancos. O Governo atuou fortemente para conter a crise o que levou a queda do spread, 

de 38,98%, em 2008, para 29,81%, em 2009131. Enquanto isso, os países desenvolvidos 

tiveram spread de 3,16%, em 2008. (Folha de S. Paulo, 1/2/2009). 

No Brasil, o spread evoluiu da seguinte forma: 

 

                                                 
130 AFONSO, 2009, p. 7 
131 JERÔNIMO LOPES, 2014, p.22. 
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Gráfico 5 - Evolução do Spread 

 
Fonte: GOLDFADJN, 2017, p. 8 

 

A partir de 2012, o BACEN adotou nova metodologia de cálculo do spread, 

utilizando a taxa média de juros nas novas operações de crédito e o custo de captação 

referencial médio132. Esse cálculo não representa a margem de lucro total das IFs, e o 

BACEN continua considerando compulsório, inadimplência, encargos, recolhimentos e 

tributos133.  

O gráfico abaixo, elaborado e revisado pelo BACEN em mar/2017134  a 

decomposição contábil resumida do spread de 2011 a 2017135:  

                                                 
132 O BACEN deixou de calcular o spread a partir do crédito referencial para o cálculo da taxa de juros e 
passou a considerar estatísticas de crédito que abrangem mais modalidades. Considera-se, atualmente, as 
margens praticadas pelos bancos nas chamadas operações de crédito direcionado e as operações de crédito 
consignado, antes não mostradas de forma detalhada. Além disso, as informações enviadas pelas IFs ao 
BACEN passaram a ser prestadas a partir de um “escopo metodológico único”, ao invés de sê-lo a partir 
de documentos distintos, atribuindo maior grau de homogeneidade e, assim, precisão aos dados do 
mercado de crédito. (GOLDFAJN, 2017, p.2) 
133 DURIGAN, 2015, p. 7 
134 GOLDFAJN, 2017, p. 9 
135 Ressalte-se que os trabalhos de avaliação de composição do spread bancário publicados pelo BACEN 
não são sistematizados como documento oficial daquele órgão, mas como coleções de trabalhos de perfil 
acadêmico de autoria de funcionários da instituição. Desse modo, a metodologia de avaliação do spread 
apresentada tem caráter semioficial, no sentido de que a publicação é executada e patrocinada pelo 
BACEN, mas os métodos adotados e as conclusões a que se chegam não são posições oficialmente 
assumidas pela instituição por meio de documentos tradicionalmente utilizados na Administração 
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Gráfico 6 - Decomposição Contábil do Spread 

 
FONTE: BACEN, Juros e Spread, p. 9 

 

Gráfico 7 - Média da Decomposição do Spread 

 
FONTE: BACEN, Juros e Spread, p. 10 

 

A despeito de os tributos não representarem a maior parcela do spread, a 

                                                 

Pública, como circulares ou carta-circulares. Subsistem tão-somente como textos autorais de técnicos da 
Casa, ainda que acolhidos na sua rede de publicações. 
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opção por avaliá-los deveu-se ao entendimento que, mesmo assim, eles têm um efeito 

relevante no custo do crédito bancário136, além do fato de que, talvez, pudessem ser um 

dos elementos a serem alterados para se alterar o próprio spread. Além disso, julgou-se 

importante analisar se, na sua criação ou na majoração dessa cunha fiscal, foram 

observados os princípios constitucionais e as demais regras legais que o Estado deve 

observar ao lidar com tributos. 

O BACEN decompõe o spread em cinco componentes básicos: 

(a) custo administrativo: refere-se aos custos com os insumos utilizados pela 

indústria bancária: capital físico, trabalho, recursos operacionais e depósitos. 

Observe-se que a apropriação desses custos não é algo trivial. Os bancos 

oferecem diferentes serviços, e a forma como os custos são alocados para cada 

atividade influenciará na decomposição do spread; 

(b) inadimplência: equivale a 20% das provisões para devedores duvidosos, 

calculadas de acordo com as regras de provisionamento estabelecidas pelo 

CMN. Observe-se que esta mensuração mede a inadimplência ocorrida. Já para 

os bancos, o que interessa é a inadimplência esperada. Dessa forma, em períodos 

em que se espera um aumento futuro da inadimplência, mas ainda não 

concretizado, os bancos tendem a aumentar o spread, e a decomposição, 

incorretamente, apontaria que houve queda na participação da inadimplência no 

spread, e consequente aumento da participação do resíduo; 

(c) custo do compulsório: de acordo com o BACEN, corresponde ao custo de 

oportunidade que os bancos incorrem em deixar parte dos depósitos à vista e a 

prazo depositados no BACEN, com rendimento inferior ao que obteriam caso 

pudessem emprestar os recursos; 

(d) tributos e taxas: incluem tributos indiretos, como IOF, PIS, COFINS e ISS, além 

de tributos diretos, IRPJ e CSLL; 

(e) resíduo: corresponde à diferença entre o spread total e a soma dos quatro 

componentes anteriores. Pode ser utilizado como indicador da margem auferida 

pelo banco, embora inclua outros fatores, como erros de mensuração e, 

argumenta-se, subsídios cruzados, decorrentes da limitação de juros imposta nos 

empréstimos com recursos direcionados (como crédito rural e repasses do 

                                                 
136 Rigorosamente toda mercadoria, e o dinheiro também o é pela lei brasileira, tem o seu custo afetado 
pelos tributos, a despeito da busca da neutralidade dos tributos nos negócios. 
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BNDES), que induziriam os bancos a recuperar o baixo lucro dessas operações 

com um lucro maior nas operações em segmentos livres. 

 

O gráfico abaixo mostra essa divisão comparando o Brasil (considerado país 

emergente) com países desenvolvidos: 

 

Gráfico 8 - Custos no Spread 

 
Fonte: Febraban. Estudo do Spread Bancário, outubro/2017. 

 

A análise do spread bancário, tanto na sua dimensão total quanto na 

dimensão de seus componentes, tem vários objetivos: identificar ineficiências 

administrativas sistêmicas, excessiva carga tributária indireta sobre a 

intermediação, inadequação do nível dos depósitos compulsórios137, índice anormal de 

inadimplência ou existência de ganhos excessivos por parte das instituições, esses 

últimos correspondendo a elevadas margens líquidas. 

Avaliando os números de 2014 apresentados pelo BACEN, pode-se concluir 

que os tributos diretos e indiretos interferem de forma expressiva na composição do 

spread, tanto é que, não fosse a existência deles, o lucro dos Bancos quase dobraria 

                                                 
137 “Recolhimentos compulsórios representam o percentual incidente sobre os depósitos captados pelos 
bancos que devem ser colocados à disposição do Banco Central. É um instrumento de controle monetário 
bastante eficiente, já que atua diretamente sobre os meios de pagamento através do multiplicador 
bancário.” (NETO, 2012, apud Lopes, Leme e Sanches, p. 5) 
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(36% para 63,2% em 2014). 

Recentemente, em meados de 2016, a FEBRABAN publicou estudo que 

avalia o spread bancário de 2011 a 2016, com base em dados do BACEN e das IFs, no 

qual pode demonstrar que houve, no período, um significativo aumento da 

inadimplência e, consequentemente, das provisões realizadas pelos bancos para créditos 

de liquidação duvidosa. Esse cenário implicou queda das receitas das empresas, 

aumento do desemprego e retração da renda, levando ao aumento dos spreads. Com 

efeito, entre dezembro de 2013 e julho de 2016 o spread médio total aumentou de 13,8 

p.p. para 23,1 p.p.; o spread médio das empresas de 7,5 p.p. para 12,4 p.p.; e o spread 

médio das pessoas físicas de 20 p.p. para 32 p.p.  O spread bancário atingiu 22,7 p.p. 

em junho de 2016138. 

Abaixo, demonstra-se a comparação do spread brasileiro com demais 

países: 

 

Gráfico 9 - Comparação Spread Brasil com Outros Países 

 
Fonte: Febraban. Estudo do Spread Bancário, outubro/2017. 

 

Os estudiosos da FEBRABAN ressaltaram que fatores macroeconômicos, 

como a elevação da taxa de juros, o aprofundamento da crise política e econômica, com 

expressiva desvalorização cambial, assim como o aumento da inflação ocasionou essa 

                                                 
138 BACEN, Juros e Spread, 2017, p. 11 
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nova trajetória de elevação do spread139. 

Importante destacar que o estudo da FEBRABAN afirma que “apesar de 

spreads mais altos, a rentabilidade dos bancos brasileiros é semelhante à de outros 

países”140, que não é considerada alta em relação ao lucro das demais atividades. 

Poucos autores comentam sobre a interferência da oscilação tributária, 

isoladamente considerada, no spread. 

FINCHE141 assevera que, de um modo geral, a carga tributária sempre tem 

impacto na formação dos preços seguida de repasse, em sua maioria integral, para os 

consumidores. Para os negócios bancários não seria diferente, sendo que neste modelo 

o sinal positivo e significante, apurado por ele no modelo aplicado no trabalho que 

desenvolveu, confirma o impacto nos custos operacionais e nos spreads de uma 

elevação das despesas tributárias. 

AFONSO et al142  explica que, por não incorporar a reação dos agentes 

econômicos a alterações de variáveis, a avaliação do BACEN não permite fazer 

importantes inferências. E dá o seguinte exemplo: se a decomposição indicar que 10% 

do spread corresponde ao custo da tributação direta e indireta, isso não significa que o 

spread será reduzido em 10% caso a carga tributária for eliminada. O quanto da redução 

de impostos será repassado para o tomador depende, segundo os analistas, das 

elasticidades de oferta e demanda, não sendo possível descartar, por exemplo, a hipótese 

de que uma redução da carga tributária tenha efeito nulo sobre o spread.  

Em recente participação no Grupo de Trabalho (“GT”) que discute reformas 

microeconômicas para redução do spread bancário143, organizado pela Comissão de 

Assuntos Econômicos do Senado Federal (“CAE”), Murilo Portugal, Presidente da 

FEBRABAN, ponderou que o custo bancário é quatro vezes maior no Brasil do que na 

maioria dos países de economia relevante, ressaltando que: “23% é lucro dos bancos, 

77% são custos da inadimplência, administrativos, tributários e regulatórios”. Segundo 

ele, a inadimplência ainda seria o principal fator de encarecimento na concessão de 

empréstimos bancários, seguida dos custos administrativos, operacionais, 

tributários/impostos, compulsórios e encargos fiscais que compõem o spread, o que 

                                                 
139 FEBRABAN, 2016, pp. 5 e 6 
140 FEBRABAN, Estudo do spread bancário, coordenado pela ACCENTURE, p.36  
141 FINCHE, 2015, p. 58 
142 AFONSO et al, 2009, p.38 
143  Reunião realizada em maio/2017, cuja ata consta em http://www.cnf.org.br/noticia/-/blogs/gt-de-
reformas-debate-spreads-bancarios-no-senado 
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representaria 4,4% do total de ativos de crédito, no Brasil, contra 1,1% em outros países. 

Por isso, agora, resta tratar dos tributos incidentes sobre a atividade dos 

Bancos. Antes, porém, far-se-á breve análise conceitual sobre tributos e sobre a 

expressão “tributos diretos e indiretos”, já que essa expressão é utilizada nos estudos 

sobre spread bancário apresentados. 

 

6. TRIBUTOS 

 

Dentre os principais fatores que compõem o spread, como a inadimplência, 

os custos administrativos, o custo do compulsório, a regulamentação bancária (sobre 

créditos livres e direcionados, p.ex.), restou demonstrado que a carga tributária (tributos 

diretos, indiretos e o denominado “encargo fiscal”) é um relevante componente, 

interferindo, de modo expressivo, o valor final do crédito ao tomador. 

Sendo um dos principais componentes de caráter macroeconômico que 

compõe o spread, o tributo foi escolhido como foco do presente trabalho. 

Além disso, considerando o viés social que a CF pretendeu instituir no 

Estado Democrático de Direito Brasileiro, considerou-se oportuna a avaliação dos 

tributos, especificamente como interferem no spread e, consequentemente, no crédito, 

já que é de interesse do Estado, como parte da política de desenvolvimento, estendê-lo 

ao maior número possível de pessoas e de empresas, o que só é possível barateando seu 

custo. 

 

6.1. CONCEITO DE TRIBUTO 

 

O tributo é uma forma obrigatória de contribuir, financeiramente, para uso 

do Estado em suas atividades e gastos, o que se corrobora com a definição legal do 

Código Tributário Nacional (“CTN”): 

“Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”. 

A definição de tributo não pode prescindir de sua finalidade precípua de ser 
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uma receita do Estado para financiar suas atividades. De acordo com Ricardo Lobo 

Torres:  

“o tributo, como item da receita pública, é impensável sem as 

categorias correspondentes da despesa pública. Receita e 

Despesa formam um conjunto inseparável no Estado Social 

Fiscal, que atua dialeticamente. (...) O conceito jurídico de 

tributo se constituirá com a referência à destinação pública do 

ingresso, que poderá até ser subsidiária quando aparecer uma 

finalidade extrafiscal preponderante; mas a destinação pública 

terá que existir, sob pena de perecer o próprio conceito de 

tributo, que é categoria básica do Estado Social Fiscal”. 144 

O tributo existe fundamentalmente para financiar as despesas 

governamentais gerais, autorizadas pelo Orçamento Público, em conformidade com 

decisão política adotada pelos congressistas145 e 146.  

Os tributos, assim como as demais receitas públicas, visam financiar 

atividades governamentais, mas é possível distinguir a destinação especial que lhes é 

dada, desde que observados alguns princípios, como o da isonomia e o da capacidade 

econômica. Todos os cidadãos têm o dever de contribuir para manter o Estado 

Democrático de Direito, mas não em igual proporção, cabendo a cada um contribuir na 

medida de sua capacidade econômica. 

Feitas essas considerações, Aurélio Pitanga resume o tributo como “uma 

contribuição em dinheiro, exigida por lei, para custear as despesas governamentais 

orçamentárias, na medida da capacidade econômica do contribuinte”147.  

                                                 
144 TORRES, 2010, ROSAS, 2003, p. 158 
145Aurélio Pitanga Seixas Filho in BRITO e ROSAS, 2003, p. 158 
146 Desde a Antiguidade encontra-se a tendência para se utilizar o tributo como forma de garantir 
privilégios de uma determinada classe social em detrimento de uma grande massa de desfavorecidos. A 
plebe, na República Romana, sustentava os privilégios dos cidadãos romanos. Assim foi, também, durante 
a Idade Média, na relação suserano e vassalos e durante o Estado Moderno. Foi por isso que, em 1215, a 
Magna Carta veio para tentar opor limites ao então poder de tributar do soberano, ofertando um esboço 
de garantias de viés tributário. A mesma linha foi travada pelo Bill of Rights inglês de 1689, que vedou, 
no artigo 10, a cobrança de tributos excessivos, bem como obstou a cobrança de tributos pelo Monarca 
sem a necessária intervenção do Parlamento (art. 4). Depois veio a Revolução Francesa e a Independência 
dos Estados Unidos, ambas visando retirar privilégios de nobres, burgueses, mais favorecidos em 
detrimento do povo em geral. (BASTOS, 2006, p. 146 e 147) 
147 Aurélio Pitanga Seixas Filho, ob cit, p. 159 
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6.2. TRIBUTOS DIRETOS E INDIRETOS 

 

Nos trabalhos sobre spread avaliados anteriormente, foram mencionados 

três componentes tratados como custo de “cunha fiscal”: impostos diretos, impostos 

indiretos e encargos fiscais. Em nenhum dos trabalhos, ficou claro quais seriam os 

“encargos fiscais”, razão pela qual não serão considerados eventuais tributos abrangidos 

por esse componente.  

Vários estudos, contudo, mencionam, expressamente, os principais 

“impostos”148 que impactam a apuração do spread: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IOF, 

classificando-os como diretos ou indiretos, sem a definição de critérios claros que 

justificassem o enquadramento em cada um dos tipos. 

É por esta razão que serão feitos breves comentários sobre a classificação 

dos tributos em diretos e indiretos. 

SCHOUERI149 ensina que é muito comum que se tente segregar os tributos 

em diretos e indiretos, de acordo com sua incidência. Isso ocorreu, especialmente no 

sec. XIX, em que se desenvolveram critérios de “translação econômica”, de acordo com 

o qual o tributo direto seria aquele cuja incidência atingisse o contribuinte definido pelo 

legislador como sujeito passivo da obrigação tributária. Indireto, seria o tributo cujo 

ônus se transferisse a um contribuinte de fato na relação tributária e não ao sujeito 

passivo direto da obrigação. 

De acordo com o critério financeiro, que considera o fluxo de riquezas, 

indireto seria o tributo incidente sobre a renda consumida, sendo os demais tributos 

considerados diretos (renda produzida, distribuída ou poupada). 

No Brasil, contudo, essa distinção não faz sentido, tendo até mesmo as 

decisões jurisprudências titubeado na adoção dessa divisão conceitual. 

Destaca-se que, na visão do FREITAS150, a tributação incidiria sempre sobre 

a renda auferida, poupada ou consumida, o que desmonta a ideia de que o tributo incide 

sobre um produto, um serviço e, até mesmo, o crédito. 

Dessa forma, considerando que o pluralismo tributário atualmente existente, 

                                                 
148 Não será considerada a distinção entre tributo, conceito mais amplo, que abrange todos os impostos, 
as contribuições sociais e de melhoria, as taxas, enfim, todas as espécies tributárias; e impostos. Para os 
fins pretendidos, tributo e imposto serão tratados como sinônimos, porque é desse modo que os 
economistas os trataram na apuração do spread. 
149 SCHOUERI, 2013, p. 152 
150 FREITAS, 2016, p. 22 
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nos moldes praticados desde a antiguidade151, não privilegia um ou outro tipo tributário 

(direto ou indireto), a despeito da apuração do spread fazer essa distinção, os tributos 

que impactam os Bancos e o crédito bancários não serão avaliados por essa 

classificação.  

Serão considerados como tributos que impactam o spread: o IRPJ e a CSLL, 

tributos incidentes sobre o lucro; o PIS e a COFINS, tributos incidentes sobre a receita, 

o IOF, incidentes sobre o valor do crédito concedido; e os efeitos fiscais do 

reconhecimento da perda no recebimento do crédito, que também majoram a carga fiscal 

dos Bancos e, certamente, têm efeitos no custo do crédito.  

Para fins de avaliação do modelo adotado pelo Brasil para fins de adoção de 

tipo de Estado que escolheu como interventor na economia e na criação e intervenção 

nos tributos, passemos a analisar modelos de Estados. 

 

6.3. MODELOS DE ESTADO 

 

A partir do séc. XVIII, consolidou-se o fim da sociedade monárquica e se 

inicia a era a sociedade LIBERAL, em que se via a preocupação com a finalidade do 

tributo em segundo plano. Afinal, em primeiro lugar estavam os limites à tributação, 

tais como a legalidade, a universalidade, a isonomia, o não confisco, entre outros, 

fixados previamente e que legitimavam a exação.  

Com o surgimento do capitalismo e do liberalismo político e financeiro, 

surgiu o ESTADO FISCAL, liberal, em que a receita pública provinha de empréstimos 

e tributos destacados do patrimônio e do trabalho dos contribuintes e não mais dos 

príncipes152. 

O Estado, no liberalismo, tem a função de garantir a ordem pública, para 

que a sociedade desenvolva livremente suas atividades privadas. No Estado Liberal, o 

poder econômico (burguesia) é que inicialmente controla o poder político (democracia), 

                                                 
151 J.M. Othon Sidou no texto “Os tributos no curso da história” (BRITO e ROSAS, 2003, p. 369 e ss) faz 
uma incursão histórica nas regras tributárias, desde as civilizações pré-romanas (Babilônia, Índia, Código 
de Hamurabi, Código de Manu, China, Pérsia, Egito, Fenícia, Grécia), passando pelo Fisco romano, a 
Idade Média até os tempos atuais. Uma das constatações de sua pesquisa foi que nunca se instituiu um 
tributo único na história da humanidade. 
152 O Estado Liberal surgiu da reação da burguesia à falta de previsibilidade e segurança vinda da 
Monarquia que tinha atitudes e tomava decisões discricionárias. As ações do Monarca passaram a ser 
limitadas pela Constituição. A vontade divina que sustentava o poder da monarquia foi substituída pela 
soberania da vontade geral expressa pelo parlamento. 
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gerando a liberal-democracia, que, segundo Maurício Barros153, leva a sociedade a uma 

liberdade meramente formal que encobre um mundo de desigualdades de fato 

econômicas, sociais, políticas e pessoais.  

Tais limites serviam para obstar eventual descontrole estatal na cobrança 

dos tributos, o que, a história demonstra, em muitos períodos e com habitualidade. 

Desde o séc. XIX, contudo, essa concepção sofre mudanças, eis que a própria concepção 

de propriedade muda com passagem do Estado LIBERAL de Direito para Estado 

SOCIAL de Direito.  

O Estado Fiscal, no séc. XIX, permitiu o desenvolvimento do comercio, da 

indústria e dos serviços e das iniciativas individuais, tendo o tributo como o preço por 

essa liberdade. Com a extinção dos privilégios da nobreza e do clero, a tributação passa 

a recair sobre todos indistintamente e de forma proporcional. 

No séc. XX, surge uma nova concepção estatal não mais fundamentada no 

individualismo, mas num Estado dirigista e interventor na economia, preocupado com 

o desenvolvimento econômico e social, com o assistencialismo e com o 

desenvolvimento social das pessoas: ESTADO SOCIAL. Esse Estado passa a 

implementar políticas públicas voltadas a proteger direitos sociais, ligados a uma 

concepção de igualdade material que depende da atuação direta ou indireta estatal. As 

Constituições passam a refletir esse contexto e desejo do Estado154. 

O Estado Social surge do consenso, de um dirigismo consentido de baixo 

para cima, da acomodação gradual de interesses políticos e sociais, mantendo a adesão 

ao ideal capitalista, mas com o pensamento voltado para os aspectos sociais. É daí a 

necessidade de se avaliar a finalidade social dos tributos, o que se passa a fazer abaixo. 

 

6.4. FINALIDADE SOCIAL DOS TRIBUTOS  

 

Diante da dinâmica social e política adotada pelos Estados Social e Fiscal, 

surgiram algumas teorias que explicam a função do tributo. Dentre essas teorias, 

destacam-se: (a) o tributo como preço da liberdade; (b) o tributo como contraprestação 

ou benefício pelos serviços prestados pelo Estado; (c) o tributo como forma de exercício 

                                                 
153 BARROS, 2010, p. 24 
154 Não se confunde com Estado Socialista, embora tenha sofrido influência dele. O Estado socialista 
surgiu como um contraponto ao capitalismo, apesar de ter propiciado as mesmas opressões à liberdade 
humana, em razão dos desvios de poder ocorridos. 
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de poder de império pelo Estado, na medida em que, independentemente de qualquer 

vantagem esperada do Estado, o contribuinte deva tributos em razão, unicamente, do 

vínculo de cidadania que o prenda à autoridade estatal155.  

Outra teoria existente é a causalista, trazida por São Tomás de Aquino, 

segundo o qual deveria haver justificação e legitimação ao poder de tributar em virtude 

dos fins sociais e do interesse público protegido pela atividade de arrecadação. Mais 

tarde, os escolásticos aprimoraram essa doutrina ao entenderem que o tributo, para ser 

lícito, não deveria ser justificado apenas na soberania, mas também deveria atender a 

um fim de utilidade geral, por uma justa proporção e resultado útil e por equitativa 

eleição das coisas que seriam oneradas156.  

Devido às críticas sofridas, a teoria causalista foi banida por anos da esfera 

jurídica, tendo sido assumida pelos economistas na justificação dos tributos. A 

discussão jurídica só foi retomada por BENVENUTO GRIZIOTTI, citado por 

BARROS157 , que defendeu que deve haver uma correspondência entre o interesse 

público, fundamento da pretensão tributária, e o interesse dos particulares na realização 

dos serviços públicos, o que justificaria transferir parte de seu patrimônio ao erário 

público.  

Na visão de SCHOUERI158, atualmente, o Estado Social Democrático de 

Direito assumiu funções distributiva e alocativa, com viés indutor. 

É momento em que surgem novas necessidades sociais que exigem recursos 

reivindicados pela sociedade que trouxe para si parte das tarefas antes delegadas ao 

Estado. Por isso, essa mesma sociedade se recusa a pagar um preço exorbitante por sua 

liberdade. A partir daí o tributo só se justifica quando indispensável e promover inclusão 

social.  

Surgem, então, limites à tributação, tanto na cobrança quanto na forma como 

é feita. Assim, por exemplo, nas imunidades previstas na CF, os limites previstos 

implicam a proteção de valores como a capacidade contributiva, dado que não se 

justificaria uma transferência excessiva de recursos ao Estado se, nas mãos do particular 

se revelam mais aptos a promover inclusão social. 

GRIZIOTTI complementa esse entendimento defendendo que a capacidade 

                                                 
155 BARROS, 2010, p. 41 
156 BARROS, 2010, p. 49 
157 BARROS, 2010, p. 53 
158 SCHOUERI, 2013, p. 29 
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contributiva chama os cidadãos a contribuir de acordo com sua capacidade e não de 

acordo com as vantagens gerais ou particulares advindas de sua submissão ao Estado, 

ainda que, os serviços públicos sejam determinantes para o aumento da capacidade 

contributiva, na medida em que os que pagam mais seriam os mais beneficiados pela 

prestação de serviços estatais. 

Não seria, então, uma relação simples de prestação e contraprestação, caso 

das taxas, mas uma sequência lógica: o Estado exige o imposto; o imposto financia o 

orçamento; o orçamento provê os valores necessários para a prestação dos serviços 

públicos; os serviços públicos incrementam a riqueza do particular.  

Além de ser um meio de suprir as despesas públicas, o tributo tem objetivo 

econômico e social, seja como instrumento de regular a produção, seja como agente que 

permite repartição de receitas ou a circulação de bens e serviços. 

Na economia, o tributo pode barrar ou facilitar a entrada de produtos 

estrangeiros para que propiciem maior ou menor concorrência com os brasileiros; 

também pode proteger determinados setores da produção interna contra outros.  

Pode, quanto à repartição de receitas, compensar as desigualdades de 

riquezas entre os contribuintes, ao tributar a sucessão e a renda. 

Outra função do tributo no Estado Social e Democrático é servir de 

instrumento para intervenção estatal na economia. Isso se dá por estímulos fiscais 

positivos (subsídios, isenções, diferimentos, subvenções) e negativos, quando uma 

situação não desejada é agravada para ser desestimulada. Dessa forma, o Estado passou 

a usar o tributo como instrumento de implementação de políticas públicas que visam a 

assegurar a promoção de direitos fundamentais previstos na nossa CF, interventora e 

social. 

Agindo sobre a circulação, o Governo pode, em momento de restrição 

econômica, reduzir tributos (isenções e estímulos), nos mercados de bens, serviços e 

financeiros, facilitando, por exemplo, a circulação de moeda, o crédito, para recuperar 

a economia da crise. 

Pode-se inferir, portanto, que o tributo não é cobrado para atender interesses 

e necessidade do Estado; sua função é servir de instrumento para concretizar a satisfação 

das exigências materiais e imateriais da sociedade, permitindo que as pessoas exerçam 

a cidadania de forma plena e valorizando a dignidade humana. 

O tributo, ao ser criado, majorado ou reduzido, deve observar o atendimento 
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a todos os objetivos constitucionais que visam o bem-estar da sociedade, mais do que 

interesses do próprio Estado. Por isso, José Augusto Delgado159 defende que se afaste o 

entendimento de que o Direito Tributário seja estudado de forma segregada e 

obedecendo, somente, aos seus princípios específicos previstos no ordenamento 

constitucional ou nas leis ordinárias. Há que se respeitar, além da CF, a dignidade 

humana e os valores da cidadania, objetivos claramente soberanos para a República 

Federativa do Brasil que privilegiou um regime democrático.  

Por dever ser fixado em lei, obedecer à previsão orçamentária e observar, 

além de diversos princípios, a situação dos contribuintes, Oscar Dias Corrêa160 declara 

que  

“a dimensão jurídica do tributo é, pois, antes, dimensão social, 

no sentido mais amplo, pelas implicações de ordem política, 

moral, econômica e social (em sentido estrito) que envolve, e a 

desobediência às condições que deve preencher explicará o 

nível de aceitação ou recusa, e, como tal, a evasão ou 

sonegação que a atingirão.” 

Segue o autor lembrando que Adam Smith sentenciou como pilares do 

sistema tributário a justiça, a certeza, a comodidade e a economia, sendo estes requisitos 

fundamentais à cobrança de tributos. Some-se a isso a necessidade de conhecimento da 

realidade social e econômica para a definição da melhor escolha fiscal, do tributo certo, 

no momento certo, na medida certa, pago da maneira correta. 

Wether Botelho161 afirma que: 

“São os tributos (...) um dos meios mais eficientes de orientar e 

dirigir a atividade econômica, a cargo do particular, para que 

a mesma possa traduzir-se em benefícios para todos os 

segmentos da sociedade. A experiência histórica do liberalismo 

econômico provou a imperatividade da intervenção do Estado 

no domínio econômico. Entretanto, esta mesma experiência, 

                                                 
159 in BRITO e ROSAS, 2003, p. 397 
160 DIAS CORREA apud BRITO e ROSAS, 2003, p. 507 
161 BOTELHO in BRITO e ROSAS, 2003, p. 401 e 402 
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dentro do Estado Social, demonstrou a ineficiência de uma 

intervenção direta na economia. Com este respaldo histórico, 

faz-se urgente que a atividade tributante atual ultrapasse os 

limites meramente fiscais e se converta em um instrumento de 

política socioeconômica por parte do Estado”. 

Essa visão do tributo como instrumento político, social e econômico deve 

prevalecer, rompendo com o formato limitado de que a exação fiscal é um mecanismo 

útil apenas para aumento de receitas públicas. 

Portanto, em linha com José Augusto Delgado, apoiado em Werther 

Botelho, e demais autores citados, conclui-se que a tributação não deve ser limitada ao 

orçamento fiscal ou a um meio de se obter recursos para o Estado, que nem sempre 

consegue gerir de forma consciente e responsável os gastos públicos. O tributo deve ser 

considerado, atualmente, um instrumento de repartição e fomento de riqueza e de 

desenvolvimento econômico. Daí a se defender a finalidade extrafiscal dos tributos, e 

não a mera fiscalidade. 

Um equilíbrio difícil, mas necessário, pois, ao mesmo tempo que se deve 

evitar a saga arrecadatória do Fisco, sem a correta aplicação dos recursos, deve-se evitar 

a proteção irrestrita e absoluta da propriedade ou a não intervenção estatal na relação 

entre mercado e Governo. Nessa linha, BASTOS ensina que  

“a grande farsa é pensar que o mercado irá solucionar os 

problemas de que se alimenta. Urge a intervenção do Estado e, 

como em sua forma ainda permanece “de direito”, deverá fazê-

lo a partir do direito, em especial do direito tributário, “que 

pelo impacto de seus tributos” poderá destruir “a antiga ordem 

social” e, simultaneamente, financiar “a reconstrução, esta 

última disciplinada pelos demais ramos do Direito Positivo”. 

162 

Zelmo Denari163, por seu turno, em humorado texto em que dialoga com o 

tributo, reproduzindo o “clamor do tributo”, expressa um desabafo face à opinião dos 

                                                 
162 BASTOS, 2006, p. 150 
163 DENARI in BRITO e ROSAS, 2003, p. 656 
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contribuintes sobre ele:  

“preciso da ajuda de todos os que se preocupam com os 

destinos desse país. Não quero continuar sendo taxado como 

mero instrumento de arrecadação, sem qualquer compromisso 

com a verticalização da qualidade de vida dos habitantes desse 

país, em todos os setores sociais. E estou convencido de que a 

doutrina jurídica do tributo não deve ser construída sobre os 

alicerces da capacidade contributiva, relegando a segundo 

plano a função social do tributo. Isto implicaria aumento 

abusivo da carga impositiva e criação indiscriminada de novas 

espécies tributárias. De uma vez por todas, na atual conjuntura, 

quaro conclamar todos os tributaristas a se unirem em defesa 

da função extrafiscal do tributo”! 

A fim de se delinear como a CF norteou a criação e a majoração dos tributos, 

é oportuno analisar agora os princípios primordiais que instrumentalizam a 

institucionalização deles. 

 

6.5. PRINCÍPIOS REGULADORES DA CRIAÇÃO E DA MAJORAÇÃO DOS TRIBUTOS  

  

A CF, assim como outras Constituições do século XX, privilegiam uma 

visão mais abrangente da sociedade e, por isso, buscam um maior dinamismo na 

interpretação e na aplicação das normas. 

 A Constituição brasileira privilegia direitos e garantias fundamentais e 

individuais, como: construir sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento 

nacional, reduzir as desigualdades sociais, erradicar a pobreza, promover o bem-estar 

de todos e extirpar preconceitos de raça, cor, credo, sexo, idade. 

BARROS164 adota como premissa de seu estudo que a CF deve ser lida 

como um todo indissociável, em que um princípio ou direito que se pretende proteger 

                                                 
164 BARROS, 2013, p. 16 
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não pode ser lido, interpretado e aplicado sem se considerar os demais165. 

Ao recolher o tributo, o Governo expropria uma parcela do patrimônio ou 

da capacidade econômica do contribuinte, o que fez com que nossas normas colocassem 

um limite à incidência de impostos para que não sejam confiscatórios. 

Em um Estado Democrático de Direito, a lei orçamentária anual 

instrumentaliza os limites da despesa pública e, por conseguinte, da receita tributária. É 

por isso que a criação e majoração de tributos depende, substancialmente, da prévia 

fixação da despesa pública na lei orçamentária.166  

Todas as receitas e despesas devem constar da lei orçamentária anual para 

que haja limites na criação ou majoração de tributos, evitando-se excessos de carga 

tributária. A CF instituiu competências para que a criação e a majoração dos impostos 

obedecessem rígido regime, o que torna inadmissível a criação livre de impostos 

parafiscais que firam a capacidade dos contribuintes sem benefícios diretos a eles. 

Só se legitima um tributo quando está expressamente previsto na CF 

(impostos privativos ou exclusivos, residuais, extraordinários, taxas, contribuições de 

melhoria, pedágio e contribuições sociais previstas nos arts. 149 e 194). É, portanto, 

inadmissível qualquer outra pretensão fiscal, sujeita, se criada, à decretação de 

invalidade jurídica167.  

Para chegar ao formato adequado de tributação, é preciso que o Estado 

conheça a realidade do País, a condição econômica e social do povo, assim como o grau 

de evolução moral. Tudo isso com respeito à estrutura legislativa, ao arcabouço sobre o 

qual se fundamenta a estrutura jurídica. 

Embora os princípios sociais serem privilegiados na CF, a voracidade 

arrecadatória faz com que o Estado exorbite os limites que lhe são impostos, obrigando 

o cidadão à exação fiscal acima de suas possibilidades, para suprir as deficiências de 

caixa do Governo. Além de os tributos no Brasil serem muito altos, a qualidade dos 

serviços públicos é questionável, a pobreza está longe de ser erradicada168 e, nesse 

momento, a economia agoniza.  

                                                 
165 Princípio da unidade da Constituição, que, segundo BARROS, torna a CF “ um todo coeso de normas 
jurídicas que deve atender aos fundamentos e objetivos principais da república, bem como preservar os 
direitos fundamentais e formatar o modelo do Estado brasileiro.”  
166 Aurélio Pitanga in BRITO e ROSAS, 2003, p. 161 
167 Celso Cordeiro Machado in BRITO e ROSAS, 2003, p. 212 
168 No relatório de 2011 da ONU, o Brasil ficou em 84º lugar ao se medir o índice de desenvolvimento 
humano, abaixo de Cuba, Malásia, Trinidad e Tobago, Líbia, Cazaquistão, Albânia, Líbano, Venezuela, 
Peru, Equador (http//hdr.undp.org) 
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É daí que, segundo Oscar Dias Correa 169 , a falta de racionalidade na 

tributação ocasiona: 

 não justiça da tributação, que atinge igualmente desiguais, sem respeito à 

capacidade contributiva; 

 incerteza na quantificação dos tributos, que são alterados a todo momento numa 

enxurrada de normas, para desespero do contribuinte; 

 falta de comodidade na sistemática de arrecadação de dezenas de tributos e 

dificuldades no recolhimento e na prestação de contas; 

 não economia na arrecadação, com exigências que custam tão caro quanto o 

próprio tributo. 

Referido autor ressalta que não se trata de se classificar o destino da 

arrecadação após o recolhimento do tributo, mas a defesa da “destinação legal”, ou seja, 

a “finalidade constitucional do tributo”. O desvio da finalidade eivaria o tributo de 

inconstitucionalidade. 

A busca da justiça e da igualdade, com respeito à capacidade contributiva 

dos cidadãos, é o limite a ser observado pelo Estado, que somente deve recolher tributos 

estritamente necessários para o desenvolvimento de suas funções170. 

Além de os tributos, pelo seu caráter econômico e social, deverem ser 

inseridos no contexto social visando respeito aos direitos da cidadania e do respeito à 

dignidade humana, exige-se do Estado que cobre tributos em harmonia com diversos 

princípios: legalidade, moralidade, isonomia/uniformidade, capacidade contributiva, 

preservação da propriedade, não-confisco e dignidade da pessoa humana, publicidade e 

respeito aos fins visados pelo Estado.  

Para ZILVETI171, as ações fiscais do Estado para que possa implementar 

políticas sociais, esbarraria nas mesmas garantias que ele visa proteger, o que torna 

necessária a análise da justiça social e da justiça fiscal para equilibrar e limitar o poder 

estatal. 

Vejamos os principais princípios, aqueles que têm relação mais direta com 

o presente estudo. 

 

                                                 
169 Dias Correa in BRITO e ROSAS, p. 509 
170 ZILVETI, 2004, p. 38 
171 ZILVETI, 2004, p. 48 
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6.5.1. ISONOMIA 

 

As pessoas não são iguais entre si, sendo distinguidas, constitucionalmente, 

de acordo com o sexo, a raça, a cor, a idade, a origem, as crenças religiosas, as 

convicções políticas etc. Essas diferenças, contudo, não podem ensejar tratamento 

jurídico desigual. 

No campo tributário, o art. 145, § 1º proíbe a distinção entre iguais para fins 

de tributação, desde que observada a pessoalidade e a capacidade econômica. 

ZILVETI172 lembra que a relação entre Estado e cidadão na seara fiscal tem como 

pressuposto a igualdade na tributação, mediante equitativa repartição da carga fiscal, 

única forma de se garantir justiça.  

Podem de consideradas normas de isonomia também, aquela que proíbe à 

União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que 

implique distinção ou preferência entre os entes federativos; ou quando se veda a 

discriminação em razão da procedência ou destino de bens e serviços. 

ZILVETI entende que a igualdade se realiza, para fins fiscais, na capacidade 

contributiva, caminho para a justiça distributiva. 

No caso analisado, pode-se dizer que o princípio da isonomia não está sendo 

respeitado, pois a cunha fiscal dos Bancos é maior do que a das empresas não 

financeiras. Há discussão nos tribunais superiores versando sobre o tema, o que 

confirma essa afirmação.   

 

6.5.2. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

Esse princípio exige que a repartição dos impostos entre os cidadãos seja 

feita de acordo com sua capacidade econômica, não relacionada ao grau de satisfação 

que cada um tenha dos serviços usufruídos. Para ZILVETI173, “cada cidadão deve 

contribuir para as despesas públicas na exata proporção de sua capacidade 

econômica”, o que significa que as despesas públicas precisam ser rateadas de forma 

proporcional, de acordo com a fruição das riquezas garantidas pelo Estado. 

A ideia por trás do princípio consiste em que ninguém, agindo sozinho e de 

                                                 
172 ZILVETI, 2004, p. 80 
173 ZILVETI, 2004, p. 134 
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forma isolada, pode atingir o pleno desenvolvimento de suas capacidades e da sua 

personalidade. Por isso, cada um teria sua cota-parte de responsabilidade para alcançar 

o bem comum, medido pela capacidade contributiva. Esse conceito é corolário do 

princípio da solidariedade. 

É o que se vê no artigo 145 da CF, segundo o qual: “sempre que possível, 

os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 

do contribuinte.” 

A capacidade contributiva, no Estado Social Democrático de Direito, passa 

a ser um mecanismo de consagração da justiça fiscal ao exigir maior sacrifício daqueles 

que demostram ter maior capacidade econômica. 

Para quem defende esse princípio a ideia é defender ao cidadão o mínimo 

existencial, atributo do Estado como ente que deve prover o indivíduo de riquezas para 

suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, além de eliminar desigualdades e 

preconceitos. 

No entanto, a despeito das opiniões doutrinárias que defendem de forma 

ferrenha a capacidade contributiva como um dos pilares principais da criação de 

tributos, neste trabalho não se advoga a eficácia dos direitos fundamentais de forma 

absoluta, como forma de retórica sem preocupação com objetivos práticos concretos. O 

“justo e moralmente adequado” aqui seria considerar as finalidades constitucionais 

como limites concretos ao exercício de princípios da ordem econômica combinados com 

os direitos fundamentais e com os princípios reguladores da criação dos tributos. Não 

parece ser o que se observa na atividade do normatizador e do arrecadador tributário, 

que, ao contrário: aumenta gastos de forma inconsequente, concede isenções/benefícios 

de forma leviana, majora ou cria tributos como forma de suprir as necessidades 

orçamentarias criadas, pune os contribuintes que se tornam pagadores dessa conta, 

especialmente aqueles que a sociedade vê como grandes empresas mais lucrativas que 

a média e que, por isso mesmo, se tornam até “vilões” perante os olhos do País, como é 

o caso dos Bancos.  

Nesse sentido, a capacidade contributiva se torna o princípio quase único e 

absoluto utilizado pelo Estado para suprir sua incompetência quase absoluta. 

Em razão desse princípio, defende ZILVETI 174  que o cidadão está 

                                                 
174 ZILVETI, 2004, p. 162 
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respaldado com relação a outros direitos fundamentais: igualdade, propriedade e não 

confisco. 

Em razão do alto volume de resultado apresentado pelos Bancos, poder-se-

ia dizer, a princípio, que seria justo retirar 45% do seu lucro além de 4,65% da sua 

receita, fora os demais tributos que aqui não estão sendo considerados, para fazer frente 

às despesas estatais, estando observado o princípio da capacidade contributiva. Todavia, 

caberia um estudo mais detalhado da margem final dos Bancos antes dos tributos, 

comparando-a com a das demais empresas para analisar se a capacidade contributiva 

desses ultrapassa tanto assim a das entidades não financeiras a ponto de justificar a 

diferença na tributação. O volume de lucro divulgado não expressa a margem final dos 

Bancos, por isso, não é correto afirmar que a capacidade contributiva é plenamente 

respeitada quando se trata da cunha fiscal que lhes é imputada.  

A despeito de a alíquota legalmente prevista para apuração do IRPJ e da 

CSLL ser de 45% (alíquota nominal), em geral, os Bancos não pagam os tributos sobre 

o lucro a esses mesmos 45%. Em virtude de abater determinadas despesas, 

definitivamente, da base de cálculo desses tributos, a alíquota efetiva incidente, ao final, 

costuma ser menor. Nominal é a alíquota legalmente prevista e que se aplica sobre a 

base de cálculo do IRPJ e da CSLL (lucro real); efetiva é a alíquota final que se verifica 

incidir, de fato, sobre a base de cálculo, considerando os ajustes permanentes a que se 

submete o lucro líquido dos Bancos. Ainda assim, pode haver casos em que os tributos 

são apurados muito próximos ou até acima da alíquota nominal. Mais adiante comenta-

se o tema da alíquota efetiva ou o real percentual de tributo pago quando cotejado com 

o lucro.  

 

6.5.3. PROPRIEDADE 

 

As mudanças do mundo, cuja economia tem que ser pensada e exercida de 

forma global, a mobilidade da propriedade e o tratamento constitucional dessa 

propriedade, na visão de BASTOS175 passaram a ser preocupações importantes quando 

se pretende definir a abrangência da tributação. 

Referido autor cita RIFKIN que ressalta que propriedade passa a ser  

                                                 
175 BASTOS, 2006, pp. 154 e 155 
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“uma instituição lenta demais para se ajustar à nova velocidade 

de uma cultura veloz. A propriedade baseia-se na ideia de que 

possuir um ativo fixo ou uma propriedade em um período 

extenso de tempo é valioso. ‘Ter’, ‘guardar’ e ‘acumular’ são 

conceitos prezados (...). Ter, guardar e acumular, em uma 

economia em que a mudança em si é a única constante, faz cada 

vez menos sentido.” 176 

Por isso, cada vez mais, valoriza-se a mobilidade de um produto ou serviço 

e não a sua qualidade ou raridade, o que faz com que as empresas passem por mudanças 

profundas na sua estrutura, reduzindo ativo fixo (estoque, maquinário, mobília).  E essas 

mudanças estão alterando as relações humanas, as institui políticas, jurídicas, sociais e 

econômicas.  

A flexibilização do conceito de propriedade, ainda segundo BASTOS, leva 

às seguintes conclusões: (a) a exação tributária deverá passar a incidir sobre novas 

formas de riqueza; (b) nem a tributação nem a função social deverão ficar atreladas a 

um conceito de propriedade antiquado. Os tributos deveriam ser cobrados sobre o 

enriquecimento, sobre o capital financeiro, especialmente na saída do território 

brasileiro. A tributação deveria recair, ainda, sobre as grandes riquezas. 

Não há que se ignorar a previsão de proteção à propriedade prevista na CF, 

inclusive com a garantia de indenização em caso de desapropriação. Contudo, a 

concessão de propriedades deve observar o atendimento da sua função social, princípio 

também protegido constitucionalmente. 

No campo tributário, em que há constante tensão entre o Fisco e o 

contribuinte e pela constrição do direito fundamental de propriedade, esse direito 

fundamental fornece um limite quanto uma meta a perseguir. Por um lado, a propriedade 

pode ser vista como direito de um contra todos; por outro lado, como direito que afeta 

toda a sociedade, esta impõe limites à propriedade, obrigando, inclusive, o seu titular a 

prestações positivas177.  

No caso dos Bancos, há regra específica para que não mantenham em seu 

ativo fixo bens que não sejam de uso próprio (BNDU), por prazo superior a 1 (hum) 

                                                 
176 RIFKIN, 2001, p. 5 
177 MEIRA e NETO, 2012, p. 16 
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ano, ou seja, caso retomem um bem em uma recuperação de crédito, por exemplo, os 

Bancos têm 365 dias para liquidar esse bem e convertê-lo em recursos financeiros. Isso 

pode gerar perda indevida de propriedade, pois a venda rápida de determinados bens, 

antes do prazo em que o mercado estaria mais preparado para absorver aquele bem, pode 

significar venda por preço abaixo do valor de mercado, o que significa que o Banco não 

reporia, no seu ativo, o valor justo daquela propriedade. Para os Bancos, portanto, essa 

rigidez na regra de manutenção de bens no ativo pode significar uma perda no poder de 

suas propriedades. 

Ao lado da propriedade e, inclusive para a manutenção dela, importa fazer 

breves comentários sobre o princípio do não confisco.  

 

6.5.4. NÃO CONFISCO 

 

A CF, no artigo 150, proíbe os tributos com caráter confiscatório, entendidos 

como aqueles que “absorvem parte considerável do valor da propriedade, aniquilam a 

empresa ou impedem o exercício de atividade lícita ou moral”178  

A propriedade é um atributo da personalidade humana e uma condição do 

progresso individual, sujeita, por isso, ao uso com finalidade social. 

A ideia dos constituintes foi de que, para salvaguardar a propriedade, melhor 

seria evitar a concentração e propiciar esse direito ao maior número possível de pessoas, 

o que formou o conceito de que os pequenos proprietários sempre serão refratários a 

nacionalizações e confiscos. 

Tendo em vista a proteção à capacidade econômica dos contribuintes, o 

tributo não pode expropriar significativamente a propriedade, pois a extinguiria, 

juntamente à livre iniciativa e ao trabalho individual, institutos também visados pela 

Constituição. 

O Estado se torna caro à medida que busca garantir direitos sociais e 

democráticos, como os previstos no art. 3°. Para isso, o Estado terá gastos que 

conseguirá suprir com a elevação da carga fiscal. A norma que veda utilizar o tributo 

com efeito de confisco coíbe abusos que as repúblicas podem cometer quando 

pretendem atender aos seus objetivos. 

                                                 
178 BALEEIRO, 2006, p. 564. 
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É difícil, na visão de BALEEIRO179, invocar o princípio do não confisco em 

casos não extremos. A CF não fixou uma limitação numérica máxima para a cobrança 

de tributos, que devem ser avaliados caso a caso. O Prof. Conclui que “Confiscatória 

será toda a imposição tributária que, substancialmente, reduzir o patrimônio. A 

dificuldade está, exatamente, em estabelecer a proporção”.  

Talvez possa se dizer que tributar a quase 50% o lucro dos Bancos além de 

4,65% de suas receitas, ainda que a alíquota efetiva para muitos Bancos não seja essa, 

tenha caráter confiscatório. Há teses jurídicas nesse sentido, mas não significa que irão 

vingar dado o fator da alíquota efetiva arcada pelos Bancos, que será comentada adiante. 

Ademais, para que os tributos sejam conhecidos e para que as pessoas 

possam optar pelo melhor produto, serviço ou crédito, é fundamental observar o 

princípio da informação. As melhores escolhas vêm da maior quantidade de dados 

conhecidos. 

 

6.5.5. PUBLICIDADE / INFORMAÇÃO 

 

Apregoa-se que os contribuintes, em especial os consumidores, têm aversão 

a pagar tributos. Isso é milenar e, no Brasil, esse asco aos impostos se acentua pelo fato 

de a sociedade não reconhecer que os esforços que faz para contribuir retornam na forma 

de benfeitorias do Estado para promover o bem-estar geral. 

A CF, porém, determina que o consumidor seja esclarecido sobre os tributos 

com os quais arca, o que está previsto no artigo 150, § 5º180.  No que se refere à 

tributação, esse dispositivo visa a limitar o poder do Estado em instituir e majorar 

tributos, mas ele também alcança à proteção ao consumidor. 

No exercício da cidadania181, o consumidor sempre foi visto como alguém 

hipossuficiente, incapaz, colocando-se em situação de endividamento que excedem sua 

                                                 
179 BALEEIRO, 2006, pp. 575 e 576. 
180 “Art. 150, § 5°: A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.” 
181 José Casalta Novais (apud DABUL, p. 19) define cidadania como: “qualidade dos indivíduos que, 
enquanto membros ativos e passivos de um Estado-nação, são titulares e destinatários de um determinado 
número de direitos e deveres fundamentais e, por conseguinte, detentores de um específico nível de 
igualdade.” Cidadão é aquele que tem consciência da sua colocação na sociedade, comportando-se de 
maneira ativa para que aquela sociedade em que está inserido busque a realização do bem comum. 
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capacidade econômica.182 É óbvio que não se negam as obrigações dos fornecedores, 

dos comerciantes, dos prestadores de serviços e dos Bancos em prestar as devidas 

informações e em fornecer os produtos, serviços e crédito de forma a respeitar os limites 

protetivos que a legislação própria exige.  

E um dos requisitos principais na proteção do consumidor/tomador de 

crédito é lhe garantir o direito à informação. 

A Resolução Geral nº 39/248, de abril/1985, da Assembleia Geral das 

Nações Unidas aprovou as seguintes diretrizes consideradas direitos básicos dos 

consumidores: 

 direito à satisfação das necessidades básicas; 

 direito à segurança; 

 direito à informação; 

 direito à escolha; 

 direito de ser ouvido; 

 direito à indenização; 

 direito à educação; 

 direito a um meio ambiente saudável. 

 

O Brasil evoluiu em matéria de proteção a esses direitos, com órgãos e 

legislação de proteção ao consumidor (ANDEC, PROCON, Conselho Nacional de 

Defesa do Consumidor, IDEC e a própria CF).  

A Lei nº 12.741/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8.264/2014, trouxe 

medidas de esclarecimento aos consumidores sobre tributos incidentes nas operações 

realizadas por eles. No caso de operações e de serviços financeiros, a norma exige 

publicidade do IOF, do ISS, do PIS e da COFINS que interferem na formação do 

“preço”. Há outros tributos previstos na norma, não aplicáveis à relação entre Bancos e 

tomadores de crédito. 

Essa lei reforçou o conceito de cidadania fiscal, que envolve 

disponibilização de informações aos contribuintes (transparência), bem como educação 

                                                 
182 Não cabe, no presente trabalho, a distinção entre consumidor e devedor, ou seja, não será debatido se 
um tomador de crédito é um consumidor e, portanto, se suas relações de consumo e de tomada de crédito 
são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Para os fins do trabalho, serão tratados como iguais 
em direitos e em obrigações, dado que a aplicação dos conceitos ora trazidos cabem a ambos. 
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deles na correta arrecadação dos tributos, e, ainda, na consciente aquisição de bens, 

serviços e crédito. Citando DABUL (2009, p. 29):  

“não se espera que o indivíduo, quando cidadão, passe a 

recolher os tributos com prazer, mas que o faça com 

tranquilidade, sabendo o que faz e reconhecendo sua própria 

participação na garantia da atuação estatal, e sobretudo 

reconhecendo a legitimidade dessa atuação na imposição do 

tributo e na administração do produto da correspondente 

arrecadação.” 

No caso dos Bancos, a FEBRABAN trabalhou ativamente quando a lei 

acima foi publicada para que as informações sobre os principais tributos sobre o crédito 

e sobre os serviços bancários fossem divulgadas em agências, internet banking, 

contratos, o que os Bancos devem estar respeitando desde então. 

Ainda assim, em recente trabalho, a FEBRABAN atestou que o Brasil está 

atrás de diversos outros Países no quesito “qualidade e disponibilidade de informação” 

quando se trabalha de crédito bancário: 

 

Gráfico 10 - Qualidade e Disponibilidade de Informações de Crédito 

 
Fonte: FEBRABAN, Estudo do Spread Bancário, outubro/2017, p. 8 
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6.5.6. PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE FISCAL 

 

Mesmo não sendo princípio previsto em nossa CF, há estudiosos que 

compactuam do entendimento de que o tributo deve ser neutro em relação às escolhas 

do consumidor, aqui entendido como qualquer indivíduo/empresa que acesse bens ou 

serviços oferecidos no mercado. 

O princípio da neutralidade fiscal analisa as implicações do tributo sobre a 

conduta dos agentes econômicos. Pode-se afirmar, então, o vínculo evidente com a 

economia, o que tende a dificultar a sua conceituação. Ricardo Lobo Torres aponta, 

inclusive, que “o princípio da neutralidade é mais de natureza econômica do que 

propriamente um princípio constitucional tributário”183. 

No contexto ora analisado, pretende-se verificar se a escolha dos tomadores 

por determinado crédito bancário leva em consideração os tributos incidentes sobre a 

atividade creditícia, no momento da concessão do crédito, i.e., se a neutralidade fiscal é 

aplicada. 

Dentre as diversas teorias existentes sobre “neutralidade da tributação” ou 

“neutralidade fiscal”, muitas delas postulam que o tributo jamais deveria recair sobre a 

produção, mas deveria ser repassado ao preço final de determinado produto (consumo). 

Mizabel Derzi compactua desse entendimento ao defender que “a regra 

universal para se alcançar a neutralidade repousa na ideia de que não se pode onerar 

a força econômica do empresário-contribuinte, mas a força econômica do 

consumidor”184. 

A perspectiva que se pretende abordar é diferente dessa, abrangendo uma 

visão da escolha constitucional em conceder, ao mercado, a prerrogativa de se auto 

organizar e de se desenvolver (livre iniciativa e livre concorrência) com interferência 

estatal suficiente a lhe permitir desenvolvimento sustentável, ou seja, evitando que o 

custo fiscal solape sua capacidade de geração de emprego e de rentabilidade condizente 

com seu porte e com os demais custos.  

Entre as diversas definições existentes, nesse sentido, vale destacar o 

conceito de neutralidade fiscal de Sergio Rocha e Mauricio Pereira Faro, para quem a 

neutralidade do tributo 

                                                 
183 TORRES, 2010, STIVAL, 2017, p.1 
184 DERZI, Mizabel, p. 346 
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“(...) é definida como a determinação de que o tributo não pode 

provocar no mercado distorções sobre a oferta, a demanda e os 

preços, salvo com relação aos fins de política fiscal.”185 

Para FREITAS186 a neutralidade é o princípio econômico decorrente da 

igualdade, visa proporcionar aos agentes econômicos a competividade pertinente à livre 

concorrência e fomentar o mercado interno. 

A teoria da neutralidade fiscal tem como base a denominada regra geral de 

Edimburgo - “leave-them-as-you-find-them rule taxation - pela qual os tributos não 

deveriam alterar a situação econômica do contribuinte em relação aos demais. Ao impor 

um tributo a alguém a situação da pessoa antes e após esse tributo não deveria ser 

alterada. Esse princípio está em consonância com a teoria liberal187, que entende que a 

tributação deveria ser a mínima suficiente para que o Estado exerça seu papel, sendo 

neutra em relação ao mercado, não perturbando ou interferindo demasiadamente em sua 

ordem natural, já que a plena liberdade de mercado conduziria a um equilíbrio natural 

entre oferta e procura. 

Nesse sentido é a regra de Edimburgo e a doutrina liberal: o livre 

funcionamento do mercado permitiria uma distribuição ótima de renda e de patrimônio 

(ponto de vista econômico) e justa da perspectiva ético-social (justiça distributiva). 

Frequentemente, contudo, não é o que se verifica nas relações de mercado. 

É por isso que o oposto da doutrina liberal está a teoria intervencionista188 que propõe 

ao Estado o papel de interventor da economia, para que seja garantida a justa 

distribuição de riquezas. Para os intervencionistas, não se deve esperar neutralidade na 

imposição de tributos, mas a clara utilização da política fiscal como instrumento de 

política econômica, e, ainda, de políticas públicas. 

Não se espera concluir que uma política ou outra (liberal e intervencionista) 

resolva, isoladamente, os problemas que surgem na economia, propiciando, cada qual a 

seu modo, a distribuição de renda ou dos gastos públicos. Os países têm optado pela 

conjunção das duas doutrinas para regular o funcionamento da economia, direcionando-

as a uma justa distribuição de rendas. 

                                                 
185 ROCHA, Sergio André; FARO, Maurício Pereira, p. 677. 
186 FREITAS, 2016, p. 29 
187 Doutrina criada pelos fisiocratas franceses, sendo seu principal defensor Adam Smith. 
188 Cujo principal representante é John Maynard Keynes 
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Miguel Reale declara que “à luz do que suas disposições enunciam, estou 

convencido de que a Carta Magna, ora em vigor, optou por uma posição intermédia 

entre o liberalismo, infenso a toda e qualquer intervenção do Estado, e o dirigismo 

estatal”189.  

Há autores que entendem que a neutralidade fiscal é uma falácia, caso de 

Ricardo Lobo Torres, por exemplo, pois não existiriam tributos que gerassem receitas 

que não produzissem efeitos econômicos. Luís Eduardo Schoueri compartilha desse 

entendimento, ao defender estar superada a teoria de que o Estado atuaria como mero 

vigilante em uma economia autorregulada. Mais recentemente, para ele, o Estado 

desempenharia papel ativo no campo econômico, tendo assumido responsabilidade pela 

condução das forças econômicas, não raro antagônicas, o que levaria à conclusão de que 

o Estado da CF não é neutro190.  

Mesmo não sendo neutro na sua plenitude, considerando a posição 

intermediária de nossa Constituição, espera-se que a política fiscal adotada assegure o 

regular funcionamento da economia de mercado, tendo o Estado a função de estabelecer 

as regras para equilibrar as relações dos agentes de mercado, mas respeitando a ordem 

econômica definida constitucionalmente, no sentido de valorizar o trabalho humano, 

preservando a livre iniciativa e estimulando a livre concorrência. 

Outro viés importante a se considerar está prescrito pelo art. 146-A de nosso 

Diploma Constitucional, que dispões que: “Lei Complementar poderá estabelecer 

critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios de 

concorrência, sem prejuízo de a competência de a União, por lei, estabelecer normas 

de igual objetivo”. 

Essa disposição está em linha com a exigência do alemão Fritz Neumark, 

para quem a política fiscal deve se abster  

“de toda a intervenção que prejudique o mecanismo de 

concorrência de mercado, a menos que a intervenção seja 

indispensável para provocar correções dos resultados da 

concorrência perfeita, as quais por razão de ordem superior se 

                                                 
189 REALE, Miguel, p. 3 
190 SCHOUERI, 2005, p. 1 
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considerem necessárias, ou para suprimir ou para atenuar 

determinadas imperfeições da concorrência.”191  

Em suma, há duas vertentes: uma em sentido negativo, segundo a qual a 

política fiscal não deveria intervir na competição entre os agentes econômicos, evitando 

concorrência desequilibrada e propiciando justiça de condições. A outra, em sentido 

positivo, que se coaduna com o disposto no artigo 146-A, acima, deveria se criar uma 

política fiscal que estimulasse a concorrência justa, ainda que seja imperfeita devido a 

razões extrafiscais.  

Diante das controvérsias acima descritas, o estudo ora desenvolvido alinha-

se à corrente que defende que o objetivo intrínseco ao sistema tributário é evitar a 

distorção da livre concorrência, princípio encampado pelo art. 170, IV da CF192.  

Da forma como está hoje, a majoração dos tributos para os Bancos, como 

observado de 1995 para cá, não afeta só o bolso do banqueiro, mas o custo do 

empréstimo e por fim, o custo do desenvolvimento econômico. Portanto, pode-se 

concluir que a tributação dos Bancos não neutraliza os impactos que geram sobre o 

crédito.  

Não se pode dizer que há neutralidade entre os agentes financeiros e não 

financeiros, considerando a diferença da tributação. Se agentes não financeiros 

fornecessem crédito mais barato aos tomadores, esse mercado de crédito poderia crescer 

mais, porque, para eles, o custo fiscal já seria mais barato, além do custo regulatório, já 

que ser um Banco é mais caro em muitos aspectos. Fiscalmente, não se pode dizer que 

há neutralidade no formato fiscal adotado na cunha fiscal do Bancos frente a das demais 

empresas. A própria metodologia de apuração do PIS e da COFINS dos Bancos, sem 

opção de apurar pelo regime não cumulativo, já traz distorções de neutralidade, além de 

ser não isonômico, como já comentado. E, só isso, já traria desequilíbrios à livre 

concorrência e à livre iniciativa que o princípio visa proteger. 

                                                 
191 NEUMARK, pp. 284, 285 
192 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da 
propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do 
pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.” (negritamos) 
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Cabe, agora, avaliar como o Estado intervém na criação e majoração dos 

tributos de forma a induzir a economia para determinado caminho. 

 

6.5.7. ESTADO INTERVENTOR: O DEVER DE MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E 

MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS  

 

Devido ao formato do nosso sistema constitucional, somente à União é dado 

o poder de intervir no domínio econômico, mediante legislação especial, com o fim de 

promover justiça social, embasada no interesse público e limitado aos direitos 

fundamentais (livre iniciativa, liberdade de profissão, propriedade entre outros)193.  

Com o advento do Estado interventor para promoção do bem-estar social, 

por intermédio de mais justa distribuição de renda, o estabelecimento de novos modelos 

tributários tornou-se muito relevante. 

A tributação é uma forma de intervenção por indução, na medida em que 

direciona a conduta dos contribuintes para os objetivos pretendidos pelo Estado no que 

se refere à arrecadação. O Estado não pode “dirigir” a conduta do contribuinte, mas a 

induz por leis que estabelecem determinada forma de tributação, alíquota, local de 

incidência etc, de forma a levar o contribuinte a se estabelecer e a fundar seu negócio 

de modo a atender a regra fiscal e, portanto, o interesse estatal, sem perder de vista o 

objetivo de gerar ganhos para si.  

O intervencionismo estatal tem limites e, ainda que não haja consenso se a 

tributação influencia ou não comportamentos, de uma ou de outra forma, os tributos 

influenciam comportamentos humanos. A CF criou limites ao poder do Estado tributar, 

a fim de evitar intervenção indevida do Estado, não obstante se reconheçam finalidades 

extrafiscais da criação e da majoração de tributos, como, por exemplo, própria alteração 

de situações de mercado para fins de criar estímulos ou desestímulos a certas condutas 

pelos agentes econômicos. 

Nos dizeres de Diego Bomfim,  

“não restam dúvidas acerca da influência da tributação sobre 

as relações mercadológicas promovidas pelos agentes 

econômicos, sendo importante que, uma vez assumida essa 

                                                 
193 CLEVE e BARROSO, 2011, p. 784 
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premissa, sejam realizadas tentativas de controle da tributação 

fiscal e extrafiscal, inclusive ante o princípio da livre 

concorrência.” 194   

É daí que vem a importância de se observar as finalidades constitucionais 

dos tributos, primeiramente, dos impostos regulatórios, extraordinários, contribuições 

de intervenção no domínio econômico, empréstimos compulsórios e contribuições de 

melhoria, estendendo-se essa necessidade aos demais tributos. 

Especificamente no caso de tributos que dependam de análise das condições 

fáticas (caso do IOF, por exemplo), a motivação do Estado deve se encontrar também 

na realidade, que exige medidas rápidas do Estado. No entanto, há que se respeitar 

condições e limites quando se trata de majoração de alíquotas.195  

O dever de fundamentar a decisão de criar e majorar tributos decorre, 

também, do princípio democrático brasileiro, que dá ao povo o direito de conhecer as 

razões das decisões do Estado (dever de transparência). 

Infelizmente, o STF não tem caminhado nesse sentido, pois entendeu que a 

motivação para majoração/alteração de alíquotas encontra-se no processo 

administrativo que origina os decretos, mesma posição seguida pelo STJ.196 

BASTOS197 discorda do Judiciário, ao afirmar que  

“não é apenas a previsão normativa que legitima a cobrança 

de tributos, nem apenas a observância das garantias 

constitucionais dos contribuintes, mas também, e, sobretudo, 

sua efetiva utilização para alcance dos objetivos supra 

referidos (previstos no art. 3º da CF/88). Possui, dessa feita, o 

tributo uma função social da qual não se pode desviar. A 

legalidade, a universalidade, a vedação ao confisco, a 

observância da capacidade contributiva, assim como outras 

                                                 
194 BOMFIM, p. 103 e 104 
195 Aliomar Baleeiro (2006, p. 64) sustentou o dever de motivação do Poder Executivo: “conquanto não 
o diga, é inteiramente razoável exigir-se que o ato do Poder Executivo, alterando alíquotas, traga 
motivação expressa, pela qual se verifique sua compatibilidade com condições e limites da lei. Já se 
pronunciou, nesse sentido, o STF” 
196 Pleno, RE 225602-CE, de 25/11/1998, publicado em 2001; Pleno, RE 224285-CE, de 17/02/99; 
Primeira Turma, RE 225665-PB, de 21/03/2000. 
197 BASTOS, 2006, p. 144 
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garantias aos contribuintes, não devem ser vistas como ponto 

de chegada, mas ponto de partida rumo ao alcance de tais 

objetivos fundamentais.” 

Considerando que a CF é pródiga na proteção de direitos fundamentais, 

definindo a estrutura do Estado apto a esse fim, ela congrega os anseios políticos e o 

sistema jurídico sob o qual deve se pautar. Nesse sentido, os princípios constitucionais 

positivam os anseios sociais e, apesar da sua enorme ambiguidade e de serem vagos, 

esses princípios costumam ser o embasamento das decisões judiciais relacionadas a 

tributos198.  

FAVACHO 199  destaca que os princípios são a garantia que dão, ao 

particular, a proteção de que seu patrimônio será tributado com o devido respeito dos 

entes políticos e administrativos do Estado às regras emanadas por tais princípios. Há 

princípios explicitamente previstos, como o da irretroatividade; outros, contudo, são 

construídos, como o da legalidade, irretroatividade, anterioridade, tipicidade, 

capacidade contributiva, proibição de efeito confiscatório. 

Além dos princípios e unidos a eles, há premissas que devem ser observadas 

para que se chegue a uma tributação ideal ou “ótima”, visando limitar excessos e, 

simultaneamente, atingir os parâmetros desejáveis de arrecadação, como se verá. 

 

7. TRIBUTAÇÃO ÓTIMA 

 

Aproveitando os dizeres de BALEEIRO, “o sistema tributário movimenta-

se sob complexa aparelhagem de freios e amortecedores, que limitam os excessos acaso 

detrimentosos à economia e à preservação do regime e dos direitos individuais”. 200 

Para Aliomar BALEEIRO 201 , os sistemas fiscais deveriam observar os seguintes 

requisitos: 

 

 produtividade; 

 elasticidade; 

                                                 
198 FAVACHO, 2011, p. 65 
199 FAVACHO, 2011, p. 68 
200 BALEEIRO, 2006, p. 2 
201 BALEEIRO in BRITO e ROSAS, 2003, p. 508 
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 compatibilidade com a estrutura econômica e com o nível de desenvolvimento; 

 conformidade com a moralidade do povo; 

 simplicidade; 

 eliminação da regressividade;  

 supressão e solução de duplas ou pluritributações. 

 

SCHOUERI202 entende que, além da função arrecadadora, espera-se uma 

interferência dos tributos no sistema econômico. Por isso, apoiado em Adam Smith, ele 

entende que: (i) deve ser respeitada a capacidade econômica na contribuição dos 

indivíduos para o Estado; (ii) os tributos e sua forma de pagamento devem ser claras e 

evidentes para o contribuinte: (iii) a arrecadação deve ocorrer da forma mais 

conveniente ao contribuinte: (iv) deve ser arrecadado com o menor custo possível. 

Haveria, então, um sistema tributário perfeito?  

Em suma, SCHOUERI define a teoria da tributação ótima como aquela que  

“procura uma estrutura tributária que permita ao governo 

arrecadar a receita requerida para o financiamento de seus 

gastos e, ao mesmo tempo, alcançar determinados objetivos 

distributivos, ao menor custo possível em termos de perda de 

eficiência econômica”.203 

Para QUIROGA204, simplicidade, neutralidade, progressividade e equidade 

seriam parâmetros eficazes para medição da qualidade da tributação. Quanto maior a 

aproximação entre as finanças públicas e as regras emanadas pelo ordenamento 

tributário, maior seria a justiça social promovida pelo tributo. Um sistema tributário 

ideal deveria provocar a menor resistência possível da sociedade. 

Simples seria o sistema que permitisse arrecadação com menor ônus 

possível ao contribuinte, inclusive com relação à interpretação das regras fiscais, 

desestimulando a evasão fiscal. Nesse sentido, os custos diretos necessários para mantê-

lo seriam arcados pela RFB e os indiretos, representados pelo cumprimento de 

obrigações acessórias, ficaria a cargo dos contribuintes. Ademais, para SCHOUERI, 

                                                 
202 SCHOUERI, 2013, p. 42 
203 idem 
204 QUIROGA, p. 558 
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deve-se buscar uma menor quantidade de tributos, simplificando-se a legislação e os 

custos para a arrecadação. 

O sistema também deveria primar pela neutralidade ou eficiência, 

caracterizada por permitir a alocação de recursos de forma a minimizar as interferências 

nas decisões econômicas dos envolvidos, o que promoveria a mais adequada alocação 

de recursos na economia. Como a neutralidade pura é impossível, como defende 

SCHOUERI, o ideal seria garantir um ambiente de igualdade de condições 

competitivas, o que permitiria isonomia de concorrência entre as partes. 

A progressividade permitiria a tributação dos mais abastados 

economicamente, proporcionando maior distribuição das riquezas entre os mais 

necessitados.  

Por fim, a distribuição mais equalizada do ônus fiscal, tornaria o sistema 

mais justo (equidade ou justiça). 

O que mais se leva em conta em sistemas tributários ótimos, contudo, é o 

equilíbrio entre equidade e eficiência na economia. 

Haveria, então, uma estrutura tributária ideal para alcançar, de forma 

simultânea, os objetivos de redistribuição de renda e eficiência econômica? 

Tratando de medidas específicas para a redução do spread, o Governo já 

implementou as seguintes: 

 obrigar os Bancos a informarem o custo efetivo total do empréstimo, que inclui, 

além da taxa de juros, todas as taxas envolvidas com a operação; 

 reduzir a alíquota do IOF/Crédito, medida essa abandonada recentemente, com 

o aumento da alíquota para pessoas físicas, ocasião em que objetivou reduzir a 

inadimplência e desestimular a tomada de crédito por esse público, além do 

claro fim arrecadatório; 

 proibir a cobrança de tarifa por liquidação antecipada para operações 

contratadas a partir da edição da Resolução no 3.516/2007; e 

  regulamentar a forma de cálculo do valor presente dos pagamentos para efeitos 

de amortização ou resgate antecipado das operações de crédito.  

 Outras medidas propostas ou ainda em discussão mencionadas pelo Bacen 

compreendem: alteração na forma de incidência de IR e CSLL sobre provisionamento 
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de crédito 205 ; permissão para separação do pagamento de juros do principal para 

melhorar a forma de cobrança dos empréstimos; implementação do cadastro positivo; 

racionalização dos processos jurídicos; alteração nos direcionamentos obrigatórios de 

crédito (crédito rural, crédito imobiliário e microcrédito)206. 

Deve-se levar em conta, ainda, que o Estado deve zelar pela adequada 

utilização do fruto da arrecadação. O dever do Estado de aplicar corretamente os 

recursos arrecadados, além das regras constitucionais expressas, deriva da própria 

necessidade de fazer justiça com a tributação, que não se limita à justa distribuição dos 

encargos, mas à correta aplicação dos gastos. 

Essa sistemática encontra-se em linha com o chamado “Estado Tributário”, 

que se caracteriza pelo enfoque conferido à destinação do produto da arrecadação 

tributária, tendo como primado o direcionamento de recursos a uma efetiva promoção 

dos direitos fundamentais207. 

Esse dever do Estado, deve respeitar, contudo, outros ditames 

constitucionais e movimentar a economia, porque, sem as empresas, sem o trabalho, 

sem, inclusive, os Bancos, não é possível que o Estado obtenha recursos suficientes para 

cumprir os objetivos descritos. São essas entidades privadas que geram os recursos 

necessários a suprir o caixa estatal, para que as finalidades do Estado sejam cumpridas. 

Ótimo, portanto, é o tributo que, subtraído do patrimônio de pessoas e 

empresas, retorne aos contribuintes na forma da prestação de atividades estatais que 

garantam a justa distribuição da renda produzida. Quando o Estado recolhe o tributo na 

medida e da forma correta para suprir as necessidades dos cidadãos, a arrecadação tende 

a ser aceita pelos indivíduos. 

É nesse sentido o entendimento de Mizabel Derci, para quem  

“o contribuinte pode opor-se à cobrança de contribuição que 

não seja afetada aos fins constitucionalmente previstos; 

igualmente pode reclamar a restituição do tributo pago, se, 

                                                 
205 “Outra forma de estimular os bancos a fazerem uma avaliação mais criteriosa de suas carteiras é tornar 
as deduções tributárias condicionais ao grau de acerto da inadimplência da carteira. Os bancos somente 
poderiam abater despesas referentes a créditos irrecuperáveis se a inadimplência da carteira tiver sido 
corretamente prevista (admitindo uma tolerância). Do contrário, as deduções seriam inversamente 
proporcionais ao erro de previsão. Pode-se pensar em cláusulas de escape, por exemplo, quando houver 
choques não antecipados e de magnitude significativa na economia.” (AFONSO, 2009, p. 40) 
206 AFONSO et al, 2009, p. 39 
207 CORREA, 2012, p. 10 
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apesar de lei, houver desvio quanto à aplicação dos recursos 

arrecadados.”208 

Ainda assim, se não aplicadas aos fins constitucionais para os quais foram 

criadas, as contribuições cobradas violam os direitos fundamentais, pois os recursos se 

prestam à efetivação de políticas públicas que devem garantir os direitos humanos. 

Daí a importância, diante de todo o exposto, de se verificar se a tributação 

aplicável aos Bancos atende aos princípios e objetivos constitucionais, bem como 

observa, na sua criação e majoração, os preceitos de uma tributação ideal, considerando 

os fins a que pretende o Governo. 

 

8. TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS BANCOS NO BRASIL 

 

A partir dos anos 90, após diversas medidas regulatórias adotadas para 

reequilibrar o mercado financeiro, o Governo Federal impôs maior tributação aos 

Bancos, “única forma de redistribuição de riqueza na conquista e na esperança de um 

porvir onde se anseia por maiores igualdades sociais”, no entender de Abrão. Além de 

cobrir o endividamento do Governo, o aumento do imposto de renda visou angariar 

recursos considerados indispensáveis aos programas de finalidade social.  

Ensinam BACHA e OLIVEIRA 209  que o alto grau de substituição dos 

produtos financeiros ocasionaria distorção na incidência nominal relacionada ao ônus 

fiscal arcado pelos agentes do mercado. É o que o autor cita ocorrer, p.ex., no impacto 

do aumento do IRPJ sobre juros que poderia ser compartilhado de diversas maneiras por 

depositantes, tomadores e investidores, 

Para eles, o sistema financeiro também teria a capacidade de promover a 

chamada “arbitragem tributária”, que lhe permitiria mitigar a incidência de impostos 

sobre si próprio: 

“as cargas tributárias efetivas de cada agente advêm não 

somente de sua posição dentro da cadeia de intermediação 

                                                 
208 Mizabel Derci apud BARROS, 2010, p. 250 
209 BACHA e OLIVEIRA, 2007, p.499 
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financeira, mas também da natureza, do prazo e das demais 

condições da operação”210.   

Ao se considerar os Bancos como as empresas que mais geram renda, seja 

na concessão de créditos ou na prestação de serviços, nada mais justo do que se apropriar 

de parte de sua capacidade contributiva, instituindo tributação relevante a suprir os 

cofres públicos para posterior redistribuição aos setores mais necessitados. 

Vejamos então a tributação do setor financeiro e da atividade financeira em 

2016211: 

 arrecadação total: R$ 1.237 milhões (contra R$ 1.278 em 2015, R$ 1.147 em 

2014, R$ 1.100 em 2013 e R$ 992 em 2012) 

 tributação de transações financeiras: R$ 34.325 milhões (contra R$ 38.443 em 

2015, R$ 35.949 em 2014) 

 só de IOF foram R$ 3.134 milhões (-3,15%), redução explicada, basicamente, 

pela diminuição na concessão de créditos às pessoas físicas e jurídicas; 

O gráfico abaixo mostra a representatividade da arrecadação das Instituições 

Financeiras, no período compreendido entre janeiro e outubro de 2017, frente a outras 

atividades, de acordo com dados da RFB: 

 
Gráfico 11 Arrecadação da Receita Administrada pela RFB por divisão econômica (exceto receitas 
previdenciárias) 

                                                 
210 BACHA e OLIVEIRA, 2007, p. 450 
211  http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-
arrecadacao/arrecadacao-2016/dezembro2016/analise-mensal-dez-2016.pdf  



103 

 

 
Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-

arrecadacao/arrecadacao-2017/outubro2017/analise-mensal-out-2017.pdf  

 

A despeito de as demais atividades, cujas receitas não estão abertas, 

representarem, em conjunto, 70% do volume arrecadado, as entidades financeiras, no 

que se refere às atividades abertas, abrangem o maior volume da arrecadação. Ainda 

assim, poder-se-ia dizer que as IFs não são as empresas que mais arrecadam no País, 

considerando os dados acima, porém, os estudos de spread demonstram que os tributos 

são o terceiro maior componente que impacta o custo do crédito bancário, portanto, a 

cunha fiscal tem relevância no presente caso. 

BIFANO212 destaca a escassez de doutrina e de jurisprudência relativas à 

tributação da atividade bancária, especialmente se considerada a constante 

movimentação e criatividade dos Bancos na busca de alternativas para preservar o valor 

do dinheiro e garantir-lhe remuneração adequada (“engenharia financeira”). 

A despeito de parecer que a alta lucratividade bancária advém do não 

                                                 
212 BIFANO, 2008, p. 74 
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pagamento de tributos ou da burla da legislação fiscal, o que se pretende mostrar é a alta 

carga tributária incidente sobre a atividade de concessão de crédito, que culmina na 

limitação de recursos para o tomador. 

Assim, considerou-se que as operações de crédito sofrem impactos 

tributários em três momentos distintos, basicamente:  

(a) o momento da concessão do crédito (custo tributário para o tomador);  

(b) no curso da operação de crédito, incidentes sobre lucro e receitas do 

Banco;  

(c) nos casos de percepção de inadimplemento da operação de crédito pelos 

tomadores, de forma indireta, quando da constituição de provisão para 

devedores duvidosos (PDD), situação na qual a perda esperada não 

pode ser deduzida na apuração do IRPJ e da CSLL até que sejam 

atingidas determinadas condições. 

Nesse cenário, serão comentados os impactos dos seguintes tributos: 

IOF/crédito, IRPJ/CSLL e PIS/COFINS. 

 

8.1. NO MOMENTO DA CONCESSÃO DO CRÉDITO – IOF/CRÉDITO 

 

O Decreto nº 6.306/2007 (Regulamento do IOF – RIOF), que regulamenta 

o IOF sobre operações de crédito, câmbio, seguro e transações com Títulos e Valores 

Mobiliários (TVM), estabelece a incidência do IOF/Crédito em operações de crédito 

realizadas por IFs, por empresas de factoring e entre pessoas jurídicas ou entre pessoas 

jurídicas e físicas.213  

O fato gerador do IOF/Crédito é a entrega de recursos ou a sua colocação à 

disposição do interessado, sendo que o tomador (interessado) é o contribuinte e o Banco 

(no caso estudado) é o responsável tributário pela retenção e recolhimento do imposto. 

Se o empréstimo for concedido na modalidade em que o valor de principal 

está definido, o IOF/Crédito incide à alíquota de 0,0041% ao dia, no caso de mutuário 

pessoa jurídica; e 0,0082% para mutuário pessoa física, limitado à multiplicação das 

                                                 
213 O Decreto nº 6.306/2007 regulamenta as Leis nº 5.143/1966, 5.172/1966, 8.894/1994, 9.249/1995 (art. 
15); 9.532/1997 (art. 58) e 9.779/1999 (art. 13) que introduziram o IOF e trata da sua incidência sobre 
operações de crédito realizadas por IFs, por empresas de factoring e entre pessoas jurídicas ou entre 
pessoas jurídicas e físicas. 
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alíquotas por 365 dias. Será acrescido ao valor base da tributação, alíquota adicional de 

0,38% de IOF. 

Para operações de crédito concedidas sem valor de principal definido 

(cheque especial, crédito rotativo) o IOF incide às mesmas alíquotas acima, só que 

diariamente, sem a limitação dos 365 dias. 

Há operações beneficiadas por alíquota zero e isenção, porém, para os fins 

do trabalho, não será tratado cada caso, pelo fato de esse tributo influir no spread de 

forma direta, sem essa distinção de modalidade de operação.  

Fato é que, nos empréstimos ou financiamentos em geral, há incidência do 

IOF/Crédito, o que de per si encarece o custo da operação para o tomador. 

Por ser tributo extrafiscal, o IOF se presta a fomentar políticas fiscais 

governamentais para induzir (estimular ou desestimular) determinados comportamentos 

dos participantes do mercado financeiro e/ou de capitais. Especificamente quando se 

trata de IOF/Crédito, ao majorar alíquotas, o Governo indica sua pretensão em refrear a 

tomada de crédito por parte da sociedade; ao diminui-la, estimula a retomada das 

operações de crédito.  

Além dessa finalidade, o art. 67 do Código Tributário Nacional (“CTN”) 

determina que a receita líquida do IOF seja direcionada para a formação de reservas 

monetárias. Não obstante, desde setembro de 1988, com a edição do Decreto-lei n° 

2.471, o IOF passou a ser administrado pela Secretaria da Receita Federal (atual RFB), 

substituindo o BACEN, sendo que o produto de sua arrecadação passou a integrar as 

receitas públicas federais. Desde então, o IOF é considerado como fonte de 

financiamento de despesas públicas nas projeções orçamentárias, perdendo o caráter 

regulatório.  

 Há alguns anos, simultaneamente ao fim da CPMF, o Governo criou 

alíquota adicional de 0,38% sobre o valor total do crédito concedido, o que demonstrou 

o caráter claramente arrecadatório desse adicional. Quando majorou para 0,0082% a 

alíquota de IOF/Crédito para as pessoas físicas, o Governo demonstrou a preocupação 

com o alto endividamento das famílias e tentou frear a utilização inconsequente de 

crédito, o que parece não ter funcionado, dado o cenário atual de inadimplência. 

Portanto, mais uma vez, o resultado dessa medida fiscal foi, simplesmente, o aumento 

da arrecadação e não a regulação da economia.  

Destaca-se, por fim, a tributação duplicada das pessoas físicas, já 
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prejudicadas por lhes serem imputados juros mais altos nos empréstimos, em função do 

risco, o que acarreta maior prejuízo a esse tipo de consumidor, que, no Brasil, também 

carece de maiores informações sobre o crédito. Não por falta delas, somente, mas por 

falta de interesse em buscar dados antes de contrair dívidas. 

  

8.2. NO CURSO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO: LUCRO E RECEITA - IRPJ E CSLL, 

PIS E COFINS 

 

O IRPJ e a CSLL são tributos que incidem sobre o lucro de todas as 

empresas. Mesmo aquelas que operam no regime simplificado de tributação (o 

SIMPLES), na alíquota minorada para esse regime estão embutidos o IRPJ e a CSLL. 

Para as entidades não financeiras, o IRPJ e a CSLL incidem à alíquota 

combinada de 34% sobre o lucro, compatível com a tributação do lucro dos demais 

países. No caso dos Bancos, contudo, o IRPJ e a CSLL incidem à alíquota nominal de 

45%214, já que a CSLL teve sua alíquota novamente majorada em 2015, para 20%, por 

necessidade puramente arrecadatória, de acordo com manifestação do Governo à 

época215. 

Destaca-se que, enquanto as demais pessoas jurídicas podem eleger o 

método de apuração dos tributos sobre o lucro, os Bancos são obrigados a apurar o IRPJ 

e a CSLL pela metodologia do Lucro Real, ou seja, o cálculo dos tributos parte do lucro 

contábil, que sofre ajustes (adições e exclusões) previstas na legislação tributária, o que, 

dependendo das adições efetuadas, pode majorar muito a base de cálculo em relação ao 

lucro líquido do Banco. 

O IRPJ e a CSLL são tributos diretos mencionados na composição do spread 

e pode se concluir que tem um peso relevante nesse fator que influencia nos juros 

                                                 
214 A alíquota da CSLL variou ao longo dos anos: até abr/99 era de 8% (MP 2.158/01); de mai/99 a 
jan/2000 passou a 12% (MP 2.158/01); de fev/2000 a abr/2008 foi a 9% (Lei n° 10.637/02); de mai/2008 
a ago/2015 era de 15% (IN 810/2008); de set/15 a dez/2018, a alíquota em vigor é de 20%, retornando a 
15% a partir de 2019 (Lei n° 13.169/15), de acordo com a regra atual, o que pode não ocorrer, se o 
Congresso decidir prorrogar a norma e manter a alíquota majorada. 
215 Site O Globo:“A expectativa do governo é de arrecadar mais R$ 747 milhões em 2015 e R$ 3,8 bilhões 
em 2016 com a alta do tributo. (...) a Receita Federal já havia alertado que o governo poderia elevar mais 
tributos para compensar a perda de arrecadação com a mudanças nas medidas ao ajuste fiscal que já 
aconteceram. ‘Se esses efeitos esperados [com os aumentos de tributos já feitos em 2015] não forem 
produzidos, haverá necessidade de novas medidas para complementar o ajuste fiscal na área tributária. 
Pode ser redução de desoneração ou elevação de tributo’, declarou o chefe do Centro de Estudos 
Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.” 
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bancários que afetarão o crédito e, consequentemente, encarecerão o custo ao tomador. 

Não existem, contudo, estudos que demonstrem quanto da carga fiscal desses tributos é 

efetivamente repassada ao spread e, consequentemente, ao crédito. Não obstante, como 

os estudos sobre spread mencionam expressamente o IRPJ e a CSLL, ainda que as 

alíquotas efetivas pagas pelos Bancos não seja 45% (a tendência é que seja menor, mas 

Bancos com muitas adições temporárias, como PDD, e poucas exclusões têm alíquotas 

efetivas até maiores), restou claro que eles afetam substancialmente o spread. 

Enquanto no caso do IRPJ/CSLL, tributa-se o lucro líquido ajustado, no 

caso do PIS e da COFINS, a base tributável é a receita dos Bancos, sobre a qual aplica-

se a alíquota combinada de 4,65%, atualmente. A COFINS incide a 4% e o PIS a 0,65%, 

sendo que, para as empresas não financeiras sujeitas ao mesmo regime de apuração dos 

Bancos, o chamado regime cumulativo de apuração do PIS/COFINS, as contribuições 

incidem à 3,65%. A despeito de ser denominado “cumulativo”, as pessoas jurídicas 

sujeitas ao regime cumulativo, incluindo os Bancos, estão autorizadas legalmente a 

excluir determinadas receitas da base de cálculo das referidas contribuições, quais 

sejam: das reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que 

não representem ingresso de novas receitas, do resultado positivo de equivalência 

patrimonial, e dos lucros e dividendos derivados de participações societárias, 

computados como receita bruta, nos termos da Lei n° 9.718/98.  

Especificamente no caso dos Bancos, a Lei também permite deduzir as 

seguintes despesas: despesas incorridas nas operações de intermediação 

financeira; obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de 

direito privado; deságio na colocação de títulos; perdas com títulos de renda fixa e 

variável, exceto com ações; perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações 

de hedge. 

Ainda assim, as deduções não são suficientes para tornar o PIS/COFINS 

contribuições justas para os contribuintes, pois a maior parte da receita dos Bancos, 

apesar das deduções permitidas ainda é alcançada pela exação fiscal. 

BACHA e OLIVEIRA salientam que houve aumento significativo da 

arrecadação com a criação e majoração de alíquota do PIS e da COFINS, que, segundo 

os autores, “conjuntamente, responderam por 40% do total de tributos pagos pelo setor 
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financeiro”.216 Considerando o repasse dos encargos aos tomadores, destacam o efeito 

evidente dessas contribuições sobre o spread. Por fim, nos seus estudos, ambos 

preocupam-se em estudar formas de “tributar progressivamente sem comprometer em 

demasia o critério de eficiência”217.  

As indústrias, por exemplo, pagam PIS/COFINS à alíquota de 9,25%, mas 

em uma metodologia de apuração não cumulativa, criada em 2002 (PIS) e em 2003 

(COFINS), que permite a dedução de custos e despesas autorizadas pela legislação. 

Ainda que haja imperfeições e críticas a essa metodologia, no sentido de que não resulta 

em uma não cumulatividade plena, a tributação das empresas industriais melhorou nos 

últimos anos. Isso sem mencionar os incentivos fiscais concedidos, nos últimos 15 anos, 

a diversos segmentos, como o automobilístico, alimentício, importação etc. 

O fato de o PIS/COFINS dos Bancos ser um elemento relevante na 

composição do spread já demonstra o peso que essas contribuições têm no segmento 

financeiro. Some-se a isso a impossibilidade de dedução das perdas em operações de 

crédito da receita de PIS COFINS, hoje um dos grandes problemas na carga fiscal das 

IFs em geral. A receita das operações é tributada por competência (e não quando do seu 

recebimento), mas não há possibilidade de dedução das despesas, no caso de o tomador 

do crédito não honrar com seu compromisso de pagar o débito.  

BIFANO corrobora essa visão quando afirma que 

“diversamente da entidade não financeira, não se permite à 

instituição financeira abater seus estoques inservíveis, podres, 

não suscetíveis de realização, ainda que isso seja demonstrado 

e comprovado pelo agente regulador da atividade, o 

CMN/Bacen. Esse duplo sentido da expressão crédito, na 

instituição financeira, é que tem gerado tantas dificuldades na 

conciliação das metodologias de cálculo da PDD entre RFB e 

o CMN/Bacen. A impossibilidade de a instituição financeira 

deduzir perdas para fins fiscais, no Brasil, consoante as regras 

contábeis que lhe são aplicáveis, tem gerado grandes 

descompassos, pois os créditos tributários correspondentes a 

                                                 
216 BACHA e OLIVEIRA, 2007, p. 450 
217 idem 
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futuras deduções de perda não podem ser equiparados aos 

créditos que a entidade mantém no balanço”. 218 

Também de forma diversa da que ocorre no Brasil, conforme nos ensina 

BIFANO na sequência, as regras fiscais de outros países (Espanha, México, Chile e 

EUA) acompanham as regras regulatórias, o que denota entendimento e respeito à 

importância e aos riscos das atividades financeiras. 

Considerando que a apuração do PIS/COFINS é mensal, há um outro efeito 

nocivo aos Bancos: por exemplo, nas operações envolvendo derivativos e outros títulos 

marcados a mercado (MTM), o resultado do MTM, quando positivo no mês, é base de 

cálculo das contribuições. Porém, se no mês seguinte o resultado é negativo, não há 

como deduzir a despesa, o que também acarreta distorções nessa cobrança tributária. 

A exemplo do IRPJ/CSLL, os custos relativos ao PIS e à COFINS tendem 

a ser embutidos nos juros cobrados dos tomadores de crédito, por meio de sua inclusão 

no spread, encarecendo, por conseguinte, o crédito. 

 

8.3. NO CASO DE INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR: IMPACTO INDIRETO DA PDD  

 

Um importante impacto nas apurações fiscais dos Bancos é o tratamento 

fiscal dado à provisão para devedores duvidosos, disciplinada por disposições da Lei n° 

4.595/64, que outorgaram ao CMN a competência para regular a escrituração destas 

pessoas jurídicas e expedir normas gerais de contabilidade, bem como pela Lei n° 

6.404/76, que determina a utilização destes valores para fins de apuração do lucro 

líquido do exercício. A Resolução n° 2.682/99219, do CMN, foi a norma que regulou o 

tema PDD. 

Para fins fiscais, a Lei n° 9.430/96 permite a dedução de perdas com 

provisões contábeis desde que respeitados certos requisitos, diferentemente das perdas 

efetivas que são sempre dedutíveis. 

A Resolução do CMN nº 2.682/1999, e alterações subsequentes, determinou 

os critérios de classificação das operações de crédito e regras para constituição de PDD 

                                                 
218 BIFANO, “Anotações sobre perdas no recebimento de créditos na IFs”, p. 1.052 
219  “Art. 6º A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deve ser constituída 
mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório decorrente da aplicação dos percentuais a seguir 
mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos administradores das instituições pela constituição de 
provisão em montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos (...)” 
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dos Bancos. Seguindo o resumo elaborado por BIFANO220, temos os principais critérios 

assim resumidos:   

(a) créditos classificados por níveis que variam de AA ao nível H, sendo 

que, mensalmente, a partir do nível A deve-se provisionar 0,5% e no 

nível H 100% do valor da operação considerado como de risco;  

(b) banco deve adotar critérios consistentes e verificáveis que considerem o 

devedor e seus garantidores, bem como a operação e complemento dessa 

provisão, quando necessário;  

(c) revisão periódica do enquadramento considerando (i) atrasos de 15 a 180 

dias ou mais, (ii) alterações no perfil do devedor e/ou seu garantidor ou 

da operação e (iii) concentração de risco;  perdas incorridas e esperadas;  

(d) mecanismo de mudança automática de critério de classificação quando 

uma das operações de determinado devedor tiver o risco aumentado, o 

que “arrastará” as outras operações. 

Esses critérios são de observância obrigatória pelos Bancos, conforme 

salienta BIFANO, devendo ser amplamente divulgados ao mercado para que a situação 

financeira dessas IFs seja conhecida, evitando crises sistêmicas decorrentes da 

inadimplência no setor. 

Ao exigir que os Bancos (e demais IFs) reconheçam possíveis perdas nos 

recebimentos de operações de crédito, conforme descrito acima, o BACEN pretende que 

os Bancos reflitam, nos seus balanços, a probabilidade de recebimento daqueles clientes, 

o que resguarda o mercado financeiro de manipular informações contábeis, distorcendo 

a real situação dos seus ativos.  

Após a reunião do Grupo de Trabalho de reformas da Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado (“CAE”) para redução do spread 221 , Flavio Pinheiro de 

Castelo Branco, Gerente Executivo de Política Econômica da Confederação Nacional 

da Indústria (“CNI”), destacou que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, sendo 

o spread bancário no Brasil correspondente a 24%, contra 6,2% da média mundial. 

Destacou que o custo tributário está presente no spread direta e mesmo indiretamente, 

quando se considera custo associado das operações financeiras. Por fim, ele conclui 

dizendo que “o custo final fica com os devedores, ele é socializado”. 

                                                 
220 BIFANO, “Anotações sobre perdas no recebimento de créditos...”, p. 1.043 
221 CFN, 2017, p.1 
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Murilo Portugal, no mesmo evento, comentou que, o custo bancário é quatro 

vezes maior no Brasil do que na maioria dos países de economia relevante, e a 

inadimplência ainda compromete a expansão do crédito a pessoas físicas e jurídicas: 

23% é lucro dos bancos, 77% são custos da inadimplência, administrativos, tributários 

e regulatórios”.  Adicionalmente às demais interferências no alto custo do crédito no 

País, um fator impactante na elevação do custo da inadimplência seria o descompasso 

entre as regras do BACEN e as regras da legislação tributária referente ao 

reconhecimento das perdas nas operações de crédito. O país seria um dos poucos no 

mundo que tributa indiretamente a intermediação financeira, o que contribui para 

encarecer o crédito. 

 As possíveis perdas (PDD) são registradas a débito no resultado dos 

Bancos, o que significa que geram despesa, diminuindo, portanto, o resultado contábil. 

Fiscalmente, a legislação do IRPJ/CSLL exige que as provisões em geral 

sejam adicionadas ao lucro líquido para determinação do Lucro Real, o que inclui a 

PDD, pelo caráter temporal desse ajuste222, que, no entender do legislador federal, não 

deve afetar o recolhimento dos tributos nesse momento. 

Em um ambiente econômico ruim, como é o atual, em que a PDD dos 

Bancos está alta dada a degradação da situação dos devedores (tomadores de crédito), o 

impacto fiscal decorrente da adição dessa despesa se torna nocivo para o mercado 

financeiro.  

Por isso, além da inadimplência já afetar consideravelmente o spread 

bancário, a carga tributária majorada pela adição da PDD também afetará. Ainda que se 

alegue que os Bancos possam constituir o que se denomina “crédito tributário decorrente 

de adições temporárias”, para posterior aproveitamento, o crédito tributário é um ajuste 

apenas contábil, não fiscal, e que ainda consome parte relevante do capital disponível 

para que os Bancos realizem suas operações.223 

A despeito dos impactos negativos na economia, a revisão do modelo fiscal 

de ajuste de provisão e de reconhecimento de perdas efetivas nas operações de crédito 

                                                 
222 As perdas efetivas nas operações de crédito podem ser abatidas das apurações fiscais, nos moldes dos 
artigos 9º e ss da Lei n° 9.430/96. Enquanto ainda representarem provisão, mera estimativa de perda não 
realizada, contudo, deverão ser adicionadas às apurações fiscais e controlada em livro fiscal apartado para 
posterior tratamento. 
223 BIFANO (“Anotações sobre perdas no recebimento de créditos nas IFs”, pp. 1.053 e 1054) comenta 
sobre a criação do crédito tributário, constituído no momento em que a PDD é adicionada às apurações 
fiscais. Esse crédito não é liquido, pode ser abatido das apurações fiscais futuras e, para os fins do Acordo 
da Basileia III não se inseriria entre os fundamentos de capital atualmente existentes.  
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é um pleito antigo dos Bancos que nunca foi acatado pelo Governo nem pela 

jurisprudência mais recente.224 

Isso pode denotar que a vontade e a necessidade de arrecadar tributos supera 

o atendimento dos anseios do mercado como um todo. Não é um interesse exclusivo do 

mercado financeiro, para se ver livre de pagar mais impostos, mas atenderia a interesses 

maiores daqueles que dele dependem para desenvolver atividades industriais, 

comerciais etc, além de suprir as necessidades cotidianas das pessoas físicas que 

necessitam de crédito e não podem arcar com altos juros. 

No que tange ao PIS/COFINS, o efeito é ainda mais prejudicial: atualmente, 

os Bancos são obrigados a tributar a receita total de suas atividades, excluindo as 

despesas diretamente relacionadas, conforme mencionado anteriormente. 

A exemplo do IRPJ/CSLL, contudo, mesmo tributando as receitas derivadas 

das operações de crédito, pelo regime de competência, quando do registro dos juros, não 

é permitido, aos Bancos, excluir, em nenhum momento, as despesas de PDD tampouco 

as perdas efetivas em operações de crédito das bases de cálculo de PIS/COFINS. Assim, 

para fins dessas contribuições, é bastante expressivo o montante de tributação de 

receitas que jamais se converterão em recursos financeiros (caixa) para os Bancos225.  

                                                 
224 No Recurso Extraordinário RE 422944, de 31.03.2011, o STF examinou a PDD a partir de suposta 
ofensa a diversos artigos da Constituição Federal, inclusive o que determina a tributação da renda, mas 
não acatou a tese do contribuinte de que a forma de dedução de PDD feriria princípios como a capacidade 
contributiva e o anti-confisco. No mesmo sentido RE 475827, de 05.02.2010, e a decisão do STJ no 
Recurso Especial- REsp 707044, de 28.11.2005. 
225 Há, inclusive, decisões dos Tribunais superiores no sentido de que vendas inadimplidas não têm 
tratamento igual à venda cancelada, o que fere ao princípio da capacidade contributiva. Recurso Especial 
956842 RS, 2007: “as vendas inadimplidas não podem ser comparadas a vendas canceladas para fins de 
não fazer incidir o PIS e a COFINS. O inadimplemento do comprador não influi na descaracterização do 
fato gerador. Há receita potencial a ser auferida pela empresa. A exigência tributária não está vinculada 
ao êxito nos negócios privados”. Agravo Regimental no REsp 1118000 RS, 2009: “o STJ fixou 
entendimento segundo o qual a concretização da venda, embora inadimplida, importa em crédito para o 
vendedor, oponível ao comprador, permanecendo o fato gerador do PIS e da COFINS. Isso porque, há 
evidente negócio jurídico com a completa prestação de serviço, sendo contabilizada como receita para 
fins fiscais.” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.482, RS, 2011: “TRIBUTÁRIO. 
CONSTITUCIONAL. COFINS/PIS. VENDAS INADIMPLIDAS. ASPECTO TEMPORAL DA 
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM AS HIPÓTESES DE 
CANCELAMENTO DA VENDA. 1. O Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência 
como regra geral para a apuração dos resultados da empresa, e não o regime de caixa. (art. 177 da Lei nº 
6.404/¨76). 2. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da COFINS e da contribuição para 
o PIS, portanto, temos que o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de 
compra e venda (entrega do produto), e não com o recebimento do preço acordado. O resultado da venda, 
na esteira da jurisprudência da Corte, apurado segundo o regime legal de competência, constitui o 
faturamento da pessoa jurídica, compondo o aspecto material da hipótese de incidência da contribuição 
ao PIS e da COFINS, consistindo em situação hábil ao nascimento da obrigação tributária. O 
inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da hipótese de incidência das 
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Eliseu Martins (2014), ao avaliar impactos contábeis e fiscais decorrentes 

do reconhecimento de receitas, opinou a respeito: 

“Contabilmente, não é possível reconhecer uma receita e 

constituir uma provisão da perda. (...) A esse respeito, vale 

comentar a absurda situação da RFB pretendendo tributar a 

totalidade de “receitas financeiras” de bancos, ainda que o 

cliente esteja inadimplente.  

Na visão da Receita Federal, deve-se reconhecer contabilmente 

e oferecer à tributação a totalidade de “receitas”, com 

concomitante reconhecimento de provisão para posterior 

dedutibilidade. Isso não pode acontecer! É descabido que a 

instituição financeira tenha de reconhecer receita sobre o um 

crédito que não tem performance. (...) 

Feitas tais considerações, é nítida a importância do tema e 

todas as suas implicações, especialmente se levado em conta o 

impacto na tributação; PIS e COFINS incidem sobre a receita. 

Por óbvio, é relevante e há impacto quando se trata de IRPJ e 

CSLL, entretanto, por serem tributos que permitem a 

contraposição receitas e despesas, a tributação é menos 

agressiva”. 

Portanto, além das claras implicações puramente fiscais, a metodologia de 

tributação dos Bancos impacta o custo do compulsório, montante de capital a 

                                                 

referidas contribuições. 3. No âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas 
vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão. As situações posteriores ao 
nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludentes do crédito tributário, 
contempladas na legislação do PIS e da COFINS, ocorrem apenas quando fato superveniente venha a 
anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito e acabado, como ocorre 
com as vendas inadimplidas. 4. Nas hipóteses de cancelamento da venda, a própria lei exclui da tributação 
valores que, por não constituírem efetivos ingressos de novas receitas para a pessoa jurídica, não são 
dotados de capacidade contributiva. 5. As vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas 
inadimplidas porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas, em que o negócio jurídico é 
desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e do devedor, as vendas inadimplidas - a despeito 
de poderem resultar no cancelamento das vendas e na consequente devolução da mercadoria -, enquanto 
não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao comprador. 6. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 
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disponibilizar, em razão do tratamento do crédito tributário previsto no Acordo da 

Basileia III, e, por fim, também como consequências dos itens anteriores, o custo do 

crédito. 

A própria FEBRABAN, em trabalho coordenado pela ACCENTURE, 

conclui nesse sentido quanto aos custos tributários: 

 

Figura 1 - Custos Tributários Elevados 

 
Fonte: FEBRABAN, Estudo do Spread Bancário, outubro/2017, p. 23 

 

Complementou sobre créditos tributários diferidos na p. 26. 
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Gráfico 12 - Crédito Tributário Diferido 

Fonte: FEBRABAN, Estudo do Spread Bancário, outubro/2017, p. 23 

 

9. CONCLUSÃO – OS TRIBUTOS CUMPREM A FUNÇÃO SOCIAL? REDUZI-LOS 

REDUZIRIA O SPREAD?  

 

A intenção do Governo de promover a justiça social, por meio de 

participação ativa como regulador da economia e pela arrecadação talvez não esteja 

gerando os resultados esperados, justamente pelo formato escolhido para intervir no 

mercado e na tributação. 

É mais comum que as necessidades de caixa do Governo, para suprir as 

despesas geradas, superem os compromissos constitucionais assumidos pelos 

parlamentares em 1988, sendo os tributos a única forma de suprir essa defasagem de 

receita. Sob o argumento de que tirará dos mais ricos para distribuir aos menos 

favorecidos, o Estado tem atitude voraz sobre o patrimônio das empresas. Os Bancos, 

por serem agentes econômicos que lidam diretamente com dinheiro e geram riqueza 

considerável, como recorrentemente noticiado, viraram alvo preferido dos cofres 

públicos. Mostrar aumento de carga fiscal dos Bancos parece mais fácil, devido à visão 

que se formou de que são vilões da população, pelos altos juros cobrados nas operações 

de crédito. 

O que não se diz com frequência à sociedade, é como são compostos os 

custos dos Bancos, que afetam o spread, aparecendo os tributos como um dos principais 
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elementos impactantes desse indicador bancário. Assim, o crédito vem se tornando mais 

caro ou, ao menos, não tem sido barateado na velocidade e na medida esperada, 

tampouco é acessível à maior parte da população, talvez em razão os componentes do 

spread não sofrerem as modificações necessárias a diminuir seu percentual. 

A experiência internacional aponta para reformas tributárias que enfatizem 

a eficiência e a equidade, o que envolve, muitas vezes, redução de alíquotas de tributos 

sobre renda. Além disso, no caso do sistema financeiro, deve prevalecer uma abordagem 

que considere as distorções eventualmente geradas pela tributação, assim como a 

capacidade de repasse de aumentos de alíquotas para os demais participantes da cadeia 

de intermediação financeira. 

A redução do spread bancário é uma das metas do Governo para 

desenvolver a economia. Segundo o atual Presidente do BACEN, Ilan GOLDFAJN, “a 

redução estrutural e sustentável do custo do crédito é parte de um conjunto de reformas 

microeconômicas para o aumento da eficiência e da produtividade da economia”226, 

porque (a) torna o crédito mais barato; (b) proporciona mais eficiência da economia, 

que, focada na produtividade, gera crescimento sustentável; (c) a evolução do crédito 

contribui para o crescimento sustentável da economia. 

Obviamente, para reduzir o spread seria necessário buscar uma maior 

estabilidade macroeconômica e equilíbrio das contas públicas. Não é objeto desse 

trabalho a avaliação das variáveis micro ou macroeconômicas que interferem na 

formação e no percentual do spread.  

Há poucas evidências na literatura (ver, por exemplo, Gelos, 2006, e 

Bignotto, 2006) sobre o coeficiente de repasse de redução da carga fiscal no spread. Ao 

decidir, assim, por uma redução da carga tributária, seria necessário ponderar o eventual 

impacto sobre o spread com a perda de arrecadação. AFONSO et al sugeriu, então, a 

implementação de um programa de redução gradual, que evoluísse de acordo com a 

avaliação de seus efeitos ao longo do tempo. 

Especificamente com relação aos spreads praticados no Brasil, de 2001 a 

2004, Bignotto e Rodrigues (2006) concluíram que uma redução de tributos teria 

impacto quase nulo sobre o spread. Dependendo da especificação, o impacto oscilava 

de 0 a 0,5%, apontando na direção de que os Bancos não repassariam integralmente uma 

                                                 
226 GOLDFAJN, 2017, P. 5. 
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eventual queda de impostos para as taxas de juros. Para AFONSO et al, cada ponto 

percentual a menos na tributação sobre lucros pode reduzir o spread entre 1,2 e 2,1 

pontos227.  

Os Bancos, obviamente, não são obrigados, por lei a reduzir o spread caso 

a carga tributária seja reduzida, por isso, a redução da carga poderia ser feita 

gradualmente, para avaliar se a renúncia está sendo repassada para os tomadores de 

crédito.  

Fernando Rocha, em matéria publicada no Valor Econômico em 

19/08/2015228, quando do aumento da alíquota de CSLL para os Bancos, concluiu que 

essa nova majoração de carga tributária dos Bancos certamente recairia sobre os clientes 

como pequenas empresas e pessoas físicas tomadoras de crédito. Afirmou, ainda que 

seria  

“um equívoco supor que os retornos (ou lucros) dos maiores 

bancos são os retornos do setor como um todo. Nossos cálculos 

indicam que, das 132 instituições bancárias no país, somente 21 

delas, representando 59% dos ativos do setor, têm retornos 

sobre o patrimônio líquido acima de 15%, ao passo que o 

restante tem um retorno médio de 7,7% ao ano. Dessa forma, 

um grande aumento de impostos nesse setor o levará 

inexoravelmente a uma maior concentração”. 

Alertou, adicionalmente, que a concentração bancária levaria a uma menor 

oferta de crédito e, consequentemente, ao seu encarecimento, agravado pela maior 

exigência de capital (regras da Basileia). Segundo o autor, estudos mostram que o 

spread bancário é calculado esperando-se um retorno mínimo, relacionado aos custos 

de oportunidade (taxa de juros) e ao risco inerente à operação. Aumentos de impostos, 

no passado, já teriam sido totalmente repassados ao spread, encarecendo o crédito.  

Ademais, “o setor financeiro no Brasil já tem carga superior aos demais 

setores, sendo um dos motivos para spreads bancários tão elevados. O aumento de 

tributos originalmente proposto pela MP 675 já é alto, elevando a CSLL de 15% para 

20%, ao passo que outros setores pagam somente 9%”. E conclui: “Finalmente, é 

                                                 
227 AFONSO et al, 2009, p. 17 e 18 
228 Link http://www.valor.com.br/financas/4185146/os-riscos-do-aumento-da-tributacao-dos-bancos  
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importante dizer que o ajuste fiscal deveria ser feito com corte de despesas e não 

aumento de impostos. De acordo com o FMI, que estudou ajustes fiscais em diversas 

nações no passado, fortes aumentos de impostos podem agravar os problemas, pois 

esses impostos recaem sobre o consumo e os investimentos. Por isso, julgamos que a 

tentativa desesperada de extrair recursos da sociedade, onerando alguns setores em 

detrimento de outros, resultará em menores incentivos ao crescimento, maiores 

distorções entre os setores econômicos, maiores custos de operação e maior 

ineficiência, contribuindo para deprimir o potencial de crescimento da economia.” 

Mais que uma medida, uma regra a ser constantemente seguida e que, 

inegavelmente contribuiria para reduzir o spread, seria manter maior estabilidade 

macroeconômica e equilíbrio das contas públicas. Se o Governo for capaz de controlar 

os gastos, um dos maiores pleitos do mercado financeiro, para redução do spread, 

poderá ser atendido: redução da cunha fiscal.  

No entanto, em recente estudo feito pela FEBRABAN, com apoio da 

ACCENTURE229 , concluíram que uma das medidas para redução do spread seria 

reduzir o custo fiscal da inadimplência, acima especificado. 

De qualquer modo, é certo que a redução do spread tenderia a permitir maior 

acesso dos tomadores ao crédito. Um maior acesso de tomadores ao crédito permitiria 

maiores investimentos das empresas nos seus negócios, aumento de produção, de venda 

e, por conseguinte, dos lucros. Tendo lucro para expandir, ao invés de demitir, essas 

empresas contatariam funcionários, remunerando-os melhor. No caso das pessoas 

físicas, maior acesso a crédito barato reduziria a inadimplência e as estimularia a investir 

em novos negócios ou a consumir mais. 

Vejamos as consequências para o próprio Estado enquanto ente arrecadador: 

 empresas tomando crédito com spread reduzido: o aumento da produtividade e 

das vendas aumentaria a receita e o lucro, o que significa aumento na 

arrecadação de tributos; 

 pessoas físicas tomando crédito com spread reduzido: (a) aumentam seu poder 

de consumo, absorvendo mais serviços e bens oferecidos e produzidos pelas 

empresas, logo, a arrecadação de tributos incidentes sobre esses mesmos 

serviços e bens aumenta; (b) empregadas, dada a melhoria da produtividade das 

                                                 
229 FEBRABAN, Estudo do spread bancário, p. 36 
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empresas, suas rendas também são tributadas; (c) o excesso de renda, se houver, 

normalmente, é aplicado para  aquisição de bens ou em aplicações financeiras 

e no mercado de capitais com o intuito de lhes garantir renda futura, como forma 

lhe assegurar uma velhice mais confortável e tranquila. Exemplificando: 

imóveis, além do IPTU, geram renda de aluguel, também tributável; 

rendimentos e ganhos de capital decorrentes de aplicações financeiras ou no 

mercado de capital também sofrem incidência fiscal. 

Em suma, a melhoria do custo do crédito tende a gerar ganhos para a 

sociedade privada e receitas tributárias para encorpar os cofres públicos. 

Isso atenderia às finalidades sociais previstas na CF: tributação justa e 

compatível com o patamar de renda, propiciando barateamento do crédito, maior acesso 

das pessoas à riqueza, distribuição de renda. 
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