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Apresentação



Há quem diga que, no Brasil, existem “sistemas 
financeiros”, ao invés de um único Sistema Finan-
ceiro Nacional. Essa percepção nasce do contato 
diário dos usuários com instituições financeiras 
modernas e eficientes, que oferecem ampla gama 
de produtos e serviços para satisfazer diferentes 
necessidades dos vários segmentos da popula-
ção. São tantas as faces do Sistema Financeiro 
Nacional que, de fato, pode-se pensar em mui-
tos sistemas. O setor financeiro brasileiro oferece 
facilidades, tais como caixas eletrônicas (ATMs) e 
operações pela Internet, que, muitas vezes, não 
são encontráveis em países mais desenvolvidos. 
Um setor financeiro flexível e ágil, pronto a se 
adaptar às mudanças na economia e na socie-
dade, é também um setor financeiro complexo. 
Muitas vezes, por falta de informação, é aponta-
do como responsável por distorções na economia 
e na sociedade.

No mundo todo, os setores financeiros têm pecu-
liaridades que os distinguem dos demais setores 
da economia. Numa cadeia produtiva, diferentes 
setores se entrelaçam numa sequência que agre-
ga valor às sucessivas etapas que transformam 
insumos em bens e serviços. O setor financeiro 
não se entrelaça com essas etapas: ele as per-

meia todas. Não há fase da produção de bens ou 
serviços, industriais ou agrícolas, que não depen-
da, em algum momento, de uma instituição ou 
de um produto ou serviço financeiro. Uma crise 
num setor da economia pode trazer consequên-
cias muito graves para produtores, empregados 
e consumidores de dado bem ou serviço; uma 
crise no setor financeiro pode trazer consequên-
cias ainda mais graves para todos os produtores, 
empregados e consumidores. Um setor financeiro 
saudável, sólido e transparente é benéfico para 
toda a economia e para todas as camadas da so-
ciedade. Uma economia dinâmica, competitiva e 
sustentável é benéfica para o setor financeiro.

Essa estreita relação entre o setor financeiro e 
os demais setores da economia pauta a visão de 
longo prazo da CNF. Em sua atuação institucional, 
a Confederação não se limita a defender interes-
ses de segmentos do setor financeiro. A CNF pro-
move debates e participa das grandes discussões 
que contribuem para o desenvolvimento econô-
mico e social do país. Na sua atuação, a Confe-
deração se preocupa, permanentemente, em pro-
mover a ética e a transparência nas relações entre 
as instituições financeiras, bem como entre estas, 
a sociedade e o Estado.

Apresentação



No Congresso Nacional, as matérias que envol-
vem o setor financeiro são, invariavelmente, 
questões técnicas. São também questões que 
afetam não apenas o setor, mas toda a economia 
e toda a sociedade. Seus aspectos econômicos, 
contábeis, financeiros, matemáticos, jurídicos, tri-
butários, tecnológicos, regulatórios e de seguran-
ça são sempre complexos. Para a CNF, o correto 
encaminhamento dessas questões requer minu-
cioso e aprofundado estudo de todos os aspectos 
envolvidos, por atores despidos de preconceitos 
e isentos de posições preestabelecidas.

Esse é o duplo papel da Agenda do Setor Finan-
ceiro. Por um lado, a ASF serve de catalisadora do 
consenso entre as instituições financeiras sobre 
as questões que afetam todas elas. O que segue 
neste documento é produto de discussões entre 
as instituições financeiras e representa o deno-
minador comum do setor para amplo espectro de 
temas. Por outro lado, a ASF constitui subsídio 
para Parlamentares, Consultores e Assessores do 
Congresso Nacional, entre outros, que se debru-
çam sobre temas ou diretamente ligados ao setor 

financeiro, ou vinculados a questões que afetam 
o ambiente de negócios em que opera o setor – 
tais como as trabalhistas, tributárias, previdenci-
árias, sociais, ambientais, de segurança, de direi-
tos do consumidor e de eficiência econômica.

A Agenda do Setor Financeiro trata de 23 temas e 
245 subtemas. Para cada um deles, são alinhadas 
informações jurídicas, econômicas, financeiras e 
históricas que justificam as posições do setor – 
enunciadas com destaque. Do conjunto dessas 
posições emerge a clara percepção de que a ASF 
é balizada por uma orientação fundamental: dar 
condições ao setor financeiro para desempenhar 
o papel que lhe reserva a Constituição e que dele 
espera a sociedade.

Visite nosso portal www.cnf.org.br para melhor 
conhecer as contribuições que esse setor tão im-
portante faz à economia e à sociedade brasileiras. 
Ao longo do ano, o portal publicará atualizações 
na Agenda do Setor Financeiro. A CNF está à sua 
disposição para oferecer informações adicionais.

A Agenda do Setor 
Financeiro



A Confederação Nacional das Instituições Finan-
ceiras, também designada pela sigla CNF, é uma 
associação civil sem fins lucrativos que congrega 
as entidades representativas das instituições fi-
nanceiras e assemelhadas, de âmbito nacional ou 
regional.

No Congresso Nacional, a CNF exerce prerroga-
tivas exclusivas de entidades de classe de grau 
superior. A CNF está credenciada pelas Mesas do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados para 
o fornecimento de subsídios de caráter técnico, 
documental, informativo e instrutivo aos Relato-
res de proposições, aos membros das Comissões, 

às Lideranças e aos demais parlamentares inte-
ressados e ao órgão de assessoramento legisla-
tivo. É que o dispõem o art. 259 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (Resolução n° 
10/2009) e o art. 30, §1°, do Ato da Comissão Dire-
tora do Senado Federal n° 17/1987.

Também ao Poder Executivo a CNF está creden-
ciada para participar de Conselhos, Comitês, Co-
missões e Grupos de Trabalho, como, por exem-
plo, o Conselho de Recursos Administrativos 
(CARF) e o Conselho de Recursos da Previdência 
Social (CRPS).

O que é e o que faz 
a CNF

Um Sistema Financeiro Nacional sólido, moderno e eficiente que promova a ética e a transparência nas rela-
ções entre instituições financeiras, bem como entre estas e a sociedade e o Estado, com vistas ao desenvol-
vimento econômico e social do Brasil, harmônico em todas as regiões do país.

Orientar, coordenar, promover, defender e representar os interesses das instituições financeiras no plano na-
cional, com vistas ao fortalecimento e ao desenvolvimento das suas atividades, cooperando para o desenvol-
vimento econômico e social do país, observados os princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, 
voltadas para os interesses da coletividade.

Visão 

missão 



Orientar, coordenar, defender e representar os interesses 
das instituições financeiras no nível nacional;

Colaborar para o fortalecimento e desenvolvimento har-
mônico das instituições financeiras em todas as regiões 
do país;

Cooperar para o desenvolvimento econômico e social do 
país, observados os princípios da livre iniciativa e da eco-
nomia de mercado;

Patrocinar a solidariedade entre as categorias econômi-
cas do sistema financeiro, compondo e harmonizando 
seus interesses;

Promover, perante os diversos setores de atividade eco-
nômica do País, órgãos de comunicação, usuários dos 
serviços das entidades filiadas e público em geral, a di-
vulgação das atividades do Sistema Financeiro Nacional 
no contexto social e no atendimento aos interesses da 
coletividade;

 Manter relação com organizações internacionais de in-
teresses comuns, podendo a elas se filiar;

Desenvolver conjuntamente com suas Associadas pro-
gramas de formação, qualificação e certificação para 
dirigentes e funcionários das entidades Associadas e de 
suas afiliadas, bem como para terceiros que tenham in-
teresse nas atividades e funcionamento do sistema fi-
nanceiro;

Promover e realizar eventos tais como exposições, cur-
sos, congressos, seminários, colóquios, conferências, pa-
lestras e outras iniciativas, com vistas ao aprimoramento 
técnico e profissional dos recursos humanos que inte-
gram os quadros das instituições financeiras e do público 
em geral.
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Representar perante os órgãos, entidades e autoridades 
competentes, os interesses gerais das Associadas;

Tornar públicas posições do setor financeiro sobre ques-
tões relevantes para os objetivos sociais da CNF, sempre 
que solicitada por suas Associadas;

Indicar para eleição ou designar representantes junto a 
órgãos públicos de jurisdição nacional, no interesse geral 
das Associadas, ressalvadas as indicações específicas da 
competência de cada Associada;

Colaborar com o Estado, como órgão técnico e consulti-
vo, no estudo e solução dos problemas que se relacionem 
com as atividades e categorias econômicas coordenadas;

Representar as Associadas, judicial ou extrajudicialmen-
te, independentemente de mandato, bem como requerer 
mandado de segurança coletivo, nos termos da legisla-
ção vigente, do artigo 5°, incisos XXI e LXX, alínea “b”, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, ou outra 
medida judicial cabível, com vistas a defender os direitos 
e interesses das Associadas;

Acompanhar, junto ao Congresso Nacional e demais ór-
gãos legislativos ou normativos, os projetos e propos-
tas que versarem sobre as atividades e operações dos 
agentes econômicos e do sistema financeiro, bem como 
apresentar proposições e sugestões de aprimoramento.

Prerrogativas 
previstas nos 
Estatutos 
Sociais
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Uma educação financeira de qualidade pro-
picia benefícios tanto para os consumidores 
quanto para as instituições com os quais eles 
se relacionam. É por essa razão que a educa-
ção financeira está no topo da Agenda do 
Setor Financeiro.

Para os consumidores, o conhecimento de 
produtos e serviços, do funcionamento do 
sistema financeiro nacional e de princípios de 
matemática financeira, entre outros, facilita 
a identificação das melhores alternativas de 
compra a prazo, de tomada de crédito e de 
investimento de sua poupança. A educação 
financeira previne contra riscos desnecessá-
rios e contribui para o equilíbrio das contas 
familiares, com foco no consumo planejado e 
consciente, no controle dos gastos e na im-
portância de se destinar parte de sua renda 
para a poupança. Aliar o perfil empreendedor 
do brasileiro a uma educação financeira de 
qualidade contribui para o crescimento eco-
nômico sustentado e mitiga o superendivi-
damento.

Ainda no que se refere ao superendivida-
mento, as instituições financeiras também 
desenvolveram diversos programas com o 
propósito de contribuir com a matéria, capa-

citando os seus colaboradores para adequar 
o tratamento de seus clientes, buscando o 
uso adequado dos diversos produtos finan-
ceiros, inclusive com a promoção de pales-
tras e a disponibilização de materiais on-line 
para o público em geral. 

Com respeito às instituições, por sua vez, a 
educação financeira contribui para cimentar 
relacionamentos sólidos e duradouros com 
seus clientes, o que fomenta a bancarização 
e o crédito, com redução gradual da inadim-
plência e das margens bancárias (spread). 
Também contribui para o lançamento de 
uma gama mais variada de produtos finan-
ceiros, à medida que os brasileiros se voltem 
para o planejamento de longo prazo e recor-
ram cada vez mais à previdência privada, ao 
crédito imobiliário, ao financiamento educa-
cional de suas famílias, à formação de cartei-
ras diversificadas de ativos, para mencionar 
algumas das possibilidades.

A educação financeira pode ser oferecida 
em diferentes níveis de complexidade, para 
os mais variados públicos. Assemelha-se, em 
grande medida, ao aprendizado de matemá-
tica, que permeia as mais diversas matérias 
acadêmicas. Assim, a educação financeira 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia iniciativas multidisciplinares 
que permeiem toda a formação do futuro consumidor. Ao mesmo tempo, defende medidas 
pontuais que ofereçam educação financeira ou para segmentos específicos da população, 
ou sobre aspectos peculiares das atividades do setor financeiro, desde que tais ações não 
substituam o tratamento transversal contemplado, por exemplo, pela Estratégia Nacional 
de Educação Financeira (ENEF).
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ideal não se limita a um aprendizado sim-
ples, que possa ser adquirido numa disciplina 
específica no currículo escolar. Ao contrário, 
ela deveria entremear diferentes matérias 
ao longo da formação do brasileiro. Essa é a 
orientação fundamental da ENEF.

O Decreto nº 7.397/2010, que institui a ENEF, 
além de dispor sobre a gestão, estabelece 
que a execução da Estratégia dar-se-á em 
conformidade com diretrizes como: (i) a gra-
tuidade das ações de educação financeira; (ii) 
a formação de parcerias com órgãos e enti-
dades públicas, bem como instituições priva-
das; (iii) a prevalência do interesse público; e 
(iv) a atuação permanente e em âmbito na-
cional.

Segundo consta do 2º Mapeamento Nacional 
das Iniciativas de Educação Financeira, divul-
gado em 2018 pela ENEF, foram encontradas 
1.300 iniciativas em educação financeira no 

Brasil, entre escolas do ensino médio e uni-
versidades, públicas e privadas, associações, 
cooperativas e órgãos da iniciativa privada. 
Há um aumento do número de ações em es-
colas públicas. Em 2013, as iniciativas ultra-
passavam pouco mais de 30% e, em 2018, 
saltaram 50%. Metade das iniciativas mape-
adas são da área de educação formal.

Ainda segundo o estudo, as iniciativas até 
então cadastradas permitiam a identifica-
ção de quatro tipos de segmentos efetivos: 
(i) educação financeira para o futuro; (ii) 
consultorias especializadas no tema; (iii) de-
mocratização da educação financeira; e (iv) 
empresas privadas com foco no mercado de 
atuação.

Em 2017, o tema ganhou ainda mais notorie-
dade ao ser incluído como tema de trabalho 
do pilar “Mais cidadania financeira” da Agen-
da BC+ do Banco Central do Brasil.
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A despesa do governo com todo o sistema de 
Previdência Social chegou a R$ 748 bilhões 
em 2018. Uma grande parte do deficit do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social (INSS) está 
relacionada com a Previdência Rural que, so-
zinha, teve um resultado negativo de R$ 114 
bilhoes contra R$ 111,6 bilhões em 2017.

Durante o ano de 2018, o Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) registrou deficit 
de R$ 266 bilhões. A expectativa para o ano 
de 2019 é de um resultado negativo de R$ 
292 bilhões. Isso tem importantes consequ-
ências sobre a dívida pública, a taxa de juros, 
o nível de investimentos e as demais despe-
sas do Estado, inibindo, por consequência, o 
crescimento econômico e estabelecendo um 
círculo vicioso de estagnação que precisa ser 
rompido. As contas da Previdência são agra-
vadas pela rápida mudança demográfica em 
curso e pelas baixas idades de aposentadoria. 

Em 2018, a população idosa correspondeu 

aproximadamente a 13% da população brasi-
leira, segundo projeção do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), baseada no 
Censo de 2010. A expectativa é que até 2060, 
por exemplo, a população com mais de 60 
anos mais que dobre de tamanho e atinja 32% 
do total de brasileiros. De acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde, até 2025, o Brasil 
será o 6º país no mundo em número de idosos. 

O modelo previdenciário brasileiro está con-
sumindo a saúde financeira e, com ela, a pró-
pria capacidade de geração de recursos do 
setor público. Segundo estudo apresentado 
pelo Tribunal de Contas da União, o RGPS 
poderá acumular déficit de R$ 3 trilhões se 
não passar por reformas até 2050.

Seria um equívoco circunscrever a crise previ-
denciária ao mero combate ao déficit opera-
cional. A solução passa por um novo modelo 
previdenciário que possa não só contemplar 
os direitos de todos os que são assistidos 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia ajustes estruturais na Previdência 
Social, entre eles: segregação entre Previdência e Assistência; segregação entre benefícios de 
risco e benefícios programáveis, sendo o financiamento dos benefícios de risco em regime 
solidário e mutual; classificação dos benefícios programáveis, ou aposentadoria propriamente 
dita, baseados em três regimes: (i) de repartição (benefício definido); (ii) de capitalização 
(contribuição definida) e (iii) capitalização facultativa; montagem de um planejamento 
atuarial rigoroso e realista; estabelecimento de um modelo único e universal para todos os 
beneficiários da Previdência Social; e correção dos benefícios previdenciários e assistenciais 
por um índice de preços. Para a CNF, a participação do setor privado na gestão de fundos 
previdenciários é essencial não só para conferir eficiência administrativa, mas também para 
introduzir referencial de preços (benchmark). Um ajuste estrutural na Seguridade Social 
deve contemplar, no mínimo, um novo modelo previdenciário para novos trabalhadores.

2.1 – Reforma da Previdência Social



28 |  CAPÍTULO 2: AVANÇOS ESTRUTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO

pelo sistema atual como também abrir um 
horizonte mais amplo para os trabalhadores 
que, no futuro, vierem a ingressar na Previ-
dência Social.

Um grupo de especialistas escolhidos por 
diversas entidades representativas de seg-
mentos econômicos e profissionais, após um 
exame mais profundo do quadro previden-
ciário brasileiro, ofereceu para debate uma 
série de itens que poderiam figurar na cons-
trução de um novo modelo previdenciário no 
Brasil. São eles:

•  segregação entre Previdência e Assistência;

• segregação entre benefícios de risco e be-
nefícios programáveis, sendo o financiamen-
to dos benefícios de risco em regime solidá-
rio e mutual;

• classificação dos benefícios programáveis, 
ou aposentadoria propriamente dita, basea-
dos em dois pilares: 

(i) de repartição e 

(ii) de capitalização.

•  montagem de um planejamento atuarial ri-
goroso e realista;

• estabelecimento de um modelo único e uni-
versal para todos os beneficiários da Previ-
dência Social; e

• correção dos benefícios previdenciários e 
assistenciais por um índice de preços.

A segregação entre Previdência e Assistência 
visa a preservar as finalidades e característi-
cas do sistema previdenciário (horizonte de 
longo prazo e fontes de custeio contributi-
vas), em contraste com as políticas assisten-
ciais do Estado (horizonte de governo e fon-
tes de custeio não contributivas). Também a 
separação entre eventos de risco e eventos 
programáveis tem por objetivo distinguir as 
características e fontes de custeio próprias 
desses benefícios e lhes dar tratamento es-
pecífico. A segregação deve ser completa, 
abrangendo a execução orçamentária e o re-
gistro contábil.

Esquematicamente, os benefícios assisten-
ciais não contributivos assentam sobre um 
modelo de assistência social universal que 
independe de contribuições dos beneficiários 
e, por isso mesmo, cabe ao Estado provê-los. 
Já os benefícios previdenciários são contri-
butivos e assentam sobre dois modelos: os 
de risco e os programáveis. Os primeiros, que 
incluem doença, invalidez, maternidade, re-
clusão e pensão, continuariam a ser tratados 
em regime mutualista pelo Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS). Isso não signi-
fica que não haja necessidade de revê-los 
na busca de um melhor equilíbrio do ponto 
de vista de sua estrutura e gestão. Os ou-
tros benefícios referem-se essencialmente à 
aposentadoria, cujo modelo repousa sobre a 
equivalência entre o valor do benefício e as 
contribuições do beneficiário.

A proposta de novo modelo previdenciário 
prevê, quanto aos benefícios programáveis, 
três regimes: 
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(i) repartição (benefício definido);

(ii) capitalização (contribuição definida); e

(iii) capitalização facultativa.

No regime de capitalização facultativa, o be-
neficiário utilizará a previdência complemen-
tar, seja aberta ou fechada, conforme modelo 
já existente.

Os benefícios programáveis serão sustenta-
dos em duas bases. A primeira corresponde 
ao atual RGPS e assentará, por sua vez, em 
outros dois pilares: um, com característica de 
benefício definido e em sistema de repartição 
(solidário e mutual); e outro, de contribuição 
definida durante o período trabalhado e em 
sistema de capitalização (contas individuali-
zadas). A segunda base corresponde à atual 
previdência complementar, aberta ou fecha-
da, de caráter facultativo e que, por estar 
operando adequadamente, não é objeto do 
Novo Modelo da Previdência Social.

O projeto apresenta várias vantagens para o 
Brasil, entre as quais:

• A retomada de investimentos pelo governo. 
Isso não se daria pela redução imediata das 
despesas previdenciárias, que só serão obti-
das no longo prazo, mas pela possibilidade, 
no curto prazo, de uma queda mais signifi-
cativa da taxa de juros no país, graças à per-
cepção pelos agentes econômicos da redu-
ção do risco Brasil, e pelas perspectivas de 
atração de maior volume de investimentos 
estrangeiros para projetos de infraestrutura.

• Inclusão social. Os trabalhadores poderiam 
ser incluídos nos benefícios do crescimento 
do país por meio da aplicação de parte de 
sua poupança previdenciária nas empresas 
geradoras da riqueza nacional.

• Aumento da renda. Possibilidade de os tra-
balhadores obterem uma melhor remune-
ração na aposentadoria com a redução das 
obrigações do Estado brasileiro.

Qualquer proposta de reforma da Previdên-
cia Social gerará resistência dos grupos afe-
tados. Por essa razão, o avanço mínimo que 
se deve considerar é o da introdução de um 
novo modelo previdenciário para novos tra-
balhadores, que não constituiria propriamen-
te uma reforma da Previdência Social, uma 
vez que os direitos dos trabalhadores em ati-
vidade seriam preservados. Nesse caso, seria 
uma proposta voltada apenas para os novos 
e futuros participantes da Previdência Social, 
do setor público ou privado, portanto ainda 
não incluídos no mercado de trabalho.

2.1.1 – Reajuste dos benefícios 
observando o salário mínimo

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que preservem 
o poder aquisitivo de aposentados e 
pensionistas da Previdência Social, na 
medida em que os reajustes atendam 
às restrições orçamentárias da União, de 
estados e de municípios. A vinculação de 
reajustes de benefícios previdenciários ao 
salário mínimo pode implicar ganhos 
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reais para aposentados e pensionistas que 
não se justificam, porque não refletem 
ganhos de produtividade da economia.

O reajuste de benefícios da Previdência 
Social, previsto na Constituição Federal, tem 
a preocupação fundamental de preservar 
o poder de compra dos beneficiários. Já 
o salário mínimo é fixado em função de 
políticas trabalhistas, com regras previstas 
na legislação, sem se ater exclusivamente 
ao poder de compra da moeda (na medida 
em que os reajustes consideram também a 
produtividade e o crescimento da economia). 
Assim, não existe razão econômica que 
justifique a vinculação dos benefícios 
previdenciários aos reajustes do salário 
mínimo.

A União, os estados, os municípios e o Distrito 
Federal são grandes empregadores e contam 
com número expressivo de aposentados e 
pensionistas. A vinculação da correção dos 
benefícios ao salário mínimo acarreta ônus 
excessivo nos orçamentos públicos federal, 
estaduais, municipais e distrital, com redução 
da capacidade de investimento em rubricas 
como educação, saúde e segurança.

2.2 – Atualização da legislação 
trabalhista e sindical

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras acompanha com grande 
interesse propostas de atualização da 
legislação trabalhista e sindical que 

assegurem a proteção dos direitos 
dos trabalhadores, entre eles o de 
representação sindical, sem implicar 
custos de contratação, pois prejudicam 
a geração de empregos e o crescimento 
econômico. A CNF apoia propostas que não 
criem insegurança jurídica, a qual surge 
sempre que dispositivos são redigidos de 
maneira genérica e vaga, sem delimitação 
dos direitos e obrigações de empregados 
e empregadores e sem previsão de 
sanção para o descumprimento por 
ambas as partes. Para a Confederação, 
propostas de reforma sindical devem 
estar sempre vinculadas a propostas de 
reforma trabalhista, de forma a tratar 
simultaneamente dos interesses de 
empregados, empregadores e de suas 
respectivas representações. Uma vez que 
temas desta natureza já foram tratados 
pela Lei nº 13.467/2017, os mesmos não 
devem ser objeto de reapreciação, pois a 
edição dessa lei conferiu maior segurança 
jurídica às relações de trabalho.

É sabido que os trabalhadores de todos 
os setores tanto mais se beneficiam 
quanto maior for a taxa de crescimento 
da economia brasileira e mais acelerada a 
redução das desigualdades de renda. Em um 
cenário ideal, o crescimento econômico e a 
distribuição de renda caminham juntamente 
com instrumentos de proteção dos direitos 
trabalhistas, entre eles o de representação 
sindical. No cenário inverso, o excesso de 
regramentos trabalhistas engessa a economia 
e aumenta os custos de contratação, 
reduzindo tanto a oferta de emprego quanto 
o próprio crescimento econômico. 
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Com a aprovação da Lei nº 13.467/2017, co-
nhecida como Nova Lei Trabalhista, almeja-
-se um equilíbrio entre, de um lado, cresci-
mento econômico, geração de empregos e 
distribuição de renda e, de outro, aumento 
de elementos que proporcionem a segurança 
jurídica na relação empregatícia, inclusive as-
segurando proteção aos direitos trabalhistas.

De acordo com a Coordenadoria-Geral de 
Registro Sindical, o país registrou até dezem-
bro de 2018, 16.909 sindicatos, sendo 11.615 
de trabalhadores (68,69%) e 5.294 (31,31%) 
de empregadores. De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
índice de sindicalizados caiu para 14,4% sen-
do a maioria pertencente ao setor público 
(27,3%) e, em seguida, os trabalhadores do 
setor privado com carteira assinada (19,2%). 
Observa-se, assim, descompasso entre a di-
nâmica laboral e sindical.

O quadro foi agravado pelo advento da Por-
taria nº 186/2008 do então Ministério do Tra-
balho, que possibilitou a criação de mais de 
um sindicato na mesma base territorial, in-
troduzindo a tendência de que mais sindica-
tos de pequeno porte sejam criados. A CNF, 
ao lado de outras confederações patronais, 
não reconhece a legalidade dessa portaria 
ministerial.

A fragmentação dos sindicatos está na ori-
gem de propostas de ampliação da represen-
tação sindical. A legislação atual assegura a 
estabilidade para até sete e, no mínimo, três 
membros da diretoria e um Conselho Fiscal, 
composto de três membros. Na visão da CNF, 

esse número de membros é suficiente para 
a administração do sindicato que conta, in-
clusive, com quadros funcionais de técnicos 
e assessorias para prestar assistência e de-
fender os direitos dos seus sindicalizados. A 
própria Convenção nº 87 da Organização In-
ternacional do Trabalho, que dispõe sobre a 
liberdade sindical e proteção do direito sindi-
cal, não alterou o número de dirigentes para 
a administração dos sindicatos, o que indi-
ca que a negociação coletiva é a forma mais 
apropriada para solucionar a questão.

No que diz respeito à atualização da legisla-
ção trabalhista, a CNF entende que as modi-
ficações postas pela Lei nº 13.467/2017, com 
vistas ao estabelecimento de relações tra-
balhistas flexíveis, resultarão num mercado 
de trabalho dinâmico e competitivo, consi-
derando as importantes alterações no que 
tange ao: i) fortalecimento das negociações 
coletivas; ii) flexibilização da jornada de tra-
balho; iii) fracionamento de férias; iv) prote-
ção do mercado de trabalho da mulher; v) 
teletrabalho (Home Office); vi) rescisão de 
contrato de trabalho “de Comum Acordo”; 
vii) cláusula de arbitragem; vii) trabalho em 
regime de tempo parcial; e ix) terceirização.

2.2.1 – Criação do Conselho 
Administrativo de Recursos 
Trabalhistas e suas juntas de 
julgamento

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas de criação 
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de um conselho administrativo de 
recursos em matéria trabalhista por 
entender que um órgão dessa natureza 
propiciaria acórdãos marcados por 
riqueza doutrinária e jurisprudencial 
que solucionariam divergências sobre a 
interpretação das leis trabalhistas. Para 
a CNF, esse novo conselho, semelhante 
a vários outros tribunais administrativos 
bem-sucedidos já existentes, deveria 
buscar a promoção da justiça e do rigor 
técnico, bem como ofereceria maior 
celeridade à solução das lides.

É cada vez maior a importância dos tribunais 
administrativos como instâncias de apurada 
e especializada técnica jurídica, dedicadas ao 
cumprimento do papel constitucional de jul-
gamento de litígios. A valorização dos meios 
administrativos de solução de litígios repre-
senta também economia de recursos públi-
cos, uma vez que seria estimulada a redução 
da litigiosidade na máquina judiciária, sem-
pre mais onerosa.

O artigo 10 da Constituição Federal assegura 
“a participação dos trabalhadores e empre-
gadores nos colegiados dos órgãos públi-
cos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação”. A participação de entidades de 
representação de trabalhadores e emprega-
dores nas discussões técnicas em conselhos 
tripartites e em tribunais administrativos é 
uma oportunidade de refletir as demandas 
da sociedade e de reforçar o embasamento 
técnico e jurídico das decisões desses cole-
giados. Sem negar acesso à Justiça, um con-

selho dessa natureza poderia evitar maior 
sobrecarga do Poder Judiciário.

Atualmente, as empresas autuadas pela fisca-
lização trabalhista podem recorrer, na esfera 
administrativa, apenas ao próprio Ministério 
da Economia, após a reforma administrativa 
publicada na Medida Provisória nº 870/2019. 
Portanto, a mesma estrutura que autua a em-
presa é também responsável pelo julgamento 
dos processos de quem recorre. O artigo 638 
da Consolidação das Leis do Trabalho prevê 
que: “Ao Ministro do Trabalho, Indústria e Co-
mércio é facultado avocar ao seu exame e 
decisão, dentro de 90 (noventa) dias do des-
pacho final do assunto, ou no curso do proces-
so, as questões referentes à fiscalização dos 
preceitos estabelecidos nesta Consolidação”.

A sistemática atual de julgamentos adminis-
trativos dos autos de infração, pela qual a 
autoridade estatal julga monocraticamente, 
limita o enquadramento legal aplicável ao 
descumprimento da norma eventualmente 
cometido pelo empregador, registrada na la-
vratura do auto, bem como a ampla defesa 
do autuado.

A Confederação entende que devem ser apli-
cados os princípios de direito que garantam 
de forma justa a discussão administrativa das 
penalidades impostas, conferindo, inclusive, 
de forma efetiva, o controle de legalidade 
dos atos emanados da fiscalização. A Lei nº 
9.784/1999, que regula o processo adminis-
trativo no âmbito da administração pública 
federal, determina em seu artigo 2º que: “A 
administração pública obedecerá, dentre ou-
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tros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, se-
gurança jurídica, interesse público e eficiência”.

Nesse sentido, a criação do Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Trabalhistas (CART) e 
das juntas de julgamento, nos estados e no 
Distrito Federal, é vista de forma positiva 
pela Confederação. Tais órgãos seriam inte-
grados, paritariamente, por representantes 
indicados pelas representações dos traba-
lhadores e pelas confederações sindicais de 
empregadores, em listas tríplices a serem 
encaminhadas ao Ministro da Economia, a 
quem compete a escolha dos componentes 
do órgão e a designação de membro para a 
presidência dos trabalhos.

Alguns ministérios, como o próprio Ministério 
da Economia, já possuem sistemas de julga-
mento das autuações ou de decisões exara-
das pelos seus órgãos, os quais contam com 
a participação de representantes dos setores 
que possuem interesse na discussão dos te-
mas levados a julgamento. É o caso do:

a) Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais (CARF): órgão paritário que funciona no 
âmbito do Ministério da Economia, com atri-
buição de julgar autuações fiscais, em que há 
a participação de representantes dos contri-
buintes. Nos colegiados em que se discute 
a contribuição social previdenciária, a com-
posição inclui conselheiros indicados pelos 
sindicatos de empregados, restando na se-
guinte composição: (i) representantes do Go-
verno; (ii) representantes dos contribuintes; e 

(iii) representantes dos trabalhadores.

b) Conselho de Recursos do Seguro Social 
(CRSS): órgão colegiado paritário, integrante 
da estrutura do Ministério da Cidadania, que 
tem como função principal julgar os litígios 
entre segurados e o Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS); a composição inclui repre-
sentantes dos trabalhadores e das empresas.

c) Conselho de Recursos do Sistema Nacional 
de Seguros Privados, de Previdência Privada 
Aberta e de Capitalização: órgão colegiado 
paritário, integrante da estrutura do Minis-
tério da Economia, destinado a julgar em 
última instância administrativa, os recursos 
de decisões da Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP).

d) Conselho de Recursos do Sistema Finan-
ceiro Nacional (CRSFN): órgão colegiado pa-
ritário, integrante da estrutura do Ministério 
da Economia e tem por finalidade julgar, em 
última instância administrativa, os recur-
sos contra as sanções aplicadas pelo Banco 
Central do Brasil e pela Comissão de Valores 
Mobiliários e, nos processos de lavagem de 
dinheiro, as sanções aplicadas pelo Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (COAF) 
e demais autoridades competentes.

Os citados órgãos foram criados no intuito 
de assegurar aos administrados a observân-
cia dos princípios e garantias fundamentais, 
assim como o devido processo legal, o con-
traditório, a ampla defesa, a razoabilidade, a 
proporcionalidade, entre outros, bem como 
servem para democratizar o sistema decisó-
rio do poder público no país.
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2.2.2 – Utilização de recursos do 
FGTS  

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
à autorização do uso do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço para 
amortização de dívidas ou aquisição de 
participação acionária em companhias 
abertas, a qualquer tempo e a critério do 
trabalhador, como medida para estimular 
o crescimento do mercado de capitais 
e aumentar o retorno dos recursos 
depositados no FGTS.

Na Constituição Federal, o FGTS constitui re-
serva sobre a qual se aplicam multas rescisó-
rias e à qual o trabalhador pode recorrer seja 
para custear suas despesas enquanto busca 
recolocação profissional, seja para formação 
de patrimônio (como compra de imóvel para 
uso próprio). 

Como reserva, o FGTS poderia ter também 
outras destinações que atendessem aos mes-
mos objetivos de indenização e de formação 
de patrimônio. Entre essas destinações, des-
tacam-se a amortização de dívidas e a aqui-
sição de participação acionária em compa-
nhia abertas. A amortização de dívidas com 
recursos do fundo é benéfica ao trabalhador 
sempre que a taxa de juros incidente sobre 
esse passivo for superior à taxa de remune-
ração do FGTS. 

No Brasil, a transparência das demonstrações 
financeiras – que atendem aos mais sofisti-
cados padrões internacionais –, a publicidade 

dessas demonstrações e a eficácia das auto-
ridades reguladoras na supervisão das com-
panhias de capital aberto limitam o risco de 
investimentos em ações dessas empresas. 
Numa perspectiva de longo prazo, como é a 
do FGTS, esse risco diminui ainda mais, che-
gando a equiparar-se, por exemplo, ao risco 
de desvalorização de imóvel adquirido com 
recursos do fundo. Ademais, a rentabilidade 
de longo prazo do mercado acionário excede 
historicamente a remuneração do FGTS, hoje 
calculada à Taxa Referencial (TR) mais 3% ao 
ano, conforme estabelece a Lei nº 8.036/1990.

2.2.3 – Contribuição social sobre o 
FGTS

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
explicitem o caráter provisório da 
contribuição de 10% sobre a multa 
rescisória do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), bem como estabeleçam 
prazo-limite para a sua cobrança. A CNF 
sublinha que os recursos acumulados 
pela arrecadação dessa contribuição 
devem ser destinados exclusivamente 
aos propósitos originais previstos em 
lei. A Confederação entende que a 
extinção da contribuição reduzirá a carga 
tributária das empresas, contribuindo 
para a geração e formalização do 
emprego e, consequentemente, para a 
competitividade da economia brasileira.

A contribuição social devida pelo empregador 
em caso de despedida sem justa causa foi 
criada em 2001 pela Lei Complementar (LC) 
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n° 110 com a finalidade de pagar parte das 
despesas do governo com o ressarcimento aos 
trabalhadores das perdas nas contas do FGTS 
causadas por planos econômicos. Estima-se 
que a implementação dos planos Verão e 
Collor I, em 1989 e 1990, respectivamente, 
criou um passivo do FGTS da ordem de R$ 
42 bilhões, o que provocou a necessidade de 
geração de patrimônio do fundo em igual 
montante. A contribuição tem alíquota de 
10% sobre o valor dos depósitos do FGTS 
devidos durante a vigência do contrato 
de trabalho, acrescida das remunerações 
aplicáveis aos saldos das contas.

A LC n° 110/2001, também com o intuito 
de recompor os recursos do fundo, criou 
uma contribuição mensal de 0,5% sobre a 
remuneração dos empregados, extinta no 
final de 2006. Já para a contribuição adicional 
de 10%, a ser paga na demissão sem justa 
causa, a LC não deixou explícito o seu caráter 
provisório, pois não definiu prazo para sua 
vigência.

Apesar do veto da Presidente da República 
ao Projeto de LC nº 200/2012, em julho de 
2013, persistem no Congresso Nacional outros 
projetos que pretendem sanar tal omissão. 
Tais propostas extinguem a contribuição, 
tendo em vista o reconhecimento do caráter 
temporário da necessidade de se recompor 
os recursos do FGTS e o elevado ônus para 
os empregadores. 

De fato, não se justifica a perpetuação do 
acréscimo de 10% sobre a multa rescisória. 
Há indicações de que os recursos do fundo 

já foram recuperados. A Caixa Econômica 
Federal (CEF), seu agente operador, tem 
divulgado os ótimos resultados das contas 
do FGTS, a ponto de o Poder Executivo ter 
promovido o pagamento antecipado dos 
complementos de atualização por meio 
da Lei n° 10.555/2002, que autorizou a CEF, 
às expensas do próprio fundo, a efetivar 
o crédito de valores iguais ou superiores a 
R$ 100 nas contas vinculadas. O total de 
ativos do FGTS montava a R$ 426,4 bilhões, 
superando largamente o passivo do fundo 
oriundo dos planos econômicos, de acordo 
com o relatório de desempenho econômico 
da CEF, publicado no primeiro semestre de 
2015.

A subsistência da contribuição adicional onera 
a carga tributária das empresas, refletindo 
negativamente sobre a competitividade e 
inibindo a formalização do emprego. No 
exercício de 2013, ano em que o Projeto de 
LC nº 200/2012 foi vetado, o setor privado 
contribuiu com R$ 3,7 bilhões adicionais, em 
razão da contribuição social. Ademais, existe 
a possibilidade de esses recursos virem a 
ser direcionados para outra finalidade que 
não a determinada pela LC n° 110/2001, 
perpetuando assim uma contribuição que se 
supunha provisória.

Em outubro de 2013, confederações 
patronais ajuizaram ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADIs nºs 5.050, 
5.051 e 5.053) no Supremo Tribunal Federal 
pretendendo o reconhecimento da 
inconstitucionalidade da contribuição social 
sobre o FGTS.
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2.3 – Reforma fiscal 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a maior eficácia e transparência do 
sistema tributário nacional, bem como 
para o equilíbrio das contas públicas. As 
instituições financeiras acompanham 
propostas de reforma tributária, 
preocupadas com o aprimoramento de 
temas que vão muito além dos assuntos 
tópicos diretamente relacionados com 
suas operações. Para a CNF, projetos 
voltados para a modernização da 
legislação tributária deveriam, em 
princípio, evitar ser definitivos, o que lhes 
conferiria boa dose de realismo. A criação 
de novos tributos, bem como as alterações 
no fato gerador, na base de cálculo e 
na alíquota daqueles já existentes, deve 
respeitar o princípio constitucional da 
isonomia; para tanto deve considerar 
resultados (receitas ou lucros) e não a 
natureza da atividade econômica.

Há hoje várias distorções no sistema 
tributário brasileiro: a carga tributária de 
cerca de 33% do Produto Interno Bruto 
(PIB) não é compatível com a economia de 
um país em desenvolvimento; os mais de 
noventa tributos, acrescidos de obrigações 
tributárias acessórias, não são administráveis 
por pequenas e médias empresas; as 
alíquotas elevadas não são proporcionais às 
bases tributárias reduzidas; e a superposição 
de impostos sobre a cadeia produtiva não 
afeta aqueles que podem contribuir mais.

Para agravar esse quadro, propostas de 

reforma tributária examinadas no passado 
incorporaram uma percepção equivocada 
que introduz insegurança jurídica. Essa 
percepção é a de que o sistema financeiro 
extrai lucros exagerados dos demais setores 
da economia, mediante a imposição de taxas 
de juros excessivas. Como corolário, o setor 
deveria estar sujeito à tributação adicional, 
mesmo que esta seja inconstitucional e gere 
incertezas sobre uma futura extensão da 
diferenciação a outros segmentos, não por 
sua lucratividade ou resultado – base do 
tributo –, mas sobre sua atividade.

A noção de que as instituições financeiras 
obtêm resultados exagerados vem da 
publicação do valor absoluto de lucros 
das empresas do setor. Essa divulgação 
raramente é acompanhada de informações 
sobre lucratividade, o que permitiria 
comparar o setor financeiro com outros 
segmentos da economia brasileira e com os 
de outros países. Contudo, as instituições 
financeiras brasileiras não apresentam 
lucratividade excepcional quando cotejadas 
com as de outros setores e de outros países.

Essa percepção equivocada de lucratividade 
exagerada deriva, em boa medida, do fato 
de os bancos brasileiros atuarem em um am-
biente de elevadas taxas de juros. Porém, os 
bancos não fazem os juros, talvez fosse mais 
certo dizer que os juros fazem os bancos. 
O juro é o preço que paga o tomador pela 
escassez do crédito, pela cunha fiscal e pelo 
desajuste nas contas fiscais do setor públi-
co. O setor financeiro não obtém lucros por 
meio de altas taxas de juros. Na verdade, 
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os lucros são obtidos a partir da diferença 
entre taxa de captação e taxa de repasse de 
recursos. Quanto maiores as taxas de juros 
são, maior o risco de inadimplência, maiores 
as provisões necessárias para cobrir esse ris-
co e menores os resultados. 

Lucro alto não significa grande lucrativida-
de – a medida de desempenho de qualquer 
empresa ou setor. Porém, a percepção equi-
vocada dos resultados de instituições finan-
ceiras, em que o lucro absoluto é confundido 
com a lucratividade relativa, conduz às pro-
postas de tributação diferenciada do setor. 
A rentabilidade do setor financeiro depen-
de menos do patamar das taxas de juros e 
mais da estabilidade econômica com justiça 
fiscal. Para as instituições financeiras, o país 
fará grande avanço se vier a adotar siste-
ma compatível com os padrões internacio-
nais de tributação, com a redistribuição da 
carga tributária e a adoção do princípio da 
progressividade, preservados a renda, o pa-
trimônio e o consumo como bases referen-
ciais de tributação. A simplificação, a desbu-
rocratização e a estabilidade da legislação 
tributária, com a redução da tributação em 
cascata, aumentariam a competitividade. 

A discriminação tributária de um setor con-
traria os princípios da capacidade contribu-
tiva e da isonomia, ambas limitações consti-
tucionais ao poder de tributar. A Constituição 
Federal (CF) vincula a “capacidade econômi-
ca” ao patrimônio, rendimentos e atividades 
econômicas do contribuinte (art. 145, § 1º, CF), 
não ao setor em que este opera. Tal contri-
buinte está sujeito apenas a impostos, não 

aos demais tributos (taxas, contribuições 
de melhoria, contribuições e empréstimos 
compulsórios). Ademais, está sujeito ape-
nas a impostos pessoais, isto é, àqueles que 
incidem sobre bens, receitas e operações. 

O princípio da isonomia tributária (art. 150, 
II, CF), por sua vez, busca a igualdade na lei 
e a igualdade perante a lei, ao dar trata-
mento desigual aos que são juridicamente 
desiguais. A CF cria exceções ao princípio 
da isonomia, tais como os incentivos fiscais 
para desenvolver determinadas regiões, re-
gime tributário favorecido para microem-
presas e empresas de pequeno porte, além 
da possibilidade de discriminar entre ramos 
de atividade econômica por motivo extra-
fiscal, desde que a distinção seja razoável 
(como é o caso da isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, para taxistas 
e deficientes físicos). Porém, não menciona 
exceções para setores específicos.

A cobrança diferenciada poderia se justifi-
car somente pela adoção de alíquotas maio-
res em função do lucro ou da lucratividade, 
para todos os setores da economia. O lucro 
já é um critério adequado e justo para dife-
renciar contribuintes com capacidade con-
tributiva mais elevada, para fins de incidên-
cia do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ). No caso do setor financeiro, 
ademais do desestímulo à produtividade, a 
tributação diferenciada não corresponde a 
uma lucratividade maior do que a de outros 
setores, mas pode introduzir insegurança 
jurídica, uma das raízes das elevadas taxas 
de juros no Brasil.
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A CNF defende a preservação dos princípios 
da anterioridade e da noventena, que são 
indispensáveis para assegurar a proteção 
do contribuinte, ademais da vedação ao 
uso de medidas provisórias em questões 
de natureza tributária. Propõe a redução do 
número de tributos e da burocracia para seu 
recolhimento. Numa relação não exaustiva, 
a CNF advoga: uniformização das regras do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), de forma que sejam estabelecidas, 
por lei complementar, regras para todos 
os municípios (notadamente no que se 
refere à base de cálculo, alíquota, lista de 
serviços, titularidade ativa, responsabilidade 
tributária, local do pagamento e obrigações 
acessórias); unificação da legislação do 
Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
e sobre a Prestação de Serviços de 
Transportes Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS); desoneração dos 
investimentos; estímulo às exportações ao 
determinar o recolhimento do ICMS para 
o estado de destino; eliminação do regime 
cumulativo da contribuição para o Programa 
de Integração Social (PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS); e a extinção tanto da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico 
incidente sobre as operações realizadas com 
combustíveis (CIDE-combustíveis) quanto 
do salário-educação.

2.3.1 – Simplificação Tributária

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 

para a simplificação e racionalidade do 
sistema tributário nacional, de modo 
a conferir segurança jurídica para os 
contribuintes e entes tributantes, 
aumentar a competitividade das empresas 
nos cenários nacional e internacional e 
fomentar os investimentos no país.

Diante da necessidade de aperfeiçoamento 
e simplificação da legislação tributária 
federal, os Poderes Legislativo e Executivo 
analisam alternativas para dar maior 
transparência e previsibilidade no que 
se refere ao recolhimento e arrecadação 
dos tributos, conferindo segurança aos 
contribuintes e à própria Receita Federal do 
Brasil (RFB) e fomentando os investimentos 
no país.

Em dezembro de 2018, foi aprovada, na 
Comissão Especial da Reforma Tributária, 
criada em maio de 2018 na Câmara dos 
Deputados, uma minuta de parecer que 
prevê uma completa reformulação no 
Sistema Tributário Nacional.

Um dos principais pontos do texto é a 
extinção do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), que atualmente 
é de competência dos municípios, com a 
consequente criação do imposto incidente 
sobre bens e serviços (IBS), cuja competência 
seria dos estados e do Distrito Federal. Em 
contrapartida, os municípios teriam não só 
direito à partilha dos recursos do IBS, mas 
também a competência de propor projetos 
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de lei complementar para a regulamentação 
necessária à sua cobrança. As propostas 
poderiam ser apresentadas por todos os 
entes federativos por meio das Assembleias 
Legislativas, Câmara Legislativa Distrital e 
Câmara de Vereadores.

A proposta também prevê uma regra de 
transição gradual para o novo sistema, 
com duração de quinze anos, de modo 
que, nos primeiros cinco exercícios após a 
reforma, cada ente manteria o quinhão de 
sua arrecadação nos mesmos moldes dos 
anos anteriores, a fim de se evitar perdas 
com o novo modelo. A medida ainda cria 
uma regra de transição de dez anos (do 6º 
ao 15º ano após a reforma) para transferir 
essa partilha com base nas arrecadações 
anteriores para o novo sistema.

O texto tem por objetivo reestruturar o 
Sistema Tributário Nacional, a partir da 
extinção de diversos tributos e criação 
de novos em substituição aos atualmente 
vigentes, além de realocação da competência 
para instituição de determinados tributos 
entre União, estados, Distrito Federal e 
municípios.

O Poder Executivo federal, no entanto, tem 
manifestado interesse em realizar mudanças 
pontuais, principalmente na legislação 
do Programa de Integração Social (PIS) 
e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS). Uma 
das mudanças discutidas pela RFB é a 
instituição de uma nova contribuição 
social em substituição ao PIS e à COFINS, 

que seria chamada de Contribuição para 
a Seguridade Social (CSS). De acordo com 
essa proposta, a CSS estaria sujeita à 
sistemática de créditos e débitos, na qual 
“tudo daria direito a crédito”, com exceção 
de mão-de-obra, extinguindo os chamados 
créditos fictos. Desse modo, a regra geral 
da contribuição seria a incidência não 
cumulativa (crédito amplo), aproximando-
se do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 
internacional.

Outra alternativa em análise pelo Poder 
Executivo federal é a extinção do PIS, 
COFINS, IPI, CIDE e ISS, de modo que 
existiriam apenas dois tributos federais. 
Em substituição ao ISS, a União partilharia 
a arrecadação obtida com a tributação do 
varejo com os municípios.

Críticos, como Bernard Appy, defendem 
que projetos de reforma tributária devem 
ser discutidos no Poder Legislativo com 
participação ativa do Poder Executivo 
federal, sob o risco de serem feitas 
concessões a setores específicos na 
tentativa de angariar apoio à proposta 
que poderiam eliminar as principais 
características de uma boa mudança no 
sistema tributário, que são a simplicidade 
e a neutralidade das normas. Para ele, 
mudanças pontuais são positivas, porém 
possuem custo político tão elevado quanto 
o de uma reforma ampla e não apresentam 
os mesmos resultados.

Simplificar a legislação tributária é medida 
necessária para que o país corrija graves 
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distorções em seu sistema de impostos, 
as quais prejudicam sobremaneira o 
funcionamento da economia, desde que 
seja feita sem aumento da carga cobrada. 
Além disso, a medida é necessária para 
que haja uma maior aproximação entre os 
contribuintes e a RFB, de modo a conferir 
segurança jurídica para os sujeitos da relação 
jurídico-tributária e a possibilitar que o 
país seja destinatário de capital estrangeiro 
por meio de novos investimentos, os quais 
são fundamentais para o crescimento e 
desenvolvimento da economia nacional.

2.3.2 – Controle dos gastos 
públicos: Lei de Responsabilidade 
Fiscal

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia projetos voltados 
para o fortalecimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e para o 
estabelecimento de limites financeiros e 
orçamentários claros e verificáveis para os 
três níveis de governo – União, estados, 
municípios e Distrito Federal – além de 
empresas estatais, como instrumento 
de controle dos gastos públicos. A CNF 
repudia eufemismos como “flexibilização 
da LRF”, que representam retrocesso no 
grande avanço institucional que logrou 
a cidadania com a aprovação da Lei 
Complementar nº 101/2000.

O controle dos gastos públicos é compro-
misso fundamental do Estado com os con-
tribuintes, não só para evitar desperdício 
de recursos escassos, mas também para 

assegurar a qualidade desses gastos e sua 
destinação correta. É um dos instrumentos 
de atuação contra a inflação e um dos ali-
cerces da cidadania. Esse controle ganhou 
rigor com a aprovação da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que representou um dos 
maiores avanços institucionais do Estado 
brasileiro e foi fundamental para a estabi-
lidade econômica que permite ao Brasil tri-
lhar a rota do crescimento sustentado.

A Lei Complementar nº 101/2000 regula-
menta o artigo 163 da Constituição Federal. 
Desde sua aprovação, a LRF coexiste com 
forças antagônicas. De um lado, os contri-
buintes brasileiros percebem os benefícios 
de uma gestão fiscal pautada pelo respeito 
a limites financeiros e orçamentários que 
impede entes do setor público de recorrer 
à União ou a fontes inflacionárias para cus-
tear desequilíbrios. De outro, entes públi-
cos pressionam para reduzir esses limites 
financeiros e orçamentários e retomam ve-
lhas práticas que contribuíram para o perí-
odo inflacionário, recorrendo muitas vezes 
ao eufemismo da “flexibilização” da LRF. No 
Congresso Nacional, há proposições nesses 
dois sentidos. 

Em 2013, a dívida bruta do governo central 
estava em 52% do PIB. Em 2015, encerrou o 
ano em 66,5% e, em 2016, esse valor chegou 
a 70,5%. Segundo o Banco Central do Brasil, 
em 2017, a dívida bruta brasileira alcançou 
74,1% e, em 2018, correspondeu a 76,7% do 
PIB nacional. 

O endividamento do governo, no entanto, 
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não deve ser sempre visto como negativo, 
desde que a captação de recursos seja feita 
no intuito de, por exemplo, promover in-
vestimentos e gastos que melhorem a ca-
pacidade produtiva e o desenvolvimento 
tecnológico. Rogoff e Reinhart (2010) rea-
lizaram um estudo baseado em 44 países 
no período de 1945 a 2009 e demonstra-
ram que a relação dívida/PIB tem relação 
direta com o crescimento do país. Países 
com dívida/PIB menor que 30% crescem 
em média 4,1% ao ano; países dívida/PIB 
entre 30% e 60% crescem em média 2,8% 
ao ano; e países com dívida/PIB acima de 
90% têm taxa média de crescimento ne-
gativa de 0,1%. Estudo do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), de 2015, corrobora 
a associação negativa entre relação dívida/
PIB crescente e taxas mais baixas de cresci-
mento econômico. 

Adicionalmente, governos com alto endivi-
damento prejudicam empresas públicas e 
privadas por elevarem o custo de captação 
de recursos no mercado. Esse aumento do 
custo é consequência de as taxas de juros 
de longo prazo tenderem a se elevar para 
refletir o aumento do risco; do maior risco 
inflacionário afetando as expectativas e a 
formação de preços pelos agentes econô-
micos; do maior risco de aumento de carga 
tributária para honrar os gastos do gover-
no, contaminando a formação de preços 
por parte de empresários e investidores; 
entre outras.

Com intuito de mitigar esses riscos gerados 
por governos perdulários, ainda na década 

de 1990 países como Holanda, Suécia, Di-
namarca e Finlândia instituíram tetos para 
gastos públicos. Nesse sentido, uma análise 
econométrica do FMI com 57 países (26 que 
adotam o teto e 31 que não o adotaram), 
para o período de 1985 a 2012, concluiu que 
a criação de um teto é amplamente favo-
rável na medida em que mostra em média 
resultados primários melhores, despesas 
primárias mais baixas e menor volatilidade. 
No caso dos países emergentes, a política 
fiscal foi anticíclica. 

Nesse sentido, a CNF apoia propostas vol-
tadas para a redução do déficit fiscal do 
governo, com o propósito de estabilização 
macroeconômica, para a priorização da efi-
ciência dos gastos, e que facilitem o moni-
toramento dos índices do país.

2.4 – Reformas microeconômicas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras atribui especial importância 
às reformas microeconômicas, isto é, 
às alterações pontuais, focadas em 
determinado segmento ou em aspecto 
específico da atividade econômica, com 
potencial de alavancar grandes benefícios 
para todos os agentes.

A palavra “reforma” remete a grandes 
questões, mudanças estruturais profundas 
de alcance nacional, tais como a reforma 
tributária ou a da Previdência Social. Con-
tudo, quando se trata de buscar eficiência 
econômica, muitas vezes um conjunto de 
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reformas voltadas para setores ou opera-
ções específicas produz benefícios tão re-
levantes quanto os gerados pelas amplas 
alterações. Em qualquer economia, é possí-
vel que haja bolsões de eficiência que agre-
gam valor, geram empregos e arrecadam 
tributos apesar de cercados de ineficiências 
fundamentais (como carência de meios de 
infraestrutura ou imposição de um sistema 
tributário complexo). 

No Brasil, é o caso, por exemplo, do agro-
negócio e da indústria aeroespacial, que 
são competitivos a despeito das muitas 
restrições estruturais que enfrentam (lo-
gística de transporte e de armazenamento, 
tributação em cascata sobre produtos ex-
portáveis, elevado custo de mão de obra 
em comparação com economias de por-
te semelhante, para mencionar alguns). O 
próprio Sistema Financeiro Nacional, um 
dos mais modernos do mundo, se constitui 
em um nicho de eficiência, embora seja a 
atividade mais regulada da economia bra-
sileira, sobre a qual pesam inúmeras exi-
gências legais. No entanto, “o todo é mais 
do que a simples soma das partes”. Ou seja, 
à medida que mais e mais cadeias de va-
lor ganham eficiência, os benefícios desse 
processo virtuoso não ficam contidos ne-
las, mas se espraiam por toda a economia. 

2.4.1 – Cadastro Positivo

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras entende que a Lei nº 12.414/2011, 
que instituiu o Cadastro Positivo, 

possibilita a extensão da bancarização 
e do crédito às camadas da população 
de menor poder aquisitivo, com efeitos 
positivos sobre o crescimento econômico 
sustentável e a distribuição de renda. 
Para a CNF, a legislação não equacionou a 
contento a questão da responsabilidade 
objetiva e solidária do gestor de bancos 
de dados, da fonte e dos consulentes, 
tampouco a questão da forma de adesão 
ao cadastro, que segue o modelo “opt-in”, 
sistema no qual o tomador de crédito deve 
autorizar expressamente a sua inclusão no 
Cadastro. A Confederação apoia propostas 
que atribuam responsabilidade a cada 
parte envolvida de acordo com os riscos 
da atividade que efetivamente exerçam, 
e propostas que alterem o sistema de 
“opt-in” pelo sistema de “opt-out”, no 
qual os dados passam a ser incluídos de 
forma automática e o cadastrado que 
não desejar poderá cancelar sua inclusão 
no banco de dados. 

Apoiamos ainda iniciativas que incluam 
dados relativos aos serviços continuados 
de água, esgoto, eletricidade, gás e 
telecomunicações, dentre outros, no 
cadastro. Não há razão nenhuma para 
que os serviços de concessionária de 
serviços públicos não sejam informados 
ao Cadastro Positivo. Note-se que uma 
boa parcela de consumidores possui 
apenas este tipo de serviço continuado, 
configurando uma discriminação 
injustificada a sua não inclusão 
automática na base de dados.

Em junho de 2011, o Poder Executivo 
sancionou a Lei nº 12.414/2011, que disciplina 
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a formação e consulta a bancos de dados 
com informações de adimplemento, de 
pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para 
formação de histórico de crédito (Cadastro 
Positivo). A norma teve origem na edição da 
Medida Provisória nº 518/2010. 

Discute-se também seu impacto esperado 
sobre a ampliação dos serviços bancários, 
com benefício para a população de faixas 
de renda mais baixa, bem como sua contri-
buição para evitar o superendividamento, ao 
permitir aferição mais efetiva da capacidade 
de pagamento dos consumidores.

O Decreto nº 7.829/2012, que entrou em vigor 
no dia 1º de janeiro de 2013, regulamentou 
a Lei nº 12.414/2011, definindo as condições 
para funcionamento dos bancos de dados; 
as informações a serem incluídas no histórico 
de crédito do consumidor; os critérios para 
consulta ao banco de dados; a autorização 
para abertura do cadastro pelo cliente e pos-
terior compartilhamento dessas informações. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) edi-
tou a Resolução n° 4.172/2012, que regula-
mentou o repasse das informações dos clien-
tes pelas instituições financeiras aos bancos 
de dados que deverão operar o histórico de 
adimplemento. Nos termos da referida reso-
lução, devem ser repassadas, aos bancos de 
dados, as informações que compõem o his-
tórico das operações de empréstimo e finan-
ciamento, de arrendamento mercantil e de 
autofinanciamento realizadas por meio dos 
grupos de consórcio e de adiantamentos e 
outras operações com características de con-

cessão de crédito. O histórico será compos-
to pela data da concessão do empréstimo 
ou financiamento, o valor original total do 
empréstimo, valores e datas de vencimentos 
das prestações, bem como valores pagos. So-
mente os bancos de dados cujo gestor de-
tenha patrimônio líquido mínimo de R$ 70 
milhões poderão gerir e receber tais informa-
ções, além das condições referidas no Decre-
to nº 7.829/2012.

A regulamentação da Lei n° 12.414/2011 por 
decreto e por resolução do CMN não supe-
rou os dois principais obstáculos à rápida im-
plementação de bancos de dados, a saber: a 
inclusão da fonte, dos gestores de bancos de 
dados e dos consulentes no rol dos responsá-
veis objetiva e solidariamente por eventuais 
danos causados a cadastrados (conforme ex-
pressamente dispõe o artigo 16 dessa lei); e a 
escolha do sistema de “opt-in” em detrimen-
to do “opt-out”, o que só permite a inclusão 
de um consumidor no Cadastro com a sua 
expressa concordância.

A revogação do Artigo 16, já mencionado, 
justifica-se, pois a responsabilidade objeti-
va do prestador de serviço já está prevista 
no artigo 14 do Código de Defesa do Con-
sumidor, não havendo controvérsia, seja na 
Doutrina, seja na Jurisprudência, em relação 
a esse aspecto.

Por outro lado, não se justifica em absoluto 
a previsão de responsabilidade solidária do 
gestor de banco de dados, da fonte e do con-
sulente. Não pode uma pessoa ser respon-
sabilizada pelo uso indevido ou inadequado 
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que outra fizer de informações de cadastra-
do. Cada qual deve responder pelo dano que 
causar com sua conduta.

Entendemos que as responsabilidades da 
fonte, do gestor do banco de dados e do con-
sulente são distintas, derivando de causas to-
talmente independentes. A Lei, no intuito de 
proteger o cadastrado, imputa responsabili-
dade solidária a pessoas jurídicas que exer-
cem diferentes ações no âmbito do Cadastro 
Positivo. Enquanto as fontes e os gestores de 
bancos de dados atuam na construção do ca-
dastro, os consulentes apenas utilizam o alu-
dido banco de dados pra subsidiar a análise 
de risco de crédito e, nessa medida, conferir 
maior segurança às suas atividades.

Dessa forma, não é razoável que se atribua 
às partes envolvidas a mesma responsabili-
dade e a mesma obrigação de reparação de 
eventual dano, ainda que não tenham dado 
causa ou não tenham participado do evento 
danoso. É preciso que cada parte tenha sua 
responsabilidade apurada em relação aos ris-
cos da atividade que efetivamente exerce.

A ampliação injustificável da responsabilida-
de das partes, representada pela assunção de 
riscos decorrentes de causas alheias ao seu 
controle – em vez de configurar proteção ao 
consumidor – pode comprometer o empe-
nho e a motivação essenciais ao pleno fun-
cionamento do novo cadastro.

Quanto à forma de adesão do consumidor 
ao sistema do Cadastro Positivo, pela siste-
mática da Lei n° 12.414/2011, só o integram 

as pessoas que optaram por fazê-lo (opt-
-in). Esse sistema dificulta a criação de um 
banco de dados robusto o suficiente para 
ser utilizado, uma vez que se trata de algo 
completamente novo no país, e a popula-
ção desconhece as suas grandes vantagens.

A CNF apoia a alteração desse sistema pelo 
“opt-out”, segundo o qual os usuários pas-
sariam a ter seus dados incluídos automa-
ticamente no Cadastro Positivo, podendo 
optar por deixar de integrá-lo. Dessa for-
ma, esse instrumento que busca facilitar 
e baratear o crédito aos bons pagadores, 
passará a ter um banco de dados com ro-
bustez suficiente para poder ser eficien-
temente empregado na análise de crédito.

Na tentativa de melhorar e ampliar o uso 
e consequentes benefícios do Cadastro Po-
sitivo, permitindo a sua devida efetividade, 
a CNF acompanha ativamente a tramita-
ção na Câmara dos Deputados de um Pro-
jeto de Lei Complementar (PLP) que dispõe 
sobre os cadastros positivos de crédito e 
regula a responsabilidade civil dos opera-
dores. Em seu mérito, a proposta traz sig-
nificativos avanços para o instrumento do 
Cadastro Positivo, sobretudo com a substi-
tuição do sistema de “opt-in” por um siste-
ma de “opt-out”. Quanto à responsabilidade 
por danos morais e materiais causados ao 
cadastrado, a proposição altera a respon-
sabilidade prevista na Lei nº 12.414/2011, 
para permitir a aplicação do já estabeleci-
do no Código de Defesa do Consumidor.

Tal PLP teve seu texto base aprovado, ain-



45CAPÍTULO 2: AVANÇOS ESTRUTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO |  

da no ano de 2018, no Plenário da Câmara 
dos Deputados. Contudo, ainda está pen-
dente de votação os destaques feitos à 
matéria para que ela retorne ao Senado 
Federal, que fará o papel de casa revisora. 

Por último, vale destacar que o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), ao apreciar os Recur-
sos Especiais nº 1.457.199 e nº 1.419.697, assen-
tou que o Cadastro Positivo é um método 
de verificar o risco da concessão de crédito 
com informações precisas, o que o torna líci-
to, não gerando dano moral indenizável, nem 
havendo a necessidade de prévia comunica-
ção ao consumidor avaliado. O STJ ressaltou 
que se deve sempre respeitar os princípios 
consumeristas e os direitos legalmente asse-
gurados aos consumidores. Concluiu, ainda, 
que a responsabilidade de indenizar somen-
te poderia ser configurada se as informações 
contidas no Cadastro Positivo forem exces-
sivas e sensíveis, inexatas e não verdadei-
ras, afastando a responsabilidade objetiva.

Em outubro de 2015, o STJ editou a Súmula 
nº 550, apontando que: “A utilização de es-
core de crédito, método estatístico de ava-
liação de risco que não constitui banco de 
dados, dispensa o consentimento do consu-
midor, que terá o direito de solicitar esclare-
cimentos sobre as informações pessoais va-
loradas e as fontes dos dados considerados”.

2.4.2 – Obrigação de Aviso de 
Recebimento para inclusão em 
cadastro de proteção ao crédito

 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para conferir maior segurança às relações 
de consumo, que evitem anotações 
indevidas nos órgãos de proteção de 
crédito, desde que tais medidas não 
encareçam a utilização desse importante 
mecanismo de avaliação de risco na 
concessão do crédito. A CNF também apoia 
proposições que visem a desburocratizar 
o processo de retirada dos nomes dos 
devedores em atraso dos cadastros de 
inadimplentes.

Há propostas no Congresso Nacional que 
buscam tornar obrigatório o envio de carta 
com Aviso de Recebimento (AR) antes da 
inclusão do devedor no cadastro de proteção 
ao crédito. Segundo a Associação Nacional 
dos Birôs de Crédito (ANBC), se esse tipo 
de obrigação vier a ser aprovado, o serviço 
de proteção de crédito incorreria em custos 
adicionais de até R$ 20 bilhões que seriam 
repassados aos consumidores. 

Em termos práticos, um número menor de 
devedores seria incluído nos cadastros de 
inadimplemento e tal inclusão demoraria um 
tempo muito maior para ser efetivada, com-
prometendo a confiabilidade das bases de 
dados. No caso de um estado da Federação 
que adotou legislação semelhante, a inclusão 
de pessoas no cadastro de inadimplente re-
cuou 57%, sendo que a negativação de clien-
tes ligados ao varejo de bens não duráveis 
recuou 99%. Os impactos foram tão dano-
sos ao crédito que a mencionada exigência 
foi posteriormente revogada. Os comercian-
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tes desses bens não possuem mecanismo 
para identificar consumidores inadimplentes 
e a inexistência de um mecanismo seguro 
de consulta de bons/maus pagadores afeta 
muito negativamente a aprovação de ven-
das a crédito, prejudicando tanto consumi-
dores quanto vendedores.

Normas dessa natureza representam grandes 
desafios à expansão do crédito disponibili-
zado pelas instituições financeiras que, nos 
últimos anos, adotaram várias medidas para 
estimulá-lo e tornar sua concessão mais cé-
lere. Dados do Banco Central do Brasil (BCB) 
demonstram que o nível de inadimplência no 
Brasil chegou a 3,04% ou em termos absolu-
tos R$ 96,6 bilhões de um saldo total de R$ 
3,168 trilhões, em 2018. A inadimplência diz 
respeito a dívidas em atraso há mais de 90 
dias. A dívida a bancos, operadores de car-
tão de crédito, financeiras e leasing  chegou 
a metade (52%) dos brasileiros, equivalente à 
população da Itália. A maior parte do mon-
tante é devida aos bancos públicos (46,27%), 
em segundo lugar, às instituições privadas 
(41,28%) e, em terceiro, as instituições de ca-
pital estrangeiro (12,45%).

O envio feito com AR é seis vezes mais caro se 
comparado ao uso de carta comercial simples. 
Ademais, os bancos precisam conviver com 
problemas como: (i) recusa, pelo consumidor, 
de recebimento da comunicação da inadim-
plência; (ii) residência em prédios sem portei-
ro ou em local de difícil acesso; (iii) ausência de 
moradores na residência no momento da en-
trega; (iv) mudança do devedor; ou ainda, (v) 
assinatura do recibo ou endereço incorretos. 

Como consequência, as instituições financei-
ras tendem a ser mais conservadoras na con-
cessão de crédito, elevando as exigências dos 
seus clientes potenciais, o que contribui para 
a retração da oferta de dinheiro no país. 

O STJ já validou o procedimento de envio de 
comunicação prévia sem o AR pelos gestores 
de banco de dados, por meio de duas súmu-
las: (i) Súmula 359: “Cabe ao órgão mante-
nedor do cadastro de proteção ao crédito a 
notificação do devedor antes de proceder à 
inscrição” e (ii) Súmula 404: “É dispensável o 
Aviso de Recebimento (AR) na carta de co-
municação ao consumidor sobre a negati-
vação de seu nome em bancos de dados e 
cadastros”. 

Já no STF, tramitam duas ações diretas de 
inconstitucionalidade sobre a legislação es-
tadual paulista. Ocorre que a Lei Estadual nº 
15.659/2015 definiu que, via de regra, a inclu-
são do nome dos consumidores em cadas-
tros de inadimplentes deveria ser precedida 
de comunicação por escrito comprovada por 
meio de AR assinado. Contudo, abre exceção 
que permite a inclusão de devedores nos ca-
dastros sem notificação prévia, caso o débito 
tenha sido protestado ou estiver sendo co-
brado em juízo. Contra isso, tramita, sob re-
latoria da Ministra Rosa Weber, a ADI 5.273.

Posteriormente, a Lei Estadual de São Pau-
lo nº 16.624/2017 alterou dispositivos a fim 
de desobrigar as empresas de proteção ao 
crédito de notificar o consumidor sobre sua 
inscrição no cadastro de inadimplentes por 
meio de correspondência com AR, bem como 
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extinguiu o dever dos credores de apresentar 
documentos comprobatórios da dívida e sua 
natureza, exigibilidade e inadimplência. Con-
tra tal permissividade, tramite no STF, tam-
bém sob relatoria da Ministra Rosa Weber, a 
ADI 5.978.

A proposta de uma nova sistemática iria en-
carecer e burocratizar o processo de retira-
da dos nomes dos devedores em atraso dos 
cadastros de inadimplentes, pois, caso seja 
frustrada a entrega da comunicação pela via 
postal, não restará aos credores outra alterna-
tiva senão protestar os títulos de crédito em 
cartório. Outros procedimentos, tais como o 
envio de carta simples para endereços per-
manentemente atualizados pelos consumi-
dores, solucionam a questão sem ônus para 
as partes – inclusive pesados emolumentos 
cartoriais.

2.4.3 – Custo de observância

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
contribuam para o fornecimento aos 
três poderes de farta e minuciosa 
informação originária do setor privado 
para enriquecer a formulação de políticas 
públicas. Para a CNF, a destinação de 
recursos escassos privados (tais como 
plataforma de processamento de dados) 
para a prestação dessas informações 
deve levar em consideração tanto o 
custo associado à implantação de novos 
sistemas quanto a disponibilidade prévia 
dessas mesmas informações em bancos 
de dados da administração pública. 
Para a Confederação, novos sistemas 

governamentais de informações não 
devem necessariamente se converter em 
obrigações acessórias para fins tributários 
e o escalonamento da implantação desses 
novos sistemas contribui para mitigar 
custos.

Os agentes privados em geral e as institui-
ções financeiras em particular têm grande 
interesse em prover dados e informações 
precisas e confiáveis que contribuam para a 
formulação de políticas públicas. Iniciativas 
voltadas para o fortalecimento da atividade 
econômica contribuem para um ambiente de 
negócios saudável, alicerce de instituições fi-
nanceiras hígidas e sólidas. Nesse cenário, o 
sistema financeiro representa o setor da eco-
nomia mais regulado e mais supervisionado 
pelo poder público. Como a recente crise in-
ternacional voltou a demonstrar, desequilí-
brios graves no setor financeiro se espraiam 
por toda a economia e afetam o crescimento 
econômico, o nível de emprego e a inflação. 
Por essa razão, as instituições financeiras 
prestam farta e minuciosa informação a di-
ferentes órgãos reguladores. 

Ao contrário do que se imagina, o forneci-
mento de um determinado conjunto de da-
dos e informações em diferentes formatos, 
com diversos níveis de agregação, não é ta-
refa simples. Apesar de a base ser a mesma, 
a extração de dados e informações, seguida 
da sua consolidação em diferentes relatórios, 
tem pelo menos duas implicações importan-
tes: consome horas de trabalho de técnicos 
especializados e ocupa espaço em platafor-
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mas de processamento que são finitas. O uso 
desses dois recursos escassos – trabalho e 
espaço de processamento – é traduzido em 
maiores custos, o que se reflete em margem 
bancária (spread) mais elevada.

Anualmente, as instituições financeiras gas-
tam cerca de R$ 2 bilhões para prestar in-
formações que não são necessárias para a 
gestão do negócio. Um dos maiores deman-
dantes, os municípios, já eram, em 2014, res-
ponsáveis por 22% do custo total gerado. A 
falta de uniformidade dos pedidos permite 
que cada município gere seus próprios sis-
temas e peça a mesma informação em di-
ferentes formatos e frequências, resultando 
em ineficiência para a sociedade em geral.

Os custos associados à prestação de relató-
rios pelo setor financeiro podem ser reduzi-
dos pela utilização de dados e informações já 
disponíveis na administração pública. O Ban-
co Central do Brasil, a Comissão de Valores 
Mobiliários, a Superintendência de Seguros 
Privados, a Receita Federal do Brasil, entre ou-
tros órgãos, concentram praticamente todas 
as informações produzidas por instituições 
financeiras. Contudo, proliferam iniciativas 
que, apesar de meritórias, não consideram o 
uso de informações já disponíveis e, ao con-
trário, demandam a preparação de inúmeros 
novos relatórios. A título de ilustração, uma 
relação não exaustiva aponta iniciativas me-
ritórias como o Sistema de Escrituração Fis-
cal Digital das Obrigações Fiscais, Previden-
ciárias e Trabalhistas (eSOCIAL), o Sistema 
Integrado de Comércio Exterior de Serviços, 
Intangíveis e Outras Operações que Produ-

zam Variações no Patrimônio (SISCOSERV) 
e a Lei Anticorrupção. Todas buscam reunir 
informações de altíssima relevância para a 
administração pública, ao mesmo tempo em 
que impõem pesados custos operacionais ao 
setor privado, associados a obrigações tribu-
tárias acessórias.

O eSOCIAL, instituído pelo Decreto nº 
8.373/2014, serve à coleta e registro das in-
formações trabalhistas, previdenciárias, tri-
butárias e fiscais relativas à contratação e 
utilização de mão de obra onerosa, com ou 
sem vínculo empregatício e também de ou-
tras informações previdenciárias e fiscais 
previstas na Lei nº 8.212/1991. Seu principal 
objetivo é unificar a captação das informa-
ções definidas no conceito do eSOCIAL, além 
de racionalizar e uniformizar as obrigações 
acessórias para os empregadores com o es-
tabelecimento de transmissão única para os 
diferentes órgãos de governo, usuários da in-
formação.

O SISCOSERV procura monitorar os resul-
tados da balança comercial de serviços, se-
guindo orientações constantes do Acordo 
Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS, 
na sigla em inglês), da Organização Mundial 
do Comércio (OMC). De acordo com o então 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), esse sistema pos-
sibilitaria a produção de relatórios gerenciais 
de apoio à formulação e orientação de polí-
ticas públicas na área de comércio exterior 
de serviços, intangíveis e demais operações. 
A Lei nº 12.546/2011 instituiu a obrigação de 
prestar ao MDIC informações relativas a es-
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sas transações. Várias questões tecnológicas 
ainda estão sendo estudadas para viabilizar a 
comunicação deste com os demais sistemas 
já em uso pelas empresas. Atualmente, a in-
clusão das informações no SISCOSERV ocorre 
de forma manual, acarretando consideráveis 
aumentos de custo com recursos humanos, 
espaço físico e treinamento. Além das adap-
tações em diversos sistemas, a aplicação da 
norma demanda o envolvimento de áreas 
distintas das empresas: contábil, tributária, 
tecnológica, entre outras. 

A Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/2013, dis-
põe sobre a responsabilização administrati-
va e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira. Essa lei permite a punição de 
empresas que pratiquem ações como ofe-
recer vantagem indevida a agente público, 
fraudar licitações e financiar atos ilícitos. An-
tes da nova lei de 2013 as pessoas físicas já 
eram punidas, e essas leis ainda se mantêm. 
Agora também são punidas as pessoas jurí-
dicas corruptoras. No âmbito administrativo 
podem pagar multas de 0,1% a 20% do fatu-
ramento bruto anual ou de valores entre R$ 6 
mil e R$ 60 milhões. O pagamento não isenta 
a pessoa jurídica de reparar integralmente o 
dano causado, quando possível. O novo tex-
to legal prevê o fornecimento de farta infor-
mação ao poder público.

O crescente ônus associado à prestação de 
informações ao setor público recomenda 
que sistemas desenvolvidos para esse fim 
sejam implementados de forma escalonada. 
Ademais, a prestação de informações 

voltadas para o desenho de melhores 
políticas públicas e para o controle do 
cumprimento de obrigações legais não 
precisa necessariamente se converter em 
obrigações acessórias para fins tributários. 
Amplas consultas à sociedade e aos agentes 
afetados em muito contribuiriam para a 
eficácia de novos sistemas.

2.4.4 – Governança corporativa: 
responsabilidade dos 
administradores

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o incentivo de boas práticas empresariais 
pelas companhias, aprimorando a 
governança corporativa. No que se refere 
à responsabilização dos administradores, 
a CNF defende a atualização e o 
aperfeiçoamento da legislação que 
trata da indisponibilidade dos bens 
de administradores de instituições 
financeiras em intervenção, liquidação 
extrajudicial ou falência, uma vez que a 
aplicação dessa indisponibilidade fere 
preceitos constitucionais e dificulta o 
recrutamento de conselheiros para a 
constituição de colegiados, entre outras 
consequências negativas.

Governança corporativa é o conjunto de prá-
ticas que têm por finalidade otimizar o de-
sempenho de uma companhia ao proteger 
todas as partes interessadas, tais como in-
vestidores, empregados e credores, facilitan-
do o acesso ao capital. 
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Quando investidores financiam companhias, 
sujeitam-se ao risco de apropriação indevida, 
por parte de acionistas controladores ou de 
administradores da empresa, de parcela do 
lucro do seu investimento. A adoção de boas 
práticas de governança corporativa abrange, 
também, um conjunto de mecanismos por 
meio dos quais os investidores, incluindo os 
controladores, protegem-se contra desvios 
de ativos por indivíduos que têm poder de 
influenciar ou tomar decisões em nome da 
empresa. Companhias com um sistema de 
governança que proteja todos os seus inves-
tidores tendem a ser mais valorizadas.

Ocorre que, para a boa prática empresa-
rial, é necessária a formação de um conse-
lho de administração e fiscal qualificados, 
compostos de membros altamente especia-
lizados e competentes que consigam con-
vergir os atos empresariais aos objetivos da 
sociedade, solidificando o papel da com-
panhia dentro do mercado, com a evolu-
ção da função social da empresa. Todavia, 
a responsabilização objetiva dos membros 
desses conselhos acaba afastando da ad-
ministração das companhias profissionais 
que muito poderiam contribuir com o de-
senvolvimento das sociedades empresariais.

Especificamente para as instituições finan-
ceiras, a Lei nº 6.024/1974 determina que, em 
caso de decretação de intervenção, liquida-
ção extrajudicial ou falência, os seus admi-
nistradores ficarão com os seus bens indis-
poníveis até a apuração e liquidação final de 
suas responsabilidades. Essa indisponibilida-
de atinge todos os bens desses administra-

dores, tanto aqueles adquiridos antes quanto 
aqueles adquiridos após o ingresso na admi-
nistração da instituição financeira. A Lei nº 
9.447/1997 estendeu a responsabilidade pre-
vista na Lei nº 6.024/1974 e no Decreto-Lei nº 
2.321/1987, no que se refere à indisponibilida-
de aos bens das pessoas naturais ou jurídicas 
que detenham o controle, direto ou indireto, 
das instituições submetidas aos regimes de 
intervenção, liquidação extrajudicial ou ad-
ministração especial temporária.

A indisponibilidade dos bens é decorrência 
direta do ato que decreta a intervenção, sen-
do feita em momento anterior à apuração 
de responsabilidades. A indisponibilidade so-
mente cessará se, ao final da apuração, for 
constatado que o administrador não possui 
responsabilidade. Em outras palavras, tal in-
disponibilidade não depende de uma prévia 
análise ou de uma prévia acusação dos atos de 
gestão de cada administrador; é decorrência 
de expressa disposição de lei em face do regi-
me excepcional de intervenção ou liquidação.

Embora a indisponibilidade dos bens tenha 
por fundamento a preservação dos interes-
ses dos depositantes e aplicadores que man-
tinham suas economias junto à instituição 
financeira falida, sobre a qual paira suspeita 
de gestão temerária, sua aplicação automá-
tica configura lesão ao devido processo legal, 
princípio insculpido no artigo 5º, inciso LIV, da 
Constituição Federal (“Ninguém será privado 
da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal”). Esse princípio tem por esco-
po garantir os demais, tais como a ampla de-
fesa e o contraditório (art. 5º, LV), bem como 
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o direito de propriedade (art. 5º, XXII), que se 
vê atingido no momento em que se retira um 
de seus requisitos, qual seja a livre disposição 
dos bens.

Além disso, a morosidade jurisdicional é um 
dos pontos que se opõe à indisponibilidade 
de bens. Isso porque a celeridade e a efici-
ência dos processos de liquidação são ques-
tionáveis do ponto de vista temporal. Maior 
gravame se apresenta quando, da análise 
da jurisprudência, se depreende que não há 
responsabilidade civil do Banco Central do 
Brasil (BCB) por eventuais danos materiais 
ou morais sofridos, ainda que decorrentes de 
eventual demora na apuração da responsa-
bilidade dos administradores. Dessa maneira, 
o administrador, além de ser lesado com a 
indisponibilidade, ainda se vê impossibilita-
do de obter qualquer reparação pelo prejuízo 
oriundo dessa medida.

Deve-se registrar, ainda, que os administra-
dores que exercem uma gestão fraudulenta 
ou temerária à frente de instituições finan-
ceiras já estão sujeitos a inúmeras legislações 
que preveem a sua punição, como o Código 
Penal Brasileiro, o Código Civil (no que tange 
à reparação civil), e, mais especificamente, a 
Lei nº 4.595/1964, a Lei nº 7.492/1986, as resolu-
ções do BCB e da Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM), entre outras, as quais obedecem 
aos comandos constitucionais, asseguran-
do ampla defesa e o contraditório à parte.

A indisponibilidade de bens torna-se ainda 
mais desarrazoada quando se analisa a sua 
aplicação a conselheiros não acionistas de 

instituições financeiras. Os conselheiros não 
acionistas são eleitos para o exercício de uma 
profissão em razão de seu conhecimento de 
mercado, sendo remunerados pelo exercício 
de suas funções. Não são, portanto, benefici-
ários diretos dos atos de gestão temerária ou 
fraudulenta, diante da ausência de participa-
ção societária, enquadrando-se como meros 
funcionários da empresa contratados para o 
exercício da função de membro do conselho 
de administração. Dessa forma, esses conse-
lheiros não mantêm vínculo duradouro com 
a sociedade, podendo ser demitidos ou se 
demitirem dos cargos com bastante frequ-
ência, segundo as mais variadas situações. 

A imediata indisponibilidade dos bens des-
ses conselheiros, antes mesmo da apuração 
de suas responsabilidades no evento danoso 
ou sequer da existência de indícios de que 
tenham agido com culpa ou dolo no exercício 
de suas funções, constitui-se como uma me-
dida desproporcional, vez que não leva em 
consideração as peculiaridades do adminis-
trador não acionista. Essa medida impõe um 
ônus demasiadamente pesado aos profissio-
nais, impedindo a livre disposição de seus 
bens, por tempo indeterminado.

A CNF apoia propostas que visam a atualizar 
a legislação, de modo a corrigir a distorção 
provocada pela aplicação da indisponibili-
dade de bens prevista na Lei nº 6.024/1974. 
Essa previsão carece de modernização para 
se adequar aos comandos constitucionais e 
à necessidade do setor financeiro, em espe-
cial por constituir um entrave à presença de 
conselheiros não acionistas nas instituições 
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financeiras. Ressalte-se que o próprio legis-
lador reconheceu a importância da partici-
pação desses profissionais no conselho de 
administração por meio da Lei nº 12.431/2011, 
que alterou a redação do artigo 146 da Lei 
n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) 
para extinguir a obrigatoriedade de os mem-
bros desse conselho serem acionistas.

2.4.5 – Desburocratização

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a introdução de procedimentos simples, 
rápidos e baratos que poupem recursos 
da sociedade e que os direcionem para 
atividades produtivas, sem transferir 
para entes privados os ônus próprios do 
setor público.

O desafio de uma administração pública 
moderna é adotar procedimentos simples, 
rápidos e baratos, sem afetar negativamente 
a segurança jurídica. A burocracia ineficiente 
tem impacto sobre a atividade econômica 
na medida em que subtrai recursos escassos, 
tais como disponibilidades financeiras e 
tempo, desvia recursos produtivos para áreas 
não produtivas e incentiva a informalidade.

No relatório Doing Business 2018 (Fazendo 
Negócios 2018), realizado pelo Banco 
Mundial, o Brasil aparece na 125ª posição 
no quesito “facilidade para fazer negócios” 
em um total de 190 países pesquisados, 
perdendo duas posições quanto ao relatório 
de 2017. Dessa forma, o país aparece abaixo 

de outros emergentes, como África do Sul 
(82º) e China (78º) e de todas as grandes 
economias da América Latina, como México 
(49º), Colômbia (59º), Chile (55º) e Argentina 
(117º).

O Brasil ocupa a 176ª posição no tópico 
referente ao tempo e burocracia exigidos 
para a abertura de empresas. O processo de 
abertura de empresa no país dura, em média, 
79,5 dias, enquanto a média mundial é de 21 
dias. No quesito “alvará para construções”, 
o Brasil é o 170º do ranking (estava na 130ª 
posição em 2013). Já no quesito “registro de 
propriedade”, o Brasil ocupa 131ª posição, 
demandando 31,4 dias para realizá-lo com 
um custo de 3,2% do valor da propriedade.

Todos esses dados evidenciam o peso 
da burocracia brasileira, que termina por 
reduzir a capacidade competitiva do país, 
engessando a atividade produtiva e a 
circulação de riquezas. A CNF, nessa esteira, 
posiciona-se favoravelmente a medidas 
que tenham por escopo imprimir eficiência 
aos procedimentos, impedindo que os 
negócios sejam desestimulados em razão da 
morosidade própria do setor público.

2.4.5.1 – Simplificação do registro 
e legalização de empresas e 
negócios

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a simplificação do registro e 
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legalização de empresas e negócios. Entre 
os procedimentos burocráticos, a CNF 
destaca a exigência de variadas e excessivas 
certidões negativas, dispositivos 
cartoriais incluídos em diversas propostas 
e obrigatoriedade de manutenção e 
publicação de documentos em meios 
físicos. Tais processos constrangem o 
livre exercício da atividade empresarial 
e, embora tenham a pretensão de criar 
maior segurança e transparência, não 
trazem nenhum desses benefícios.

Entre as exigências burocráticas que oneram 
a vida empresarial e individual, destaca-se o 
processo desgastante de obtenção de certi-
dões negativas, que envolve desde compa-
recimento a diversas repartições públicas à 
inobservância de prazos pelas autoridades. 
Tal processo dificulta o livre exercício da ati-
vidade empresarial e acarreta perdas subs-
tanciais à economia, na medida em que a 
certidão negativa se tornou pré-requisito 
para a maioria dos atos importantes da ativi-
dade empresarial.

O Comitê para Gestão da Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (CGSIM) é um órgão 
colegiado, que tem a finalidade de atuar na 
desburocratização de registro e legalização de 
empresas. De grande relevância estratégica, 
o comitê participa dos debates relacionados 
à modernização dos processos de registro 
mercantil, como uma forma de estimular o 
empreendedorismo e a competitividade das 
empresas brasileiras, reduzindo os custos 
decorrentes do excesso de burocracia. O 

CGSIM trata, por conseguinte, de questões 
que repercutem nas instituições financeiras.

Em 2019, após a reestruturação do governo 
federal foi criada, no Ministério da Economia, 
a Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital e ficará a cargo 
dela a articulação e supervisão dos órgãos e 
das entidades envolvidos na integração do 
registro e da legalização de empresas que 
pode contribuir para os debates a respeito 
do tema.

A CNF acredita que é importante a participa-
ção das confederações nos trabalhos desen-
volvidos pelo CGSIM. Elas poderão fomen-
tar de maneira significativa os debates que 
visem à compatibilização, integração e har-
monização das regras e procedimentos do 
registro mercantil, de modo a evitar duplici-
dade de exigências, garantir a linearidade do 
processo e aperfeiçoar a eficiência dos traba-
lhos, para estimular o empreendedorismo e 
a competitividade das empresas brasileiras, 
reduzindo os custos decorrentes do excesso 
de burocracia.

2.4.5.2 – Obtenção de Certidão 
Negativa de Débito

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
à simplificação e à desburocratização 
dos procedimentos para a obtenção 
de certidões negativas de débito com 
o escopo de facilitar a prática de atos 
necessários ao desenvolvimento das 
atividades empresariais no país, o 
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fortalecimento das atividades produtivas 
e a prosperidade econômica.

Dentre tantas exigências da burocracia do 
sistema tributário, destaca-se a questão 
relacionada à obtenção de Certidão Negativa 
de Débito (CND), por meio da qual o 
contribuinte comprova a quitação de suas 
obrigações tributárias. A obtenção de CND 
é penosa para a maioria dos contribuintes, 
já que sua emissão depende da estrita 
demonstração de regularidade fiscal, que 
implica não ter qualquer débito, erro ou 
falha procedimental em relação aos tributos. 
A dificuldade de demonstrar essa situação 
é verificada, não porque exista débito, 
erro ou falha procedimental, mas porque 
comprovações documentais muitas vezes 
são difíceis e exigem tempo que a celeridade 
dos negócios não admite, acarreta perdas 
substanciais na economia, impedindo o livre 
exercício da atividade empresarial.

Apesar dessas dificuldades, a CND é 
considerada pré-requisito legal para 
habilitação de empresas em processos de 
licitação e concorrência, para obtenção 
de financiamentos e empréstimos junto 
a instituições financeiras oficiais, para a 
alienação de imóveis, bem como para o 
bom desenvolvimento de muitas outras 
atividades negociais. O sistema legislativo 
brasileiro contém um número significativo 
de atos normativos sobre a exigência ou a 
regulação de CND.

A CND representa direito garantido em lei de 
o contribuinte comprovar o pagamento de 
tributos. O exercício desse direito, no entanto, 
muitas vezes submete o contribuinte aos 
excessos de burocracia, representados pelas 
peregrinações por repartições públicas, 
entregas de documentos, pagamentos 
de débitos discutíveis ou em duplicidade, 
cumprimento de pendências – que, 
cumpridas, originam novas – e inobservância 
de prazos legais pelas autoridades e outros.

As empresas brasileiras que necessitam de CND 
estão sob a ameaça constante de verem seus 
negócios retardados e impactados, razão pela 
qual contratam profissionais exclusivamente 
para atender a essas exigências burocráticas 
e, se for o caso, recorrer ao Poder Judiciário 
para garantir o direito à prova de sua regular 
situação fiscal/tributária. Esse processo 
atinge diretamente o custo operacional, 
encarecendo o produto final, o que se 
torna mais grave quando da comparação 
de custos de produção para os produtos de 
exportação, já que o Brasil é um dos países 
de maior custo burocrático do mundo, com 
a consequente afetação de nossa capacidade 
competitiva no mercado internacional.

Ciente de dificuldades burocráticas que 
pudessem influir no livre curso de obtenção 
de certidões, o Código Tributário Nacional 
introduziu a Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa, aplicável a determinadas situações 
(débitos não vencidos, em cobrança, cuja 
exigibilidade esteja suspensa ou em que 
tenha havido penhora de bens), significando 
que há débito, mas é como se não houvesse, e 
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com isso evitando prejudicar os contribuintes 
que precisam da CND. Nos últimos tempos, 
entretanto, essa alternativa também tem se 
mostrado incapaz de diminuir os inúmeros 
problemas enfrentados por aqueles que 
precisam da referida certidão, pois que 
a burocracia dificulta os caminhos de 
atendimento ao contribuinte.

Segundo pesquisa realizada pela 
PricewaterhouseCoopers (PWC), mais de 90% 
das empresas no Brasil, dos mais variados 
portes e setores, já retardaram ou perderam 
negócios em função de dificuldades para 
obter a CND. De acordo com estudo realizado 
pela Câmara Americana de Comércio Brasil-
Estados Unidos (AMCHAM), as empresas 
gastam com pessoal R$ 3,59 milhões ao ano 
para manter em dia suas certidões negativas 
de débito. 

Não faz sentido impedir a prática de um 
negócio lícito sob o pretexto de que a 
sociedade envolvida na operação é devedora 
da Receita Federal do Brasil (RFB). Ora, se a 
empresa possui débito fiscal, deve o poder 
público se valer dos diversos mecanismos 
que a legislação lhe oferece para cobrá-la ou 
constranger o seu patrimônio para garantir o 
recebimento da dívida, dentre os quais a Lei 
de Execução Fiscal, e não se valer de artifícios 
que indiretamente forçam o contribuinte a 
pagar sua dívida fiscal, usurpando deste o 
direito de discuti-la.

Esse tipo de restrição também ofende o 
princípio constitucional do devido processo 
legal, pois impede a empresa de exercer, na 

sua plenitude, os seus direitos de defesa e 
contraditório.

Não ter a certidão à disposição não significa 
necessariamente estado de insolvência ou 
equivalente. Dificuldades na sua emissão 
podem ter inúmeras razões, desde um mero 
erro em uma declaração até o não pagamento 
de um valor indevido. É sabido que muitas 
vezes as certidões só não são emitidas por 
conta da extrema burocracia e morosidade 
do poder público, situações paradoxais em 
que este acaba se beneficiando da própria 
ineficiência. 

A exigência da certidão não é o mecanismo 
mais adequado e eficaz para evitar fraudes 
no pagamento de tributos. Eventual fraude 
será determinada pela existência ou não 
de patrimônio suficiente para garantir o 
pagamento de dívidas fiscais no momento 
da alienação do bem, conforme preceitua o 
artigo 185 do Código Tributário Nacional.

A CNF vê com simpatia as propostas da 
AMCHAM com vistas à simplificação do 
processo de obtenção da CND. As propostas 
apresentadas visam a melhorar o ambiente 
de negócios, podendo ser resumidas em: (i) 
estender o prazo de validade das CNDs de 
180 para 365 dias, a fim de reduzir à metade 
o trabalho das empresas para obtê-las e, 
consequentemente, também o esforço dos 
órgãos responsáveis pela sua emissão; (ii) 
fixar o dia de protocolo do pedido da CND 
como data de corte das pendências que os 
contribuintes devem regularizar; e (iii) dar 
efeito suspensivo aos “envelopamentos” 



56 |  CAPÍTULO 2: AVANÇOS ESTRUTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO

(o processo pelo qual o contribuinte reúne 
em envelopes, para a RFB, os documentos 
comprovatórios esclarecendo sobre suas 
pendências, para que estes não sejam 
punidos pela demora do órgão em examinar 
sua situação).

A desburocratização e a simplificação 
na obtenção da CND contribuem para o 
fomento dos negócios e para a atração de 
investimentos estrangeiros, alavancas da 
economia brasileira.

2.4.5.3 – Digitalização/
arquivamento de documentos

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que confiram 
segurança jurídica aos atos e negócios 
que envolvam documentos digitalizados 
ao dar a estes o mesmo valor jurídico 
dado aos documentos originais. Para a 
CNF, esse propósito seria atingido pela 
adequação da atual legislação que trata 
de microfilmagem a novas tecnologias 
de reprodução de imagem, dispensado o 
registro notarial.

A regulamentação da digitalização de 
documentos não alteraria nenhuma das 
legislações específicas vigentes. Por 
exemplo, em nada afetaria as atividades e as 
competências tanto dos tabeliães de notas e 
de protesto quanto dos cartórios de registro 
civis, de pessoas naturais ou jurídicas, de 
títulos e documentos e de imóveis, na medida 
em que o meio ótico ou digital simplesmente 
substituiria o suporte em papel dos atos 

e negócios jurídicos, que continuariam 
regulados pelas mesmas normas.

A Lei nº 12.865/2013, em seu artigo 23, dispõe 
que “nas operações e transações realizadas 
no sistema financeiro nacional, inclusive 
por meio de instrumentos regulados por lei 
específica, o documento digitalizado terá 
o mesmo valor legal que o documento que 
lhe deu origem, respeitadas as normas do 
Conselho Monetário Nacional”. Referido 
artigo foi regulado pelo Conselho Monetário 
Nacional por meio da Resolução 4474, de 31 
de março de 2016 e pela Circular 3789, de 5 
de maio de 2016, pela qual o Banco Central 
do Brasil tratou os aspectos técnicos da 
digitalização de documentos no sistema 
financeiro nacional.

Em que pese a atual regulação da digitalização 
de documentos no sistema financeiro 
nacional, tramita no Congresso Nacional uma 
proposição que altera a Lei nº 12.682/2012, o 
art. 9º da Lei nº 8.159/1991, o art. 23 da Lei 
nº 12.865/2013, o art. 232 do Decreto-Lei 
nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal) e 
o art. 425 da Lei nº 13.105/2015 (Código de 
Processo Civil)  que, se aprovada, permitirá 
a destruição do documento físico com maior 
segurança, excluídos apenas aqueles para os 
quais haja legislação específica que exija a 
manutenção em meio físico.

A maior inovação visada, que gerará segurança 
jurídica, é a da possibilidade de eliminação 
imediata do documento original, desde que 
digitalizado e armazenado eletronicamente, 
de acordo com os procedimentos estipulados 
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pelo CMN. Esses documentos digitalizados têm 
a autenticidade e a integridade asseguradas 
pelo uso de padrão de assinaturas digitais 
legalmente aceito. Assim, não há justificativa 
jurídica ou econômica para obrigar o sistema 
financeiro, bem como as empresas e órgãos 
públicos a guardarem, mesmo que por prazo 
determinado, os documentos digitalizados, 
uma vez que estes têm o mesmo valor 
jurídico do documento que lhe deu origem.

2.4.5.4 – Cédula de Crédito 
Bancário Eletrônica

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que buscam 
conferir eficácia de documento físico à 
Cédula de Crédito Bancário emitida por 
meio eletrônico. Os títulos de crédito em 
geral têm como requisito da sua validade 
a emissão na forma escrita, porém a 
evolução da tecnologia digital torna 
possível a criação da Cédula de Crédito 
Bancário Eletrônica, ideia amparada pela 
doutrina.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é um título 
de crédito stricto sensu, emitido por pessoa 
física ou jurídica em favor de instituição 
financeira ou entidade a esta equiparada, 
dotado de cartularidade, literalidade e 
autonomia, transmitido por meio de endosso 
em preto, ao qual se aplicarão, no que 
couberem, as normas de direito cambiário.

Quanto à confecção do título, entende-se 
como desnecessária a exigência da emissão 
em papel, considerando que todas as 

relações entre o credor e o devedor podem 
ser documentadas, independentemente do 
meio físico. Para o professor Fábio Ulhoa 
Coelho: 

Ora, se o documento nem sequer é 
emitido, não há sentido algum em 
se condicionar a cobrança do crédito 
à posse de um papel inexistente. 
Representa uma dispensável 
formalidade exigir-se a confecção do 
título em papel, se as relações entre 
credor e devedor documentaram-se 
todas independentemente dele. (Curso 
de Direito Comercial. 9ª ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2005, v. 1, p. 385)

Os títulos de crédito em geral têm como 
requisito da sua validade a emissão na forma 
escrita. Porém, com a evolução da tecnologia 
digital, tornou-se possível a Cédula de Crédito 
Bancário Eletrônica que, mesmo desprovida 
de forma física, teria a mesma eficácia do 
documento em papel.

O melhor meio para a criação dessa nova 
modalidade de CCB seria a alteração do 
artigo 29, da Lei nº 10.931/2004, para conferir 
eficácia de documento físico à cédula emitida 
por meio eletrônico.

2.4.6 – Recuperação de empresas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o aprimoramento da Lei nº 11.101/2005, de 
recuperação de empresas e falências, com 
vistas a fornecer maiores garantias 
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aos credores, sem comprometer o 
interesse público, bem como para conferir 
maior efetividade à atuação das partes 
interessadas no processo de recuperação 
judicial. A CNF sublinha que a dispensa de 
apresentação de certidões negativas de 
débito (CND) para admissão em processo 
de recuperação muito contribuiria para 
atrair investidores.

Entre as melhorias introduzidas pela Lei de 
Recuperação de Empresas e Falências (Lei nº 
11.101/2005), destacam-se três: o incentivo à 
preservação do funcionamento da empresa, a 
maior proteção aos credores e a manutenção 
de empregos. Entretanto, depois de mais de 
uma década da edição da norma, é necessário 
aprimorá-la com o intuito de viabilizar o cres-
cimento do número de empresas recuperadas.

Segundo dados da Serasa Experian, em 2018, 
7.953 empresas tiveram as suas ações de re-
cuperação judicial deferidas. Destas, 1.917 
empresas conseguiram retornar suas ativi-
dades e 6.036 companhias tiveram processo 
convolado em falência.

Estima-se que no Brasil o percentual de em-
presas que tiveram os seus planos cumpridos 
e voltaram a operar seja de apenas 1%. Nos 
Estados Unidos da América (EUA), onde pro-
cesso é regulado pelo Chapter XI, esse per-
centual fica entre 20% e 30%.

As discussões em torno da Lei de Recupera-
ção de Empresas e Falências estão centradas 
na ordem de prioridade de recebimentos. A 
definição dessa ordem de prioridade deve 

buscar um equilíbrio que, por um lado, não 
sobreponha o interesse individual dos credo-
res ao interesse público (como é o caso dos 
créditos trabalhistas e previdenciários, por 
exemplo) e, por outro, assegure aos credo-
res garantias suficientemente sólidas não só 
para incentivar a concessão do crédito, mas 
também para chamar investidores a partici-
par da recuperação da empresa.

Não se confundem, por exemplo, a prioridade 
na ordem de classificação de créditos contra 
empresa falida e o tratamento especial que 
a lei dispensa a microempresas e empresas 
de pequeno porte. O artigo 83 estabelece 
a ordem de classificação dos créditos na 
falência. Já o § 1º, do artigo 70, permite 
que as microempresas e as empresas de 
pequeno porte apresentem plano especial 
de recuperação judicial. As prioridades 
ordenadas na lei são estabelecidas em função 
da natureza dos créditos, e não do credor. 
Não há impedimento a que microempresas e 
empresas de pequeno porte se habilitem para 
receber, por exemplo, créditos com garantia 
real ou créditos com privilégio especial ou geral.

Importante destacar que a Lei de Falências 
dos EUA possui previsão similar nesse sentido 
(Seção 560), protegendo a possibilidade de 
vencimento antecipado de contratos de 
derivativos no caso de recuperação judicial 
(Chapter 11).

Por sua vez, o tratamento diferenciado para 
derivativos é justificado principalmente em 
razão de que esses contratos e os de opera-
ções compromissadas são voláteis, de modo 



59CAPÍTULO 2: AVANÇOS ESTRUTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO |  

que o saldo devedor e, inclusive, a posição 
do credor e devedor podem alterar diaria-
mente. Sendo assim, é desejável que a partir 
do deferimento da recuperação judicial seja 
possível vencer antecipadamente o contrato 
e realizar-se a compensação dos valores, para 
que haja clareza se a empresa recuperanda 
é credora ou devedora e, consequentemen-
te, se a instituição financeira contraparte do 
contrato deve pagar algum valor à recupe-
randa, ou buscar o pagamento de seu cré-
dito. Outro ponto singular das operações de 
derivativos é a necessidade de evitar o cha-
mado cherry picking, em que a companhia 
e/ou administrador judicial poderá escolher 
manter em aberto as operações devedoras, 
mas liquidar as operações credoras. Além 
do mais, é necessário evitar risco sistêmico, 
dado que as instituições financeiras realizam 
operações no mercado de natureza oposta às 
realizadas com seus clientes. 

Outro ponto que concentra atenções é a 
eventual prorrogação do prazo de 180 dias 
fixado pela atual redação da Lei de Falên-
cias para que ocorra a suspensão do curso da 
prescrição e de todas as ações e execuções 
do devedor. A norma atual não permite a ex-
tensão desse prazo, mas sabe-se que existem 
recuperações judiciais que duram cinco, seis 
anos, ou até mais. A ausência da inserção de 
um limite temporal traz insegurança jurídica 
para os credores. A finalidade de respeitar o 
limite temporal é evitar o excessivo prolon-
gamento de discussões e, assim, incentivar o 
cumprimento das obrigações da empresa em 
recuperação junto a seus credores. Na práti-
ca, o prazo é prolongado sem qualquer limite; 

isso requer que no texto legal seja definida a 
possibilidade de apenas uma prorrogação por 
mais 180 dias, não podendo o prazo total, em 
nenhuma hipótese, superar 360 dias. A alte-
ração daria mais segurança jurídica aos inte-
ressados na recuperação judicial da empresa.

É preciso, também, melhorar a redação do 
artigo 21 da norma, para estabelecer regras 
que profissionalizem a escolha do adminis-
trador judicial e impossibilitem a ocorrên-
cia de conflitos de interesse entre as partes. 
Busca-se, ainda, inserir regras que melhorem 
o processo de seleção dos administradores, 
“devendo o juiz nortear a sua escolha levan-
do em conta a estrutura organizacional e fí-
sica, recursos humanos, experiência nacional 
ou internacional, adequados à dimensão e 
complexidade da recuperação judicial ou fa-
lência em questão”.

A conservação dos direitos contra coobriga-
dos, fiadores e obrigados de regresso, tor-
nando não escritas quaisquer disposições 
do plano de recuperação judicial destinadas 
a limitar tais direitos, ajudaria a melhorar o 
processo de recuperação.

No âmbito do Poder Executivo, o então Mi-
nistério da Fazenda, incorporado pelo atual 
Ministério da Economia, criou, por intermé-
dio da Portaria nº 467/2016, um grupo de tra-
balho com a finalidade de estudar, consolidar 
e propor medidas voltadas ao aprimoramen-
to da Lei nº 11.101/2005, além de outros ins-
trumentos legais associados aos temas recu-
peração e falência de empresas.

O grupo contou com a participação de re-
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presentantes do então Ministério da Fazen-
da, do Banco Central do Brasil, da academia 
e de especialistas com notória especialização 
no tema, e apresentou proposta de alteração 
da matéria com o objetivo de conferir maior 
efetividade à recuperação judicial.

Em maio de 2018 o Anteprojeto de Lei foi en-
caminhado ao Congresso Nacional pelo en-
tão Presidente da República, Michel Temer, 
se tornando o Projeto de Lei nº 10.220/2018. 
A matéria foi apensada ao Projeto de Lei nº 
6.229/2005, que também visa regular a re-
cuperação de empresas e está aguardan-
do a criação de uma Comissão Temporária 
para sua análise. Com a criação da referida 
Comissão, ainda haverá muita discussão em 
torno do assunto no âmbito do Congresso 
Nacional. Alguns aspectos do projeto, como 
o tratamento quanto à compensação e aos 
derivativos, a ausência de previsão de um li-
mite temporal para o período de suspensão 
do curso da prescrição, a revogação de atos 
praticados antes da recuperação judicial, a 
denúncia de contratos, a inexigibilidade das 
garantias, as modificações do plano de recu-
peração judicial, entre outras questões, ainda 
são pontos de preocupação das instituições 

2.4.6.1 – Limites do plano de 
recuperação judicial

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o aprimoramento da Lei de Recuperação 
de Empresas e Falências (LFR), que 
examinem em profundidade os limites 

do plano de recuperação judicial, com o 
propósito de facilitar eventual concessão 
de crédito para empresas em recuperação.

O princípio da preservação da empresa 
como vem sendo referido pela doutrina e 
nas decisões dos tribunais está previsto no 
artigo 47, da LFR (Lei nº 11.101/2005), que 
regula a recuperação de empresas e falências, 
conforme transcrito abaixo:

Art. 47. A recuperação judicial tem por 
objetivo viabilizar a superação da situ-
ação de crise econômico-financeira do 
devedor, a fim de permitir a manuten-
ção da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo, assim, a preser-
vação da empresa, sua função social e o 
estímulo à atividade econômica. 

Esse princípio vem sendo utilizado para jus-
tificar a concessão da recuperação judicial, 
principalmente para fundamentar as conces-
sões com base no artigo 58 dessa lei. 

O instituto da recuperação judicial diver-
ge da concordata, previsto na antiga lei de 
falências (Decreto-Lei nº 7.661/1945), visto 
que no revogado decreto-lei a empresa teria 
como alternativa a concordata preventiva, o 
que possibilitaria a dilação dos prazos e per-
dão parcial da dívida quirografária, limitado 
a 50% do seu valor. O novo dispositivo au-
menta o rol dos meios de recuperação, ou-
torgando excessiva liberdade ao devedor e 
seus credores para construírem um plano de 
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recuperação judicial (PRJ) que viabilize a re-
cuperação da empresa em crise. Entretanto, 
nada obsta que dentre as soluções a serem 
empregadas estejam elencadas aquelas que 
podem violar os preceitos formais e razoá-
veis do ordenamento jurídico pátrio, bem 
como causar prejuízo aos credores.

Após o pedido de recuperação judicial e de-
ferido o seu processamento, a recuperanda 
terá 180 dias para apresentar e aprovar o pla-
no em assembleia geral de credores. Nesse 
ínterim, ficam suspensas todas as execuções 
em face da recuperanda.

Registre-se, que, em alguns casos, empre-
sas buscam a recuperação como subterfúgio 
para condutas que objetivam apenas a re-
dução de suas obrigações e dos encargos fi-
nanceiros contratados. A maioria dos planos 
de recuperação judicial é aprovada com des-
contos de até 80% do valor da dívida, com 
carência e prazos alongados. Dessa forma, 
planos com tais condições impõem excessivo 
ônus ao Sistema Financeiro Nacional (SFN). A 
apresentação de um laudo de constatação, 
atestando a viabilidade econômica da em-
presa para o deferimento do processamen-
to da ação, inviabilizando a continuação do 
processo quando a recuperanda for manifes-
tamente inviável, pode tornar mais precisa 
a identificação de empresas que realmente 
tenham condições de recuperação.

Outra prática adotada por empresas é a ten-
tativa de inclusão de créditos não sujeitos 
aos efeitos da recuperação judicial no PRJ, 
fato este que obriga os credores a adotar 

medidas judiciais combatendo tal situação, 
cuja discussão contribui para o aumento do 
prazo de definição das condições de recupe-
ração judicial. A reapresentação do PRJ com 
atendimento e manifestação relacionados às 
objeções dos credores pode tornar o plano 
mais realista e viável, levando a uma ver-
dadeira composição entre os interesses de 
todos os credores e a devedora. A partir da 
vigência da Lei nº 11.101/2005, verifica-se au-
mento expressivo do número de processos 
de recuperação judicial.

Ressalte-se, ainda, a existência de projetos 
de lei com objetivo de alteração da legisla-
ção falimentar que, caso sejam aprovados, 
contribuiriam significativamente para o au-
mento do público-alvo com legitimidade 
para pleitear recuperação judicial, bem como 
a respectiva elevação do risco de crédito. 

A empresa em recuperação judicial tem o 
seu risco de crédito elevado, visto que, se 
não cumprir o plano da recuperação, o pro-
cedimento é convertido em falência. Ocorre 
que, com a elevação do risco, a empresa em 
recuperação judicial passa a enfrentar a fal-
ta de crédito. A concessão de crédito novo 
esbarra nas diretrizes do SFN. Para ilustrar: 
o Conselho Monetário Nacional, por meio 
da Resolução nº 2.682/1999, determinou que 
as instituições financeiras classificassem as 
operações de crédito em ordem crescente de 
risco, iniciando em “AA” até “H”, devendo o 
tomador ser classificado de acordo com in-
formações internas e externas. Assim, a em-
presa em recuperação judicial tem suas ope-
rações contratadas com o sistema financeiro 
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classificadas com risco “H”, o que enseja pro-
visão de crédito de liquidação duvidosa no 
valor de 100% do crédito.

A saída pode ser a criação de fundos private 
equities específicos para investir em compa-
nhias em recuperação judicial, ou fundo de 
aval, a exemplo do Fundo de Aval para a Ge-
ração de Emprego e Renda (FUNPROGER). 

Dentre as medidas voltadas ao aprimora-
mento da Lei nº 11.101/2005 está a submissão 
dos créditos garantidos por alienação/cessão 
fiduciária à recuperação judicial. Nesse senti-
do, entende-se que se deve reafirmar a ne-
cessidade de se manter a redação atual do 
art. 49 da referida lei.

Isso porque as garantias são utilizadas pelas 
instituições financeiras para reduzir as per-
das em caso de um default (inadimplência), 
representando uma forma de aumentar a 
segurança nos pagamentos futuros das dí-
vidas. Quanto maior as garantias, menor é o 
capital perdido, já que parte do crédito con-
cedido pode ser recuperado.

Em um mercado de crédito com informação 
assimétrica, no qual é impossível distinguir 
maus pagadores de bons pagadores, as ga-
rantias desempenham um papel na resolução 
de diferentes problemas que podem surgir 
deste tipo de informação imperfeita. A lite-
ratura aponta que a existência das mesmas 
reduz as taxas de juros de forma significati-
va. A qualidade das garantias e sua facilidade 
de cobrança ajudam a explicar o menor custo 
do financiamento.

Pelos seus conceitos implícitos e pela segu-
rança que proporciona às partes contratu-
almente envolvidas, a garantia fiduciária na 
forma como é adotada atualmente no Brasil 
é parte indissociável do conceito regulatório 
que rege o funcionamento do mercado, for-
talecendo a estrutura do SFN, aperfeiçoando 
o processo de intermediação financeira e, por 
consequência, contribuindo para a estabili-
dade financeira.

Frente ao impacto positivo das garantias 
nos spreads bancários, qualquer alteração 
no estatuto legal da alienação/cessão fidu-
ciária que dificulte o uso deste instrumento 
como garantia para os bancos deve gerar um 
aumento nas taxas e uma redução dos em-
préstimos em função do aumento do risco, 
uma vez que um montante maior de capi-
tal deve ser mantido dentro das instituições 
para provisionamento. Esta redução nos em-
préstimos, inevitavelmente trará impactos 
no crescimento econômico.

O crescimento da alienação/cessão fiduciária 
ao longo do tempo contribuiu para a evo-
lução do mercado de crédito brasileiro nos 
últimos anos, em especial, para o segmento 
de pequenas e médias empresas. 

Assim, sendo a alienação/cessão fiduciária 
um empréstimo com boa qualidade de 
garantia, diminui a perda em caso de default, 
uma vez que o credor pode recuperar boa 
parte do crédito concedido. A reforma 
da Lei n° 11.101/2005 e a possibilidade de 
flexibilização do instituto da alienação/
cessão fiduciária prejudicará a concessão de 
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crédito em especial para os segmentos de 
Pequenas, Médias e Microempresas (PMEs) 
e, dentre as modalidades de crédito, os 
empréstimos para infraestrutura, imobiliários 
e automotivos, segmentos mais dependentes 
de empréstimos com este tipo de garantia 
(alienação/cessão fiduciária).

Acontecimentos que trazem incerteza à 
capacidade de pagamento ou à execução 
da garantia têm o potencial de resultar em 
consequentes ações defensivas por parte 
das instituições financeiras, aumento do 
custo do dinheiro, diminuição da atividade 
econômica, redução do emprego e ter 
reflexo no PIB. Evidentemente, essa condição 
poderia neutralizar todo o esforço voltado 
para reativar a atividade econômica e, mais 
grave, frustrar as expectativas dos agentes 
econômicos e da sociedade.

Para tentar mensurar os impactos no PIB 
e no mercado de trabalho de uma possível 
mudança no sistema de garantias, foi feita 
uma análise do ponto de vista da retração da 
oferta de crédito a pessoas jurídicas.

Através de modelos econométricos, estimou-
se a sensibilidade da demanda por crédito ao 
aumento do risco pela ausência da garantia, o 
que faz com que os bancos deixem de ofertar 
crédito, mesmo que este seja demandado. 

Assim, considerando um cenário em que 
todo o volume de empréstimo com garantia 
seria extinto, o que equivale a uma redução 
de crédito de cerca de R$ 396 bilhões, tem-se 
que em valores monetários, se perderiam R$ 
46 bilhões de Produto Interno Bruto e seriam 

perdidos 415,1 mil postos de trabalho formais 
na economia.

Por outro lado, em razão dos contratos de 
derivativos e operações compromissadas se-
rem voláteis, de modo que o saldo devedor 
e, inclusive, a posição de credor e devedor 
podem alterar diariamente, é desejável que 
a partir do deferimento da recuperação ju-
dicial seja possível vencer antecipadamente 
o contrato e realizar-se a compensação dos 
valores, para que haja clareza se a empresa 
recuperanda é credora ou devedora e, con-
sequentemente, se a instituição financeira 
contraparte do contrato deve pagar algum 
valor à recuperanda, ou buscar o pagamento 
de seu crédito.

Alternativamente, são sugestões do “BRAiN 
– Brasil Investimentos & Negócios” para a 
melhoria da recuperação de empresas no 
Brasil, tanto em relação à burocracia quanto 
da taxa de recuperação dos credores: (i) re-
duzir custos dos procedimentos falimentares 
e de recuperação de empresas; (ii) apesar dos 
significativos avanços introduzidos pela Lei 
nº 11.101/2005, ainda é necessário reduzir pra-
zos processuais e limitar potenciais atrasos 
nos procedimentos falimentares; (iii) revisão 
dessa lei de modo a viabilizar a negociação 
extrajudicial antes do procedimento judicial; 
(iv) eliminação de ambiguidades existentes 
na LFR; (v) criação de instâncias especiais 
para casos de insolvência, tribunais especiais 
e regulamentação de profissionais especia-
lizados em insolvência; (vi) identificação de 
formas de aumento da abrangência da lei de 
modo a aumentar o público ao qual é apli-
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cável, além da revisão dos parâmetros de 
deferimento e parâmetros de concessão da 
recuperação.

 2.5 – Desindexação da economia

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a eliminação do uso de indexadores em 
contratos e obrigações, no entendimento 
de que a complexidade e diversidade da 
economia brasileira e os altos níveis de 
concorrência em praticamente todos os 
setores recomendam a livre negociação 
como ferramenta adequada para 
reajustes de preços.

A indexação é um mecanismo por meio do 
qual a inflação decorrida em um dado pe-
ríodo, registrada por um índice de preços, é 
repassada às transações presentes, de forma 
a repor o poder de compra da moeda que a 
elevação geral dos preços corroeu. Na pre-
sença desse mecanismo, os contratos passam 
a embutir em si uma memória inflacionária, 
de sorte que medidas anti-inflacionárias 
convencionais perdem a eficácia. 

O mecanismo de indexação foi amplamente 
utilizado na economia brasileira na década 
de 1980 e início da década de 1990, sendo um 
dos principais motivos para a hiperinflação 
vivida no país naquele momento. Por isso, 
os planos econômicos de combate a esse 
processo inflacionário reduziram largamente 
a indexação na economia brasileira. 
Entretanto, diversos desses mecanismos de 

repasse automático da inflação passada para 
os preços correntes ainda permanecem.

Hoje, o Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M) da Fundação Getulio Vargas (FGV) 
ainda corrige anualmente as tarifas de 
eletricidade e, a cada quatro anos, a tarifa de 
cada empresa passa por avaliação detalhada, 
de forma a repassar para o consumidor os 
ganhos de produtividade. O IGP-M também 
reajusta a maior parte dos contratos de 
aluguel. Outros contratos e obrigações de 
prazo superior a noventa dias são indexados 
à variação da Taxa Referencial (TR), que 
acompanha a remuneração dos certificados 
de depósitos bancários (CDBs), com posterior 
aplicação de um redutor. O Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e 
o Índice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) são utilizados no cálculo 
do Índice de Serviços de Telecomunicações 
(IST), que corrige anualmente as tarifas de 
telefones fixos, calculadas diferentemente 
para cada empresa, com desconto de ganhos 
de produtividade. 

Para o próprio salário mínimo, a correção 
anual é pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) do ano anterior acrescido 
do aumento do Produto Interno Bruto (PIB) 
dos dois anos anteriores, mas as centrais 
sindicais defendem nova regra que permita 
ganhos acima da inflação. O mesmo INPC 
baliza os reajustes de mensalidades escolares 
(ainda que as escolas tenham liberdade de 
determinar seus critérios de correção) e os 
reajustes de aposentadorias de valor superior 
ao do salário mínimo. Os municípios e, no 
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caso das regiões metropolitanas, os estados 
estabelecem as regras de reajuste das tarifas 
de água.

A memória inflacionária também se mostra 
presente no desenho e definição dos 
ativos financeiros. O Tesouro Nacional 
tem contribuído para manter a cultura de 
indexação ao ofertar títulos indexados à 
inflação passada. Em 2018, a dívida pública 
mobiliária federal interna (DPMFi) teve seu 
estoque ampliado em 1,33% em dezembro, 
fechando o ano em R$ 3,68 trilhões. Já a dívida 
pública federal externa (DPFe) teve aumento 
de 0,84%, encerrando o mês de dezembro 
em R$ 148,20 bilhões, ou US$ 38,25 bilhões.

O emprego de indexadores em um cenário 
de baixa inflação passa despercebido por 
não introduzir distorções agudas nos preços 
relativos e não representar acelerador 
perceptível do IGP-M. Contudo, representa 
resquícios de uma cultura inflacionária e 
ameaça potencial à estabilidade econômica 
no caso de turbulências, uma vez que 
reintroduz componente inercial na economia. 
Como resultado, há maior dificuldade para a 
execução e a condução da política monetária. 

Em estudo apresentado no ano de 2013, o 
professor da Universidade de São Paulo, 
José Tiacci Kirsten, elaborou um exercício 
numérico para verificar quão indexado 
estava o Índice do Custo de Vida da Classe 
Média que reflete o aumento de preços ao 
consumidor para as famílias paulistanas de 
dez a 39 salários mínimos de renda mensal 
familiar. Entre os componentes do índice 

sujeitos à indexação estão o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) indexado ao 
Índice de Preços ao Consumidor da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE); 
e condomínio, indexado ao IGP-M. Segundo 
o autor, a indexação foi responsável por 89% 
da variação no índice, evidenciando que esses 
componentes estão altamente indexados, 
o que gera uma inflação inercial de difícil 
reversão. 

Em 2015, o tema retornou às negociações da 
Fazenda com o setor elétrico e eletrointen-
sivo (maior consumidor de energia elétri-
ca no país), quanto à discussão de preços e 
contratos de energia. A Medida Provisória nº 
677/2015, que prorroga contratos de conces-
são do setor elétrico, previu que a correção 
do preço da energia ocorrerá por um novo 
índice que substitui parte da inflação pas-
sada (inercial) por uma projeção da inflação 
futura. 

A desindexação consiste em mecanismo es-
trutural para redução efetiva dos juros e de-
mais encargos financeiros no longo prazo, 
além de beneficiar na estabilização e contro-
le da inflação. 

2.6 – Desconsideração da 
personalidade jurídica

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a explicitação da desconsideração 
da personalidade jurídica que não 
introduzam insegurança jurídica nas 
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relações contratuais, de modo que o 
instituto seja utilizado apenas nos casos 
de comprovado mau uso da pessoa jurídica 
e que proteja os sócios nos casos em que 
não se verifiquem atos ilegais, praticados 
ao abrigo da separação patrimonial.

Ao longo da história, a constituição das pes-
soas jurídicas desenvolveu-se a partir da dis-
tinção entre a personalidade jurídica destas e 
a dos seus sócios, o que lhes conferiu grande 
autonomia, na medida em que passaram a 
ser sujeitos de direitos e obrigações. Contu-
do, como essa separação também começou 
a ser utilizada em fraudes, criou-se a teoria 
da desconstituição da personalidade jurídica, 
que determina não prevalecer a separação pa-
trimonial entre a pessoa jurídica e a dos seus 
membros nos casos em que essa distinção é 
desvirtuada para a prática de atos ilegais. Para 
tanto, a desconsideração da personalidade 
jurídica não implica suprimir, extinguir ou tor-
nar nula a sociedade mas, sim, afastá-la mo-
mentaneamente para atingir seus sócios por 
atos fraudulentos praticados pela empresa.

Dessa forma se, por um lado, a desconside-
ração da personalidade jurídica limita e coíbe 
o uso indevido da separação patrimonial, por 
outro, uma melhor especificação das hipóte-
ses que a permitam contribuiria para a re-
dução da insegurança jurídica, que pode ser 
verificada pelo uso inadequado do instituto 
(a exemplo de eventual decisão judicial que 
atinja bens particulares dos sócios mesmo 
quando não se observa a prática de atos ile-
gais pelos administradores).

A CNF acompanha diversos projetos que tra-
tam da desconsideração da personalidade 
jurídica no Congresso Nacional. Atualmente, 
a proposta que se encontra em estágio mais 
avançado de tramitação contempla tan-
to a necessidade de manutenção desse im-
portante instituto jurídico (que busca coibir 
fraudes e confusões patrimoniais) quanto a 
segurança jurídica das empresas e dos sócios 
e administradores que não tenham agido em 
desrespeito à lei.

Na prática, a proposta busca aclarar as nor-
mativas que tratam da desconsideração da 
personalidade jurídica, que são atualmente 
muito ambíguas e contribuem para confu-
sões na jurisprudência e uso indiscriminado 
desse instituto. Ela visa acabar com esse uso 
abusivo e indiscriminado da desconsidera-
ção, que atualmente pode atingir o patrimô-
nio pessoal dos sócios, administradores e di-
retores para quitar obrigações que não sejam 
deles, mas da empresa, e vice-versa.

A restrição pontual das possíveis interpreta-
ções do instituto da desconsideração corri-
ge essa possibilidade da injusta afetação do 
patrimônio de terceiros (da empresa ou dos 
seus sócios) em situações nas quais não hou-
ve fraude ou confusão patrimonial. Ela forta-
lece a separação do patrimônio do sócio em 
relação ao patrimônio da empresa, impor-
tante marco de segurança jurídica, que pro-
tege tanto o empregador, em face de alguma 
situação de crise da sua empresa, quanto a 
empresa, diante de alguma obrigação pesso-
al não cumprida por um dos seus sócios.
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Em contraste, no que diz respeito à descon-
sideração inversa, diversos julgados do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) aplicam esse 
instituto a fim de afastar a autonomia pa-
trimonial da sociedade para coibir fraude, 
abuso de direito e, principalmente, desvio de 
bens. A referida modalidade encontra abrigo 
no artigo 133, § 2º, do CPC/2015, o qual deter-
mina que as mesmas disposições que tratam 
do instituto da personalidade jurídica sejam 
aplicadas à hipótese inversa.

O STJ, ao apreciar os Recursos Especiais nº 
948.117 e nº 1.493.071, além do Agravo em 
Recurso Especial nº 792.920, assentou que a 
situação inversa da desconsideração da per-
sonalidade jurídica pode ser utilizada quan-
do, por exemplo, sócios ou administradores 
esvaziam seu patrimônio pessoal para ocul-
tá-lo de credores. Pode ser utilizada também 
para responsabilizar a empresa por dívidas 
próprias dos sócios, quando demonstrada a 
utilização abusiva da personalidade jurídica. 
O STJ ressaltou que a aplicação da descon-
sideração da personalidade jurídica em sua 
modalidade inversa encontra justificativa 
nos princípios éticos e jurídicos que vedam o 
abuso de direito e a fraude contra credores.

2.7 – Fortalecimento de instâncias 
administrativas tripartites

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas voltadas 
para o fortalecimento das instâncias 
administrativas tripartites, por meio da 
participação ativa das entidades 

de classe legitimamente organizadas 
em seus processos decisórios. Para a 
CNF, a importância desses órgãos está 
intimamente relacionada à atuação 
conjunta de diversos setores no debate 
das principais questões de interesse 
nacional.

Os órgãos colegiados integrantes da 
estrutura do Poder Executivo possuem 
diversas competências relacionadas ao 
controle e à supervisão das atividades do 
Estado brasileiro, bem como na formulação 
de políticas que influenciam a vida dos 
cidadãos.

Dada a importância da participação dos re-
presentantes do Governo Federal, dos em-
pregadores e dos trabalhadores nesse pro-
cesso, os regulamentos dos diversos órgãos 
administrativos do Poder Executivo federal 
já preveem como se dará a atuação das enti-
dades de representação no tocante às maté-
rias discutidas no âmbito de cada colegiado. 

Nos órgãos colegiados, são debatidos de 
maneira profunda e sob diversos ângulos os 
temas em destaque no país, que afetam os 
mais diversos segmentos. Essa importante 
característica denota a necessidade de forta-
lecimento dessas instâncias, como forma de 
possibilitar a melhoria no processo de toma-
da de decisão e a elaboração de medidas de 
interesse nacional.

Considerando que a administração pública 
pode anular seus próprios atos, quando eiva-
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dos de vícios que os tornam ilegais, as instân-
cias julgadoras de processos administrativos 
ganham relevância na solução de conflitos, 
principalmente como alternativa ao proces-
so judicial que é mais caro e moroso para os 
administrados.

A participação das instituições de classe legi-
timamente organizadas é de elevada impor-
tância nesse processo, como forma de garan-
tir a transparência na relação do particular 
com o Poder Público, o enriquecimento do 
processo democrático e o aprimoramento de 
políticas públicas.

2.7.1 – Instâncias administrativas 
recursais tripartites

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas voltadas para 
a manutenção da paridade nos órgãos 
administrativos recursais, como forma de 
assegurar que grandes discussões sobre 
a aplicação da legislação federal sejam 
decididas de maneira imparcial e célere, 
contribuindo para a redução dos litígios 
levados à apreciação do Poder Judiciário.

Para exercer suas competências 
definidas constitucionalmente, o Poder 
Executivo federal criou diversos órgãos 
administrativos, com competência para 
analisar, em grau de recurso, as autuações 
relacionadas a infrações a dispositivos 
legais, tais como o Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (CARF), o Conselho 
de Recursos do Seguro Social (CRSS) e o 

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 
Nacional (CRSFN).

Todos esses órgãos possuem composição 
paritária, por serem formados por 
representantes do Poder Executivo e da 
sociedade civil organizada. A principal 
missão dessas instâncias administrativas 
recursais é rever decisões proferidas por 
instâncias compostas unicamente por 
representantes do Poder Executivo, de 
forma a garantir a participação da sociedade 
no processo decisório do Estado e o controle 
da legalidade dos atos administrativos, 
bem como contribuir para a redução dos 
litígios judiciais e administrativos.

A paridade está presente, por exemplo, no 
Regimento Interno do CARF que assegura 
a escolha de conselheiro representante dos 
contribuintes para compor o órgão julgador, 
que recairá sobre os nomes constantes de 
lista tríplice elaborada pelas confederações 
representativas de categorias econômicas 
e pelas centrais sindicais.

Para a CNF, as instâncias administrativas 
recursais paritárias são ambientes propícios 
para o debate técnico de grandes questões 
relacionadas à aplicação da legislação 
federal, notadamente para conferir melhor 
controle às decisões administrativas fiscais, 
previdenciárias e do sistema financeiro, 
como forma de proporcionar mais 
efetividade à defesa dos administrados, 
promovendo assim o equilíbrio e as 
garantias fundamentais do contribuinte.
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2.7.1.1 – Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras, que tem a prerrogativa de 
indicar conselheiros para o Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(CARF), apoia propostas que visem 
ao aperfeiçoamento do controle de 
legalidade dos lançamentos tributários 
para assegurar imparcialidade e justiça 
fiscal. A CNF apoia o aperfeiçoamento 
dos procedimentos administrativos 
daquele órgão colegiado para dar maior 
transparência aos julgamentos, bem 
como o fortalecimento das prerrogativas 
dos conselheiros e da autonomia do 
órgão. Para a CNF, a importância do 
órgão está intimamente relacionada à 
sua composição paritária, uma vez que 
propicia decisões imparciais, marcadas 
por riqueza doutrinária e jurisprudencial.

O CARF é um órgão colegiado paritário, 
integrante da estrutura do Ministério da 
Economia, que tem por finalidade julgar os 
recursos de ofício, voluntários e especiais, 
que versem sobre a aplicação da legislação 
referente a tributos administrados pela 
Receita Federal do Brasil (RFB). Decisões 
do CARF favoráveis aos contribuintes são 
definitivas (à RFB fica vedado recurso), 
ao passo que decisões favoráveis ao fisco 
podem ser objeto de processo judicial movido 
por contribuintes. As decisões do CARF 
são particularmente importantes porque, 
quando sumuladas, têm efeito vinculante em 
relação à administração tributária federal e 

subsidiam decisões do Poder Judiciário. 

O CARF propicia acórdãos marcados por 
riqueza doutrinária e jurisprudencial 
que solucionam divergências sobre a 
interpretação das leis tributárias. Durante 
mais de 90 anos, desde a instituição do 
conselho, a estrutura e a competência do 
colegiado sofreram modificações, com 
impacto sobre a quantidade de processos 
para julgamento e a necessidade de maior 
especialização de seus conselheiros. Em 2015, 
o regimento interno do órgão foi reformulado, 
além de ter sido instituído o pagamento de 
gratificação aos conselheiros representantes 
dos contribuintes. O Poder Executivo fixou 
gratificação a esses conselheiros após decisão 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pela 
incompatibilidade do exercício da advocacia 
com a atividade de conselheiro do órgão. Em 
2016, duas portarias trouxeram significativas 
mudanças ao regimento do órgão, das quais 
se destacam a possibilidade de interposição 
de agravo contra as decisões proferidas 
pelos colegiados do CARF e o procedimento 
para a declaração de nulidade das decisões 
proferidas sem observância das hipóteses de 
impedimento de conselheiro e em desacordo 
com orientação do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou 
Advocacia-Geral da União (AGU).

A reestruturação do CARF a partir de seu novo 
regimento permitiu o aprimoramento de 
sua gestão, o que lhe garantiu a certificação 
de qualidade ISO 9001:2015 e a redução do 
tempo médio de tramitação dos processos. 
Estudo de 2015, do Tribunal de Contas da 
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União, concluiu que seriam necessários 77 
anos para que se julgasse todo o estoque de 
processos. Com as mudanças promovidas, no 
entanto, o tempo de julgamento do estoque 
ainda não distribuído para relatoria caiu 
para apenas 6 anos, apesar da redução do 
número de conselheiros. Esse tempo chega 
a ser pouco mais de um ano se considerada 
apenas a Câmara Superior de Recursos 
Fiscais. 

No Congresso Nacional, tramitam propostas 
que visam a alterar a composição do CARF. 
Em agosto de 2015, foi apresentada Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC), com vistas 
a dispor que os órgãos do contencioso fiscal 
da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios deverão ser integrados por 
bacharéis em direito com, no mínimo, 5 anos 
de atividades jurídicas na área tributária e 
aprovados previamente em concurso público 
de provas e títulos, que contarão com a 
garantia da vitaliciedade, e por um membro 
do Ministério Público, que funcionará como 
fiscal da lei. 

Além disso, a proposta prevê a competência 
dos tribunais regionais federais (TRF) para 
julgar, em grau de recurso, os pedidos de 
revisão formulados pela parte vencida no 
âmbito administrativo fiscal federal, com 
a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário até o trânsito em julgado da decisão 
final. Assim, pelo texto da PEC, das decisões 
do CARF caberia recurso diretamente para 
os TRF, o que excluiria a primeira instância 
judicial. Também foi apresentada proposta 
que prevê a necessidade de concurso 

público para preenchimento de vagas de 
julgadores em colegiados do contencioso 
administrativo tributário. 

Essas propostas podem afetar negativamente 
a paridade nos tribunais administrativos 
fiscais ao substituir a atual estrutura por 
uma composta por conselheiros concursados 
e com mandato vitalício. A manutenção da 
composição paritária mostra-se de extrema 
relevância para a qualidade dos julgamentos 
proferidos pelo órgão. Eis que, nesse modelo, 
há uma convergência de experiências, teses 
e vivências na área tributária, em razão da 
presença de especialistas representantes 
do fisco e dos contribuintes. A paridade é 
especialmente enriquecida pela indicação, 
por confederações patronais representantes 
de diferentes setores da economia, de 
conselheiros qualificados que contribuem 
com ampla diversidade de formação 
acadêmica e de experiência profissional. A 
introdução de concurso público para o cargo 
de conselheiro não é a via adequada para o 
fortalecimento do órgão. 

Em dezembro de 2018, recebeu parecer 
pela admissibilidade a Proposta de Emenda 
à Constituição  nº 293/2004, que altera o 
sistema tributário nacional. Pelo dispositivo, 
propõe-se a inserção na Constituição 
Federal do artigo 162-A, para dispor sobre 
a administração tributária da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
Entre as propostas apresentadas no relatório 
está a previsão de que é do auditor fiscal a 
competência exclusiva, entre outras, para 
julgamento administrativo dos processos 
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fiscais de tributos. Tal proposta, se aprovada, 
forçaria alterações significativas nos 
tribunais administrativos, notadamente no 
CARF, ao impor um modelo no qual apenas 
os auditores fiscais julgariam a legalidade 
de seus próprios atos de lançamento e, 
portanto, extinguiria o sistema paritário do 
processo administrativo fiscal.

É importante destacar que desde a 
sua origem, o CARF é composto por 
representantes da Fazenda Nacional 
(auditores fiscais) e representantes dos 
contribuintes (de notório conhecimento 
técnico), em número paritário. Em caso de 
empate, o presidente da turma, que sempre 
será um representante da Fazenda Nacional, 
tem o voto de qualidade para definir o 
resultado do julgamento. Em caso de 
empate, não resta dúvida de que a questão 
é controversa e permite interpretações 
divergentes. 

Também tramita no Poder Legislativo 
proposta que visa a extinguir o voto de 
qualidade no âmbito do CARF, ao dispor 
que, em caso de empate nos julgamentos, 
deverá ser aplicada a interpretação mais 
favorável ao contribuinte, hipótese em que 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) poderá ingressar com ação judicial 
para reverter a decisão administrativa 
definitiva. 

O art. 112, do Código Tributário Nacional, ao 
tratar sobre a aplicação da norma tributária, 
determina que: “A lei tributária que define 
infrações, ou lhe comina penalidades, 

interpreta-se da maneira mais favorável ao 
acusado, em caso de dúvida [...]”. O referido 
dispositivo acolhe o princípio in dubio pro reo, 
determinando que, havendo dúvida e sendo 
esta justificada, beneficia-se o contribuinte. 
Assim, nos casos em que o resultado do 
julgamento estiver empatado, a decisão 
deveria ser dada a favor dos interesses do 
contribuinte, tendo em vista não ser razoável 
se considerar que, havendo dúvida quanto à 
aplicação da lei, o contribuinte venha a sofrer 
os efeitos da condenação.

Partindo desse entendimento, as decisões 
proferidas por voto de qualidade do fisco 
no CARF estão sendo levadas à apreciação 
do Poder Judiciário, que está adotando 
posicionamento favorável aos contribuintes. 
Levantamento feito por um grupo de 
pesquisa da Fundação Getulio Vargas, que 
analisou 347 votos de qualidade proferidos 
entre 2015 e 2016, concluiu que a decisão foi 
favorável à Fazenda Nacional em 100% dos 
casos em que houve a análise de mérito.

Outra proposta em tramitação no Congresso 
Nacional visa a tornar obrigatória a 
disponibilização dos julgamentos e das 
decisões nos portais de transparência e 
nos portais dos órgãos respectivos. Apesar 
da importância dessa medida, o projeto 
apresenta pontos negativos, tais como: (i) 
remuneração dos conselheiros representantes 
dos contribuintes pelas confederações que 
lhes indicarem, o que criaria uma situação 
anômala no mundo jurídico, diante da 
possibilidade de conselheiros de um órgão 
pertencente à administração pública federal 
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serem remunerados por entidades privadas; 
e (ii) prazo de mandato de quatro anos, sem 
recondução. O prazo atual de dois anos, 
podendo ser renovado até o limite máximo 
de seis anos, permite que o conselheiro 
que não apresentar bom rendimento não 
seja reconduzido e que aquele que tenha 
níveis satisfatórios permaneça por até seis 
anos no órgão, acumulando experiência e 
contribuindo para os julgamentos.

A CNF defende a manutenção da paridade, 
por considerá-la mais adequada para o 
aprimoramento das discussões tributárias e 
para a promoção de segurança jurídica na 
área administrativa fiscal, pois nesse modelo 
há uma convergência de experiências, teses 
e vivências na área tributária em razão da 
presença de especialistas representantes 
do fisco e dos contribuintes. Além disso, 
para a Confederação, as decisões do CARF 
devem ser proferidas com observância das 
regras que balizam a aplicação da norma 
tributária, como forma de proporcionar 
segurança jurídica aos administrados. Para 
a CNF, o cerne de novos projetos com foco 
no CARF deveria consistir no fortalecimento 
das prerrogativas dos conselheiros e da 
autonomia do órgão a partir, por exemplo, 
da instituição de gratificação para os 
conselheiros dos contribuintes em valor 
semelhante à remuneração dos conselheiros 
representantes da Fazenda Nacional.

2.7.1.2 – Conselho de Recursos 
do Sistema Financeiro Nacional

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
fortaleçam o funcionamento das 
instâncias de contencioso administrativo 
que apreciem matérias que afetam o setor 
financeiro. Para a CNF, o fortalecimento do 
contencioso administrativo ajuda o país 
a manter o elevado nível de governança 
das suas instituições e é fundamental 
para aperfeiçoar os instrumentos de 
controle do sistema financeiro, de forma 
a contribuir com a manutenção da 
higidez dos entes supervisionados, bem 
como para preservação da boa reputação 
internacional do sistema financeiro do 
Brasil.

O Conselho de Recursos do Sistema Finan-
ceiro Nacional (CRSFN) é órgão colegiado 
paritário, de segundo grau, integrante da es-
trutura do Ministério da Fazenda e tem por 
finalidade o julgamento, em última instância 
administrativa, dos recursos em processos 
administrativos sancionadores originários, 
especialmente, do Banco Central do Brasil 
(BCB), da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e, nos processos de lavagem de di-
nheiro, as sanções aplicadas pelo Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (COAF).

O então Ministério da Fazenda divulgou em 
fevereiro de 2016 o novo regimento interno 
do CRSFN. As mudanças pretenderam dar 
mais agilidade aos julgamentos dos proces-
sos administrativos em trâmite no Conselho. 
Uma das alterações diz respeito ao manda-
to dos conselheiros, que passou de dois para 
três anos. Outra inovação importante é re-
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lativa ao procedimento de recondução dos 
conselheiros. Pela nova regra, também será 
considerado pelo ministro, como requisito 
para a indicação de um novo mandato, o re-
latório de produtividade do conselheiro. Po-
derão ser julgados em sessões não presen-
ciais (videoconferência ou tecnologia similar) 
os recursos e pedidos de revisão que tratem 
de decisões cautelares ou que envolvam va-
lores inferiores a R$ 50 mil ou ainda que te-
nham como objeto súmula do conselho.

O Conselho passa a poder editar súmulas so-
bre temas recorrentes julgados pelo órgão. A 
iniciativa da proposta caberá ao conselheiro, 
ao procurador da Fazenda Nacional ou ao se-
cretário executivo do CRSFN. A Procuradoria 
da Fazenda Nacional terá prazo de 180 dias 
para apresentar seu parecer, quando solicita-
do pelo conselheiro e, caso não apresente, o 
relator deverá levar o processo a julgamento, 
assim que tiver condições.

Na opinião de representantes do Ministério 
da Economia, será necessário reforçar a trans-
parência e a publicidade das sessões e das 
decisões dos julgamentos administrativos. 
Para instauração dos processos administrati-
vos, precisarão ser observados os princípios 
da finalidade, da razoabilidade e da eficiên-
cia. O Ministério também anunciou que tra-
balhará para reforçar o quadro de servidores 
no CRSFN para colaborar com os esforços de 
melhoria na gestão e funcionamento do ór-
gão.

Atendendo a antigas demandas de moder-
nização do Conselho, em agosto de 2016 foi 

implementado o processo eletrônico, facili-
tando a tramitação e a transmissão das defe-
sas e decisões, que agora estão em formato 
digital. Entre os benefícios decorrentes dessa 
implementação estão: (i) a consulta de juris-
prudência avançada; e (ii) o funcionamento 
do sistema PUSH, de alerta sobre movimen-
tação processual.

O CRSFN é reconhecido por propiciar acór-
dãos marcados pela alta qualidade técnica e 
pela riqueza jurisprudencial e doutrinária. A 
CNF defende o fortalecimento do Conselho, 
principalmente a partir da nova disciplina 
do processo administrativo sancionador, es-
tabelecido pela Lei n° 13.506/2017, que traz 
regras mais rígidas para o mercado.

Em julho de 2018 o então Ministro da Fazen-
da, Eduardo Guardia, editou a Portaria n. 352 
que dentre outras alterações, criou o Comitê 
de Avaliação e Seleção de Conselheiros do 
órgão (CAS-CRSFN) no qual a CNF possui a 
prerrogativa de indicar dois representantes 
para compor o referido Comitê. A criação 
deste Comitê contribui sobremaneira com a 
qualidade dos julgamentos do órgão, haja 
vista que aprimora o processo de seleção de 
Conselheiros e possibilita ao Conselho sele-
cionar candidatos que possuam, além dos 
conhecimentos técnicos exigidos para a ati-
vidade, a vivência no mercado financeiro.

Algumas medidas são simples de serem im-
plementadas e trariam grande benefício para 
o órgão, como (i) um quadro de funcioná-
rios próprios para suporte nas funções; e (ii) 
dedicação exclusiva do Presidente do Con-
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selho, tendo em vista que hoje a função é 
cumulado com a de Presidente do Conselho 
de Recursos do Sistema Nacional de Seguros 
Privados, de Previdência Privadas, de Previ-
dência Aberta e de Capitalização (CRSNSP).

2.7.1.3 – Conselho de Recursos do 
Seguro Social

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras, que tem a prerrogativa de 
indicar conselheiros para o Conselho de 
Recursos do Seguro Social (CRSS), apoia 
propostas que visem ao aperfeiçoamento 
do controle jurisdicional das decisões do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
nos processos referentes a benefícios, 
a fim de assegurar imparcialidade. 
A CNF apoia o aprimoramento dos 
procedimentos administrativos do 
CRSS para dar maior transparência aos 
julgamentos, bem como o fortalecimento 
das prerrogativas dos conselheiros e da 
autonomia do órgão.

O CRSS é um órgão colegiado tripartite in-
tegrante da estrutura do Ministério da Cida-
dania, com quatro câmaras de julgamento 
(CAJ) localizadas em Brasília e com jurisdição 
em todo o território nacional, que julgam em 
segunda e última instância matéria de be-
nefício, e por 29 juntas de recursos (JR) nos 
diversos estados que julgam em primeira 
instância. O CRSS encontra-se em fase de re-
estruturação e trata de questões que afetam 
diretamente não só as instituições financei-
ras, mas também o ambiente de negócios.

A Lei nº 8.213/1991, no artigo 126, previu que, 
das decisões do INSS nos processos de inte-
resse dos beneficiários e dos contribuintes 
da seguridade social, cabe recurso para o 
CRSS. O órgão tem, entre outras, a finalidade 
de evitar o aumento de demandas judiciais 
desnecessárias contra o instituto, bem como 
privilegiar o poder de reforma da própria ad-
ministração pública.

Cada vez mais o CRSS trata de questões 
previdenciárias de grande importância. Por 
exemplo, recentemente, o INSS passou a in-
tensificar o uso de ações judiciais para res-
ponsabilizar empresas públicas e privadas 
pelo ressarcimento ao Sistema Único de Saú-
de (SUS) por despesas decorrentes de aci-
dente de trabalho ou doença ocupacional, 
o que torna essencial a discussão técnica no 
CRSS sobre a caracterização dos acidentes de 
trabalho. Espera-se que, já a partir de 2017, 
o CRSS comece a julgar questões ligadas ao 
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), em 
processos administrativos que envolverão 
montantes elevados.

Não se pode equiparar o CRSS a outros ór-
gãos ou entidades vinculadas ao Poder Exe-
cutivo, os quais exercem atividades burocrá-
ticas típicas de um ente administrativo.

A existência do CRSS somente se justifica 
se respeitadas as características inerentes a 
sua natureza como ente essencial à solução 
de conflitos, bem como a sua independên-
cia institucional, pois são elas que, de fato, o 
diferenciam. Isso porque, se assim não fosse, 
bastaria ao Estado criar uma instância recur-
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sal dentro do próprio INSS, ou do ministério, 
para somente chancelar as suas decisões. Essa 
não foi a intenção do legislador ao garantir 
constitucionalmente aos litigantes, tanto em 
processos judiciais quanto em processos ad-
ministrativos, a aplicabilidade de princípios 
como o contraditório, a ampla defesa e o li-
vre convencimento do julgador (art. 5º, inciso 
LV, e art.10, da Constituição Federal).

Acompanham o CRSS princípios próprios de 
órgão jurisdicional, tais como: observância 
obrigatória aos princípios do devido processo 
legal, da imparcialidade e livre convencimento 
do juiz natural, segurança jurídica, bem como 
a autonomia em suas decisões com relação 
à administração, uma vez que atua como 
instrumento de autocontrole dos atos da 
própria administração. Assim, a atribuição 
de natureza jurisdicional, a imparcialidade, 
a isenção, a autonomia e a composição 
tripartite do órgão devem ser exercidas 
sem qualquer embaraço do Ministério da 
Cidadania, até por que a própria Lei nº 
8.213/1991, ao se referir ao então Conselho de 
Recursos da Previdência Social (CRPS), não o 
qualificou como sendo um órgão vinculado, 
mas sim como um “colegiado integrante da 
estrutura do Ministério da Previdência Social”.

Esses foram os elementos que balizaram 
as discussões do grupo de trabalho 
instituído, em 2015, e formado por 
cinco confederações patronais, com 
o intuito de apresentar propostas de 
aperfeiçoamento do regimento interno do 
CRSS e de reformas estruturais do órgão. 

Nesse sentido, foram sugeridas, entre outras 
medidas: (i) a ampliação do número de ses-
sões do Conselho Pleno, para otimizar a uni-
formização da jurisprudência do órgão; (ii) o 
sorteio eletrônico também para os processos 
a serem julgados pelo Pleno do CRSS; (iii) a 
observância obrigatória ao entendimento do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tri-
bunal de Justiça, quando se tratar de matéria 
pacificada por esses tribunais; (iv) o aumen-
to do tempo de mandato dos conselheiros 
de 2 para 3 anos; (v) a limitação de recon-
duções de mandatos (duas); (vi) a realização 
de indicações somente pelas confederações 
patronais; (vii) o retorno da assessoria médi-
ca especializada; (viii) a criação de comitê de 
seleção de conselheiros; (ix) a observância da 
competência territorial dos órgãos julgado-
res; (x) a maior autonomia ao conselheiro em 
relação aos pareceres da consultoria jurídica 
do Ministério da Economia; (xi) instituição de 
um código de conduta dos conselheiros; e 
(xii) criação de um comitê de ética.

Também em 2015, foi apresentado um proje-
to de lei na Câmara dos Deputados com o in-
tuito de atribuir efeito suspensivo aos recur-
sos administrativos em matéria acidentária. 
Segundo o projeto, caracterizado o acidente 
de trabalho pela perícia médica do INSS, em 
qualquer das espécies tipificadas nos artigos 
19 a 21-A, da Lei nº 8.213/1991, poderá a deci-
são ser objeto de recurso administrativo por 
parte do empregador, com efeito suspensivo, 
direcionado ao CRSS.

A caracterização de acidente de trabalho 
pelo INSS acarreta consequências diretas ao 
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empregador, tais como: (i) depósito do FGTS 
do empregado durante todo o período de 
afastamento; (ii) estabilidade provisória de 12 
meses; (iii) inclusão do acidente de trabalho 
para fins de apuração do FAP; e (iv) eventual 
ingresso de ação regressiva pela previdência 
social em face da empresa que ocasionou o 
acidente.

Com a atribuição de efeito suspensivo, após 
a interposição do recurso perante o CRSS, a 
empresa, durante a tramitação do recurso, 
não precisará se preocupar com nenhuma 
das obrigações citadas acima somente se, ao 
final, for comprovado o acidente de trabalho.

É positiva a aproximação de entidades de 
representação para participar das discussões 
técnicas do conselho, por ser uma oportuni-
dade de refletir as demandas da sociedade 
e reforçar o embasamento técnico e jurídico 
das decisões do colegiado, o que poderá evi-
tar que as matérias deságuem no Poder Ju-
diciário, fortalecendo o papel desse tribunal 
administrativo.

2.7.2 – Instâncias administrativas 
colegiadas formuladoras de 
políticas públicas 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas voltadas para 
o fortalecimento dos órgãos colegiados 
responsáveis pela formulação de políticas 
públicas, dada a importância dessas 
instâncias para o desenvolvimento de 
programas e estabelecimento de metas 

relacionadas aos principais temas em 
debate no país.

As principais questões inseridas na agenda 
do Poder Executivo federal são discutidas 
em instâncias administrativas colegiadas, as 
quais possuem competência para formular 
políticas públicas voltadas para o alcance das 
metas delineadas pelo Poder Público com a 
participação dos diversos segmentos sociais.

Essas questões são discutidas em colegiados 
como o Conselho Nacional do Meio Ambien-
te (CONAMA) e o Conselho Nacional de Imi-
gração (CNIg), compostos por representantes 
dos setores público e privado e pela sociedade 
em geral. Esses órgãos auxiliam o Poder Exe-
cutivo na promoção e coordenação de estu-
dos e atividades relacionadas ao seu âmbito 
de atuação e no estabelecimento de normas 
e formulação de objetivos para a elaboração 
de políticas públicas, entre outras atividades.

O CONAMA, criado pela Lei nº 6.938/1981, é 
o órgão consultivo e deliberativo do Siste-
ma Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 
É constituído pelo Plenário, CIPAM, Câmaras 
Técnicas, Grupos de Trabalho e Grupos Asses-
sores. As atribuições do Conselho, conforme 
o Decreto Federal nº 3942/2001, entre outras, 
são: estabelecer normas, critérios e padrões 
relativos ao controle e à manutenção da 
qualidade do meio ambiente com vistas ao 
uso racional dos recursos ambientais, princi-
palmente os hídricos; deliberação de normas 
sobre o meio ambiente.
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O CNIg, criado pela Lei nº 6.815/1980, é ór-
gão colegiado e tem entre as suas atri-
buições formular a política de imigração; 
coordenar e orientar as atividades de imi-
gração; promover estudos de problemas 
relativos à imigração; levantar periodica-
mente as necessidades de mão-de-obra 
estrangeira qualificada; opinar sobre al-
teração da legislação relativa à imigração.

A participação dos atores envolvidos no 
contexto no qual a política pública será 
implantada é fundamental para apontar o 
caminho a ser seguido para a consecução 
dos objetivos definidos na agenda 
governamental. Para a CNF, essa participação 
ativa da sociedade civil confere legitimidade 
e viabiliza o processo de elaboração de 
políticas públicas, contribuindo para a efetiva 
implementação da medida.

2.7.2.1 – Conselho Nacional do Meio 
Ambiente

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia iniciativas que busquem 
a reestruturação do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA), que visem 
à adequação da representatividade e da 
legitimidade das entidades da sociedade 
civil integrantes daquele colegiado. 
Para a Confederação, essas alterações 
devem ter o objetivo de harmonizar 
a pluralidade de visões de diferentes 
segmentos da sociedade, bem como 
valorizar contribuições técnicas e jurídicas 
que conciliem a viabilidade econômica, 
a repercussão social e os impactos 

ambientais da atividade produtiva das 
empresas brasileiras.

O CONAMA é um órgão consultivo e 
deliberativo do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), instituído pela Lei nº 
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA), regulamentada 
pelo Decreto nº 99.274/1990. O conselho, 
presidido pelo ministro do Meio Ambiente, 
é um colegiado representativo de cinco 
setores, a saber: órgãos federais, estaduais e 
municipais, setor empresarial e sociedade civil.

Entre as competências do CONAMA estão: 
(i) estabelecer normas e critérios para o li-
cenciamento de atividades efetiva ou po-
tencialmente poluidoras; (ii) determinar a 
realização de estudos das alternativas e das 
possíveis consequências ambientais de pro-
jetos públicos ou privados, requisitando aos 
órgãos federais, estaduais e municipais, bem 
como às entidades privadas, informações, 
notadamente as indispensáveis à apreciação 
de estudos prévios de impacto ambiental e 
seus respectivos relatórios; (iii) determinar a 
perda ou restrição de benefícios fiscais con-
cedidos pelo poder público, em caráter geral 
ou condicional, e a perda ou suspensão de 
participação em linhas de financiamento de 
estabelecimentos oficiais de crédito; (iv) ela-
borar, aprovar e acompanhar a implementa-
ção da Agenda Nacional do Meio Ambiente, 
a ser proposta aos órgãos e às entidades do 
SISNAMA, sob a forma de recomendação; e 
(v) deliberar, sob a forma de resoluções, pro-
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posições, recomendações e moções, visando 
ao cumprimento dos objetivos da PNMA.

Confederações representantes dos setores 
econômicos e o Ministério do Meio Ambien-
te (MMA) discutem a reforma do Regimento 
Interno do Conselho. De acordo com o Po-
der Executivo, a reestruturação do CONA-
MA justifica-se pela necessidade de adequar 
a representação de entidades da sociedade 
civil e melhorar a representatividade destas 
no conselho. Para as confederações, o CONA-
MA precisa de uma reestruturação em seu 
regimento e em sua composição. Essa rees-
truturação buscaria conferir ao órgão maior 
fluidez em seus trabalhos e valorizar o deba-
te que resulte em decisões e regulamentos 
amparados em aspectos técnicos e jurídicos, 
além da busca do equilíbrio entre a viabili-
dade econômica, a repercussão social e os 
impactos ambientais da atividade produtiva 
das empresas brasileiras.

2.7.2.2 – Conselho Nacional de 
Previdência Social

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia, monitora e compartilha 
informações com suas associadas 
para articular a participação do setor 
financeiro nos trabalhos que tratam de 
temas estratégicos para as atividades 
econômicas que a entidade representa.

A CNF também articula sua participação 
nesses debates com outras Confederações 

que representam o setor produtivo: 
Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), entre outras.

Esse trabalho é importante para alinhar 
posicionamentos, organizar estratégias 
e fortalecer a participação do setor 
produtivo que é impactado pelas políticas 
públicas. Esses debates configuram-
se como uma oportunidade para as 
instituições financeiras sugerirem os 
aperfeiçoamentos normativos necessários 
ao atendimento de suas demandas.

O Conselho Nacional de Previdência Social 
(CNPS), órgão superior de deliberação 
colegiada, tem como principal objetivo 
estabelecer o caráter democrático e 
descentralizado da administração, em 
cumprimento ao disposto no art. 194 da 
Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20/1998, 
que preconiza uma gestão quadripartite, 
com a participação do Governo Federal, 
dos trabalhadores em atividade, dos 
empregadores e dos aposentados. 

Criado pela Lei nº 8.213/1991, o CNPS, ao lon-
go do tempo, vem aperfeiçoando sua atua-
ção no acompanhamento e na avaliação dos 
planos e programas, na busca de melhor de-
sempenho dos serviços prestados à clientela 
previdenciária. Atualmente, o CNPS é com-
posto de 15 conselheiros: 6 do governo e 9 
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da sociedade civil, sendo: 3 representantes 
dos trabalhadores; 3 representantes dos apo-
sentados e pensionistas; e 3 representantes 
dos empregadores. A CNF possui cadeira no 
CNPS desde 2000.

Cabe ao CNPS deliberar sobre a política de 
previdência social; sobre a gestão do siste-
ma previdenciário; apreciar e aprovar planos 
e programas; definir objetivos, metas, prazos 
e mecanismos de controle para avaliação da 
execução desses programas no âmbito da 
previdência social; apreciar e aprovar a pro-
posta orçamentária da previdência social 
antes de sua consolidação; e acompanhar a 
aplicação da legislação pertinente à Previ-
dência Social.

Segundo dados do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) de 2018, 

o Brasil possui hoje cerca de 32 mil servidores 
ativos; 1.500 unidades de atendimento; 700 
mil novos requerimentos por mês, em mé-
dia. As Centrais de Atendimento do INSS, que 
operam pelo telefone 135, superaram os 55 
milhões de ligações recebidas nos primeiros 
nove meses de 2018, um crescimento de 19% 
em relação ao mesmo período de 2017. 

Além disso, o país gasta cerca de R$ 70 bi-
lhões por ano com acidentes trabalhistas. 
O número coloca o país em quarto lugar no 
ranking mundial de falta de segurança para o 
trabalhador. 

Outro tema bastante discutido no CNPS é 
a reforma da previdência, que foi introduzi-

da pela Emenda Constitucional nº 20/1998, 
efetuando significativas modificações no 
sistema previdenciário brasileiro, sendo con-
siderada o marco inicial para se tentar con-
trolar o desequilíbrio das contas previden-
ciárias, incorporando à Constituição Federal 
(CF) um novo modelo de caráter contributi-
vo, em que benefício e contribuição devem 
estar correlacionados, de modo a permitir o 
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

Antes desta emenda, a Lei nº 9.717/1981, co-
nhecida como Lei Geral de Previdência Públi-
ca, já havia estabelecido que a organização 
de um Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), previsto no art. 40, da CF, deve ser 
baseada em normas gerais de contabilidade 
e atuária, de modo a garantir o seu equilí-
brio financeiro e atuarial. Posteriormente, a 
Emenda Constitucional nº 41/2003 reafirmou 
os princípios do caráter contributivo, solidá-
rio e do equilíbrio financeiro e atuarial como 
norteadores da organização e funcionamen-
to do RPPS.

Diante de um cenário de crise fiscal, em que 
nos últimos anos já se observam alguns even-
tos de alterações nos planos de previdência, 
que na realidade representam saques de re-
cursos financeiros do sistema previdenciário, 
a situação de déficit agregado é muito gra-
ve. Sem a injeção de recursos no sistema, as 
escassas alternativas viáveis para equacionar 
este déficit agregado passam necessariamen-
te por novas reformas estruturais no sistema 
de previdência pública do Brasil a serem dis-
cutidas e aprovadas pelo Congresso Nacional.
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Com essa reforma, as deliberações do CNPS 
se tornaram mais relevantes para o Governo 
Federal e demais membros que o compõem, 
uma vez que foi nesse conselho que se iniciou 
a discussão sobre os dispositivos legais a se-
rem alterados com a nova lei, cujas premissas 
para a reforma são: garantir a sustentabili-
dade presente e futura da previdência social, 
preparando-a para a transição demográfica 
da população brasileira; respeitar os direitos 
adquiridos (reforma não afeta beneficiários e 
também não atinge aqueles que já possuem 
os requisitos para os benefícios como, por 
exemplo, quem já pode se aposentar hoje, 
mas ainda não se aposentou); avançar rumo à 
harmonização de direitos previdenciários en-
tre os brasileiros; convergir para as melhores 
práticas internacionais, incorporando as ex-
periências exitosas de países que já enfren-
taram uma transição demográfica, observa-
da a realidade social e econômica do Brasil.

2.7.2.3 – Conselho Nacional de 
Imigração 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia iniciativas que busquem 
aperfeiçoar o Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg) na medida em que seja 
mantida a sua composição tripartite 
(empregadores, trabalhadores e governo) 
e a sua vinculação ao extinto Ministério 
do Trabalho, incorporado ao Ministério 
da Economia pela Medida Provisória 
(MP) nº 870/2019, haja vista ser o órgão 
que possui vasta experiência quanto aos 
temas migratórios.

O CNIg é instância de articulação da política 
migratória brasileira, em especial da políti-
ca de migração laboral, por meio de diálogo 
permanente com a sociedade brasileira. O ór-
gão foi criado pela Lei nº 6.815/1980, também 
conhecida como Estatuto do Estrangeiro e, 
atualmente, é formado por 9 representações 
do Governo Federal, 5 dos trabalhadores, 5 
dos empregadores e 1 da sociedade civil. 

A lei que criou o CNIg o vinculou ao extinto 
Ministério do Trabalho, incorporado ao Mi-
nistério da Economia, pela MP nº 870/2019. 
Essa mudança de organização do Poder Exe-
cutivo federal fez com que o CNIg fosse re-
alocado na estrutura do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, sob a competência do 
Departamento de Migrações, que detém sua 
presidência e a competência de conceder au-
torizações aos estrangeiros.

Diversas instituições participam das reuni-
ões na condição de observadores, entre elas: 
Departamento da Polícia Federal (DPF), Mi-
nistério Público Federal (MPF), Ministério 
Público do Trabalho (MPT), Defensoria Pú-
blica da União (DPU), Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Organização 
Internacional das Migrações (OIM), Instituto 
de Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e 
Comissão Nacional de População e Desen-
volvimento (CNPD), entre outros.

As reuniões ordinárias do CNIg são mensais, 
o que por si só já garante resultados signi-
ficativos, no sentido de gerar coordenação 
entre as distintas áreas de governo envol-



81CAPÍTULO 2: AVANÇOS ESTRUTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO |  

vidas com a migração. Outra função impor-
tante do CNIg consiste na interação desses 
vários agentes governamentais com os re-
presentantes da sociedade civil, tais como 
trabalhadores, empregadores, universidades, 
sociedade científica, organizações não go-
vernamentais (ONG) etc. 

Por essas duas funções a existência de um 
conselho tripartite permanente já se justifi-
caria para gerenciar o fenômeno migratório, 
mas as atribuições do CNIg vão além. Cabe 
ao CNIg criar canais migratórios regulares e 
transparentes, reduzindo, assim, as possibili-
dades de um agente público tomar decisões 
equivocadas e sem uma base legal legítima. 
Essa função de adequar as normas migrató-
rias num cenário em permanente mudança 
permite que inúmeros problemas sejam re-
solvidos de maneira efetiva e rápida. 

É justamente a capacidade de criar normas 
que faz com que os atores sociais envolvidos 
com a migração (empregadores, trabalhado-
res, ONG, universidades e órgãos de governo 
envolvidos) participem ativamente do CNIg, 
trazendo antecipadamente sinais de que um 
grave problema está por vir. Com isso, o go-
verno tem condições de fazer um correto 
diagnóstico do problema e tomar decisões 
de maneira assertiva.  

Exemplo disso foi o que aconteceu com a 
vinda maciça de haitianos para o Brasil, após 
o terremoto que ocorreu no país em janeiro 
de 2010. Já no final daquele ano, chegaram 
ao CNIg as primeiras informações sobre mi-
grantes daquela nacionalidade na fronteira 

com o Acre. Durante todo o ano de 2011 o 
CNIg estudou o tema, trouxe especialistas, 
realizou visitas, estudos e seminários. Quan-
do a situação se tornou crítica e chegou à im-
prensa, em janeiro de 2012, a Presidência da 
República soube exatamente como proceder 
para minimizar os problemas e demonstrar 
sua capacidade de resposta. 

A eficácia deste desenho institucional na 
gestão migratória é largamente reconheci-
da por toda a comunidade internacional li-
gada ao tema, com convites frequentes para 
palestras em eventos promovidos pela OIT, 
OIM, Banco Mundial, entre outros.

Por fim, o CNIg possui a responsabilidade de 
decidir sobre a concessão de vistos huma-
nitários. Nada mais eficaz para uma decisão 
tão complexa do que um rico debate entre 
membros deste Conselho. Deve-se ressaltar 
que as decisões cabem ao plenário, sob a co-
ordenação do Presidente do CNIg, ocorrendo 
quase sempre por consenso.

2.7.2.4 – Comitê para Gestão da 
Rede Nacional para Simplificação 
do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas voltadas 
para a simplificação dos processos de 
registro e legalização de empresários e 
pessoas jurídicas. Para a CNF, é de elevada 
importância que a formalização de 
pequenos negócios seja feita de maneira 
ágil, linear, transparente e unificada, de 
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forma a garantir ao empresário melhores 
oportunidades de negócios e acesso ao 
mercado de crédito contribuindo, assim, 
para a melhoria do ambiente de negócios 
no país.

Em 2009, o Poder Executivo federal editou o 
Decreto nº 6.884, para instituir o Comitê para 
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (CGSIM). Esse Comitê tem por fina-
lidade administrar e gerir a implantação e o 
funcionamento de uma rede, de nível nacio-
nal, voltada para a regulamentação da ins-
crição, alvará, autorização, registro e demais 
itens relativos ao estabelecimento de empre-
sários e pessoas jurídicas, bem como para a 
elaboração de normas relativas ao acompa-
nhamento e avaliação de suas atividades. 

O CGSIM facilita o processo de legalização 
de empresas e negócios, por meio da sim-

plificação dos procedimentos e redução da 
burocracia, além de proporcionar agilidade 
e segurança ao processo. Entre os serviços 
oferecidos pela rede estão: o licenciamento 
das atividades, mediante o fornecimento de 
informações prévias acerca dos requisitos 
estabelecidos pelos órgãos competentes, 
de acordo com o grau de risco; e a verifica-
ção dos dados cadastrais e da viabilidade 
de exercício da atividade no local escolhido, 
para posterior registro e inscrição tributária.

A simplificação do processo de registro e le-
galização das pessoas jurídicas constitui-se 
como uma importante medida que visa à 
melhoria do ambiente de negócios no país. 
Para a CNF, medidas como essa devem ser 
estimuladas, haja vista a necessidade de re-
dução de procedimentos, custos e prazos; 
padronização do sistema e do cumprimen-
to de obrigações; transparência; e integração 
dos agentes no processo de legalização de 
pessoas jurídicas e empresários.





3
DIREITOS DO 

CONSUMIDOR
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O respeito das instituições financeiras aos di-
reitos do consumidor está solidamente vin-
culado a uma relação mútua de confiança. Ao 
fazer um depósito, os clientes acreditam que 
seus recursos estarão disponíveis na forma e 
prazo pactuados. Ao conceder um emprésti-
mo, as instituições acreditam que os recursos 
serão pagos nas condições contratadas. Con-
fiança é a matéria-prima fundamental das 
instituições financeiras. A eventual violação 
dos direitos do consumidor enfraquece esse 
vínculo e afeta o bom funcionamento do se-
tor financeiro. 

A observação desses direitos não se confun-
de com eventuais erros operacionais, inevi-
táveis num sistema que gerencia mais de 161 
milhões de contas-correntes e 168 milhões 
de contas-poupança, segundo dados da 
Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 
2018. Ainda segundo a pesquisa, em 2012, o 
número médio de transações, por conta, fei-
tas por meio do internet banking foi de 579 e, 
no mobile banking, de 81. Com o passar dos 
anos as posições se inverteram sendo regis-
tradas, por conta, em média, 268 transações 
no internet banking, e 434 transações no mo-
bile banking. Portanto, o volume médio de 
transações por conta caiu 53,7%, no internet 

banking, enquanto cresceu 436% no mobile 
banking.

Nesse sentido, o setor financeiro tem aper-
feiçoado seus canais de atendimento e redu-
zido constantemente o volume de demandas 
de consumidores levadas ao Banco Central 
do Brasil (BCB), aos Procons e à Justiça. De 
acordo com o Painel Setorial de Atendimento 
da FEBRABAN, que agrega dados das maio-
res instituições financeiras do País, nos três 
primeiros meses de 2018 foram registradas 
15.709 reclamações recebidas nos Procons, 
ante 17.402, em igual período de 2017. Já em 
2016, esse número foi de 22.095. Ainda de 
acordo com os dados do Painel, a cada cem 
atendimentos realizados no SAC ou nas Ou-
vidorias, ao menos 98 são solucionados nos 
canais internos das instituições. 

O setor financeiro também apoia a platafor-
ma estatal de resolução de conflitos de con-
sumo “consumidor.gov.br”, desde sua criação, 
e tem mantido elevados índices de solução. 
De cada 10 demandas registradas, 8 são re-
solvidas na plataforma, que já conta com a 
adesão de mais de 74 instituições financeiras, 
entre bancos, financeiras e administradoras 
de cartões de crédito.

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras acompanha com interesse propostas 
que acrescentem transparência e correção às relações de consumo, ao mesmo tempo em 
que observem tanto os benefícios aos consumidores quanto as implicações de custos para 
as empresas. Para as instituições financeiras, tais propostas devem assegurar o equilíbrio 
entre os direitos dos consumidores e a viabilidade econômica dos provedores de bens e 
serviços. 
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3.1 – Proteção dos dados pessoais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia os projetos voltados 
para a proteção de dados pessoais que 
visem regular a coleta, o tratamento 
e o compartilhamento de dados, com 
o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade, de 
privacidade e de livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa natural, 
mas também como forma de fomentar 
a livre iniciativa. Com isso, busca-se 
convergir os interesses do Poder Público 
e das instituições financeiras no processo 
de melhoria contínua da prestação de 
serviços aos cidadãos.

Em agosto de 2018, após longa discussão 
no âmbito do Poder Executivo federal e do 
Congresso Nacional, o então Presidente da 
República, Michel Temer, sancionou a Lei nº 
13.709/2018, conhecida como Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), que dispõe sobre 
o tratamento e proteção de dados pessoais. 
A LGPD entrará em vigor em fevereiro de 
2020, depois de um período de adaptação 
(vacatio legis) de 18 meses, obrigando 
empresas que fazem o tratamento de dados 
a se adaptarem as novas regras.

A legislação foi inspirada em linhas 
específicas da regulamentação de proteção 
de dados europeia (General Data Protection 
Regulation), que entrou em vigor no dia 25 
de maio de 2018. A LGPD cria um marco legal 
para a proteção de informações pessoais dos 

brasileiros, como nome, endereço, idade, 
estado civil, e-mail e situação patrimonial, 
estabelecendo conceitos, regras para 
a coleta, tratamento, armazenamento 
e penalidades, visando a garantir mais 
transparência e segurança aos titulares dos 
dados.

Na prática, as entidades públicas e privadas 
que fazem a coleta e o tratamento de 
dados pessoais deverão tomar uma série 
de medidas para garantir o cumprimento 
da nova legislação como, por exemplo, a 
elaboração e implementação de políticas 
internas de proteção de informações 
pessoais, o mapeamento e revisão de 
procedimentos de segurança, a migração de 
sistemas e a implementação de ferramentas 
de avaliação de vulnerabilidade.

De acordo com a norma, a coleta e o 
tratamento dos dados só poderão ser feitos 
mediante consentimento expresso do 
titular dos dados e em situações específicas. 
Estabelece também a responsabilidade 
civil dos agentes de tratamento de dados, 
que ficam obrigados a ressarcir danos 
patrimoniais, morais, individuais e coletivos. 
A norma prevê multa diária de até 2% do 
faturamento da empresa infratora, limitada, 
a R$ 50 milhões por infração.

A legislação foi sancionada com cinco vetos, 
sendo um deles ao dispositivo que criava a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
e o Conselho Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais e da Privacidade. Este veto 
enfraqueceu bastante a norma, tendo em 
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vista que a Autoridade seria a responsável 
pela fiscalização e aplicação das sanções.

Diante dos vetos, em dezembro de 2018, o 
Poder Executivo federal publicou a Medi-
da Provisória (MP) nº 869/2018, que cria a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD). De acordo com o texto, a ANPD 
será composta por um Conselho Diretor, ór-
gão máximo de direção, que contará com 
cinco membros indicados pelo Presidente 
da República, um Conselho Nacional de Pro-
teção de Dados Pessoais e da Privacidade, 
por uma Corregedoria e Ouvidoria e por um 
órgão de assessoramento jurídico próprio. 
O Conselho será formado por 23 represen-
tantes, dentre eles, entidades da sociedade 
civil com atuação comprovada em proteção 
de dados pessoais e entidades representati-
vas do setor empresarial relacionados à área 
de tratamento de dados, que também se-
rão indicados pelo Presidente da República. 

A Autoridade de Dados será responsá-
vel, primordialmente, por editar normas e 
procedimentos sobre a proteção de dados 
pessoais, deliberar na esfera administrativa 
sobre a interpretação a Lei nº 13.709/2018, 
fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de 
tratamento de dados realizados em des-
cumprimento à legislação, elaborar estudos 
sobre práticas nacionais e internacionais de 
proteção de dados e privacidade e realizar 
consultas públicas para colher sugestões 
sobre temas de relevante interesse público 
sobre o tratamento de dados.

A MP garante que a ANPD possa requisi-
tar informações, a qualquer momento, aos 
controladores e operadores que realizem 
operações de tratamento de dados pesso-
ais. Também passa a garantir que o Poder 
Público poderá transferir a entidades pri-
vadas dados pessoais constantes de bases 
de dados, se for indicado um encarregado 
para as operações de tratamento de dados 
pessoais, quando houver previsão legal ou a 
transferência for respaldada em contratos, 
convênios ou instrumentos congêneres; na 
hipótese de a transferência dos dados obje-
tivar a prevenção de fraudes e irregularida-
des, ou proteger e resguardar a segurança e 
a integridade do titular dos dados.

Com o início da 56º Legislatura em 2019, 
o texto será apreciado por uma Comissão 
Mista de Senadores e Deputados, que deve 
emitir parecer sobre os critérios de relevân-
cia, urgência e sobre o mérito da matéria. 
Nesse sentido, o tema ainda será alvo de 
muitos debates, uma vez que os parlamen-
tares poderão alterar tanto o texto da MP 
quanto o da LGPD.

3.2 – Atualização do Código de 
Defesa do Consumidor

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras considera oportuna a 
atualização do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), para tratar de 
questões tais como mercado de crédito, 
prevenção do superendividamento, 
comércio eletrônico, entre outras. Para 
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a reforma do CDC, a CNF pondera que 
dispositivos legais que introduzam 
incerteza em relações contratuais 
aumentam o risco dessas relações 
e, por consequência, têm reflexo no 
preço (tarifas ou taxas de juros, por 
exemplo). Por essa razão, eventuais novos 
dispositivos, ou alterações em regras já 
existentes, deveriam privilegiar a livre 
negociação em ambiente concorrencial, 
no âmbito de marcos legais claramente 
definidos, resguardados os direitos dos 
consumidores.

Em 2010, foi instalada no Senado Federal 
uma comissão de especialistas para estudar 
medidas que promovam a modernização do 
CDC com o intuito de adequá-lo à dinâmica 
atual das relações de consumo. O ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, Herman Benja-
min, um dos idealizadores do CDC, presidiu 
os trabalhos dessa comissão de especialistas. 
O grupo elaborou três anteprojetos, cuja tra-
mitação legislativa iniciou-se em 2012, que 
tratam de: superendividamento, ações cole-
tivas e comércio eletrônico.

Aos anteprojetos dessa Comissão somam-se 
outras iniciativas do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, além de projetos já em 
tramitação no Congresso Nacional que pro-
movem alterações substanciais na norma. 
Proposições que inibem a diferenciação de 
consumidores inadimplentes de consumido-
res adimplentes, tendo o credor que apre-
sentar o mesmo tratamento na concessão do 
crédito para ambos os devedores, são altera-

ções que prejudicam o bom pagador, o mer-
cado de crédito no país e vão na contramão 
das necessidades da economia. Matérias nes-
sa seara geram incertezas e aumentam o ris-
co das operações, um dos pontos formadores 
das taxas de juros.

Ademais, existem propostas com o intuito de 
atualização do CDC que possuem como obje-
tivo promover maior vigor nas decisões pro-
movidas pelos Procons (entidades de prote-
ção e defesa do consumidor), com caráter de 
título executivo extrajudicial, o que minimiza 
a judicialização de determinados processos 
consumeristas, mas que devem ser analisa-
das de forma uniforme, para não gerar dis-
crepâncias sobre as penalidades.

3.2.1 – Superendividamento

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
fortaleçam a legislação para evitar o 
superendividamento, com o propósito 
tanto de proteger consumidores de boa-
fé contra o excesso de dívidas quanto 
de auxiliá-los a retornarem ao mercado 
de crédito. Para a CNF, parte importante 
da solução desse problema passa pela 
conciliação entre credores e devedores, 
na qual o acordo deve sempre ser obtido 
por meio de mecanismos de mercado, 
a fim de se evitar o risco moral, isto é, 
que consumidores se superendividem 
por contarem – desde o início – com um 
possível acordo posterior que reduzirá 
seus encargos.
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Em linguagem popular, o termo 
“endividamento” significa muitas vezes 
contração de obrigações além da capacidade 
de pagamento. Tecnicamente, porém, o 
termo refere-se a evento corriqueiro na vida 
em sociedade: significa, na verdade, ter uma 
obrigação junto a um fornecedor, que pode 
ser um banco, um supermercado, um açougue, 
um locador do imóvel. O endividamento 
comedido não deve ser encarado como 
algo necessariamente negativo, mas, sim, 
como instrumento para se alcançar metas e 
realizações. 

Já o superendividamento é a patologia 
do crédito. O manual chamado Prevenção 
e Tratamento do Superendividado, do 
Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, ressalta a boa-fé do 
consumidor ao definir o superendividamento 
como: 

Impossibilidade global de o devedor 
pessoa física, consumidor, leigo e de 
boa-fé, de pagar todas as suas dívidas 
atuais e futuras de consumo (excluídas 
as dívidas com o Fisco, oriundas de 
delitos e de alimentos) em um tempo 
razoável com sua capacidade atual de 
rendas e patrimônio.

O uso indevido de produtos e serviços 
financeiros pode decorrer de diferentes 
causas, dentre as quais se destaca carência 
de educação financeira. Para que possam 
comparar as possibilidades que estão ao seu 
alcance, os clientes necessitam compreender 

as características dos diversos produtos 
e serviços financeiros, saber calcular e 
comparar os custos de cada produto, 
bem como determinar sua capacidade de 
endividamento.

Do lado dos consumidores, o conhecimento 
de suas necessidades e dos instrumentos 
financeiros que atendem a essas necessidades 
é propulsor de prosperidade e de realização de 
projetos. Do lado das instituições financeiras, 
o conhecimento de seus clientes e de suas 
limitações é crítico para evitar que sejam 
ofertados produtos e serviços inadequados. 
Os clientes, porém, usualmente se endividam 
em mais de uma instituição financeira, além 
de outros estabelecimentos. Assim, uma das 
principais causas do superendividamento 
é a falta de informações sobre o conjunto 
dos compromissos financeiros assumidos 
por determinado cliente em diferentes 
estabelecimentos, em diversas praças.

A contenção do superendividamento é um 
esforço no qual ganham todas as partes 
envolvidas: a população, que passa a ter no 
crédito uma ferramenta para a realização de 
seus projetos; a sociedade como um todo, 
porque o uso consciente do crédito gera um 
consumo perene que viabiliza o investimento 
e potencializa a produção real; e os bancos, 
com uma menor carga de inadimplência. 

É preciso sempre coibir os abusos, que, 
quando constatados, devem ser punidos 
de acordo com os preceitos e normas já 
vigentes, inclusive aqueles previstos no 
atual Código de Defesa do Consumidor 
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(CDC). Nesse sentido, as atualizações têm 
que ocorrer de modo a evitar um aumento 
de custo e, consequentemente, um aumento 
do preço de produtos e serviços, afetando 
indiretamente o consumidor. 

A Confederação apoia a atualização do CDC 
para amparar o hipossuficiente em defesa 
dos seus direitos, entendendo, contudo, que 
“a norma não é escudo para a perpetuação de 
dívidas”, conforme defendido pelo ministro 
do Superior Tribunal de Justiça, Cesar Asfor 
Rocha.

Outra questão que deve ser igualmente 
discutida refere-se à conceituação de 
“superendividamento” e “mínimo existencial”. 
O Projeto de Lei (PL) nº 3515/2015 (PLS nº 
283/2012 na origem) introduz tais conceitos 
de forma ampla e sujeito a interpretações pelo 
Poder Judiciário. Diferentemente do código 
do consumidor francês, por exemplo, que 
estipula como mínimo necessário o “salário 
mínimo (...) a que deveria ter direito quem 
provê o sustento do lar, para custear despesas 
com acomodação, comida e educação, sujeitas 
a um limite a ser estabelecido por decreto”, 
não há, no projeto brasileiro, referência a 
parâmetros precisos para o estabelecimento 
desse valor mínimo, uma vez que este 
compreende “a quantia mínima destinada à 
manutenção das despesas mensais razoáveis 
de sobrevivência, assim entendidas as 
referentes a água, luz, alimentação, saúde, 
moradia e educação”. Acrescente-se que o 
PL considera superendividado o indivíduo 
que não tem a capacidade de arcar com o 
“mínimo existencial”.

 Assim, não há nenhuma definição associada 
a esses dois conceitos, sendo absolutamente 
discricionária a determinação desse valor mí-
nimo, uma vez que os conceitos de mínimo 
existencial e de superendividamento defini-
dos no PL nº 3.515/2015 variam de indivíduo 
para indivíduo, já que cada um possui um mí-
nimo existencial particular que depende, en-
tre outros fatores, do número de dependen-
tes, da renda total familiar e do montante 
dos gastos referentes a água, luz, alimenta-
ção, saúde, moradia e educação. Essa grande 
variabilidade torna os conceitos de mínimo 
existencial e superendividamento imprecisos 
e potencialmente geradores de incerteza ju-
rídica. Tal argumento, por si, justificaria que 
se fizesse constar que tais conceitos e sua 
aplicabilidade seriam definidos em sede de 
decreto, seguindo o exemplo da legislação 
francesa acerca do assunto.

Acrescente-se que a aplicação dos dispositi-
vos anteriormente elencados, na forma em 
que os mesmos se encontram, teria como 
provável consequência a restrição no mon-
tante de crédito a ser oferecido para consu-
midores de extratos sociais menos favoreci-
dos e uma forte elevação do spread bancário 
– do custo de capital –, prejudicando o pró-
prio consumidor, sobretudo aquele que tem 
mais dificuldade em demonstrar renda e ca-
pacidade de pagamento (geralmente, o me-
nos favorecido). É de conhecimento público 
que tais segmentos enfrentam dificuldades 
para compor o seu mínimo existencial, sendo 
o crédito um importante aliado já que, graças 
a ele, consumidores desse extrato vêm con-
seguindo realizar suas transações e pagar por 
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elas na ocasião do recebimento de seus sa-
lários. Existe assim, um segmento social nu-
merosamente representativo que não ape-
nas usa conscientemente o crédito (ou seja, 
não se tornam inadimplentes), mas também 
o tem como um aliado.

Assim, é possível compreender que a propos-
ta de reforma do CDC merece maior discus-
são. Em primeiro lugar, porque os conceitos 
de “superendividamento” e de “mínimo exis-
tencial” foram “importados” sem a mesma 
precisão característica da legislação francesa. 
E, em segundo lugar, o PL nº 3.515/2015 não 
discutiu, ao contrário da legislação francesa, 
a questão de insolvência civil e de resgate 
do consumidor, com os devidos ônus e bônus 
que isso impõe, criando incentivos que vão 
atuar em sentido contrário ao da proteção 
que se buscou com o PL nº 3.515/2015.

3.2.2 – Comércio eletrônico

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia o aperfeiçoamento da 
legislação referente ao comércio eletrônico 
e medidas que visem a fortalecer a sua 
aplicabilidade no ambiente virtual. A 
CNF reforça a necessidade de que esses 
aperfeiçoamentos levem em consideração 
o equilíbrio das relações de consumo e os 
custos envolvidos nos processos virtuais, 
de modo a não inviabilizar essa forma de 
transação, a não excluir dessa modalidade 
de comércio parcela de consumidores 
(em função de localidades e rendas 
diferenciadas) e a garantir segurança ao 
consumidor. 

A criação e a difusão do comércio eletrônico 
foram um avanço nas relações entre fornece-
dores e consumidores. A disponibilidade de 
canais de compra a distância foi um grande 
passo para o aumento da competitividade e 
do acesso do consumidor aos mais diversos 
tipos de produtos e serviços. 

Considerando a expansão dessa modalidade 
no país, em razão dos avanços tecnológicos, 
da globalização, dos novos canais de distri-
buição eletrônica e da integração dos mer-
cados, o atual Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública estabeleceu, no ano de 2010, 
adequações a tais veículos de transações 
comerciais. Por meio de diretrizes para as re-
lações de consumo estabelecidas no comér-
cio eletrônico, o ministério regulou: proteção 
paritária, transparente e eficaz; informações 
exatas, claras e de fácil acesso; processo de 
confirmação sobre a transação; garantia de 
mecanismos de pagamentos seguros e de fá-
cil utilização; procedimentos eficientes para 
resolução de conflitos; e critérios objetivos 
de responsabilização do fornecedor. 

A Confederação concorda com iniciativas que 
fortaleçam as diretrizes propostas, conside-
rando que as relações de consumo realizadas 
por meio do comércio eletrônico devam ser 
assim norteadas para fortalecer a confiança 
dos consumidores e estabelecer uma relação 
de consumo mais equilibrada nas transações 
comerciais eletrônicas. Contudo, a CNF en-
tende que a ausência de definição objetiva 
de determinadas expressões inseridas nos 
projetos em discussão – tais como: “assédio 
de consumo”, “endividamento exagerado”, 
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“meios adequados e seguros” – deve ser evi-
tada, pois a falta de conceituação clara, além 
de gerar insegurança, tem potencial de am-
pliar indevidamente demandas judiciais. 

A contratação e/ou cancelamento de serviços 
e produtos a distância é um grande avanço 
nas relações de consumo, conferindo agilida-
de tanto para o consumidor quanto para o 
fornecedor. Destaca-se, nesses casos, que o 
exercício de tal direito deve ocorrer dentro 
de prazos nos quais a operacionalidade pres-
supõe avaliação de vários procedimentos, 
de forma que não seria sempre viável, por 
exemplo, o envio imediato de confirmações 
eletrônicas no caso da quitação, cancelamen-
to ou contratação de um produto ou serviço. 
Isso porque o meio eletrônico traz mais agi-
lidade, porém ainda depende de outros fato-
res técnicos que visam, inclusive, a garantir a 
segurança do cliente. 

No que diz respeito o direito de arrependi-
mento na contratação remota de produtos e 
serviços financeiros, a CNF entende que não 
cabe a mera devolução, sem que o consumi-
dor arque com eventuais despesas oriundas 
da sua utilização durante certo período de 
tempo, ou seja, os encargos remuneratórios, 
acrescidos da tributação sobre a operação fi-
nanceira. Enquanto o objeto do financiamen-
to (dinheiro) ficou em poder do cliente, este 
o utilizou e se beneficiou de seu rendimento, 
não sendo correto o consumidor dele se uti-
lizar sem remunerar o credor. 

Na visão da CNF, caracterizaria enriqueci-
mento ilícito o ato de um tomador de recur-

sos, que detém os valores por algum tempo, 
auferir ganhos da aplicação desses recursos e 
em seguida devolver o capital por arrepen-
dimento. Dessa forma, só caberia o exercício 
do direito de arrependimento para os casos 
em que os recursos ainda não foram disponi-
bilizados ao consumidor.

3.3 – Ações coletivas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
aprimorem a legislação que trata de 
ações coletivas com vistas a preservar 
as regras gerais de prevenção do Código 
de Processo Civil (CPC); a garantir a 
segurança jurídica dos atos; a resguardar 
o equilíbrio entre as partes; e a sustentar 
os princípios do contraditório e da ampla 
defesa.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) al-
terou a Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação 
civil pública, e ampliou o escopo de emprego 
dessa norma. A Lei n° 7.347/1985 voltou-se à 
proteção de interesses difusos e coletivos; 
com o CDC, passou também a tratar de in-
teresses ou direitos individuais homogêneos, 
assim entendidos os decorrentes de origem 
comum. É uma das razões pelas quais a nor-
ma do direito do consumidor representa uma 
das principais evoluções legislativas ocorri-
das recentemente.

A CNF entende que a atualização da norma 
deve preservar a economia processual, impe-
dindo a tramitação concomitante de ações 
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coletivas que versem sobre o mesmo obje-
to, mas principalmente para garantir a segu-
rança jurídica, na medida em que impede a 
prolação de decisões conflitantes sobre as 
mesmas questões de fato e de direito. A se-
gurança jurídica, a economia processual e a 
isonomia no tratamento de questões seme-
lhantes estão entre os objetivos destacados 
no CPC. 

Incluir no CDC normas de rito processual 
pode gerar antinomia entre duas leis, no caso 
o CDC e o CPC. É importante que a reforma 
pretendida, ao inserir novos conceitos, traga 
consigo a especificação técnico-processual, 
evitando o surgimento de dúvidas semânti-
cas que deem margem a interpretações equi-
vocadas, que gerariam insegurança jurídica.

Ressalta-se a importância do atendimento 
à exigência constitucional de prévia filiação 
dos associados e autorização expressa para 
o ajuizamento, por associações, de ações 
civis públicas que versem sobre direitos in-
dividuais homogêneos, conforme acórdãos 
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). Ademais, a alteração deverá conter a 
previsão de que os estatutos dessas associa-
ções não poderão ser genéricos, devendo ter 
conexão direta com o tema tratado na ação, 
assegurando a aplicação da legitimação ade-
quada.  

Dessa forma, a Confederação apoia as altera-
ções nas legislações vigentes para adequar o 
regime jurídico das ações civis públicas às re-
levantes transformações introduzidas no di-
reito brasileiro, com o CPC de 2015 e à signifi-

cativa evolução da jurisprudência verificada 
a partir das decisões proferidas pelo STF e 
pelos demais Tribunais Superiores.

3.4 – Cessão de crédito

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas que favoreçam 
a expansão do mercado de cessão 
de crédito, um mecanismo que, pela 
consolidação de dívidas isoladas, reduz a 
inadimplência média das carteiras, amplia 
a oferta de recursos para empréstimos a 
consumidores e aumenta a liquidez do 
sistema financeiro. Por ser uma operação 
típica de atacado, a cessão de crédito não 
se presta à quitação de dívidas individuais, 
para a qual existem alternativas.

A cessão de créditos constitui importante 
mecanismo de gestão financeira das 
instituições, uma vez que gera valor mediante 
a venda definitiva de carteiras, inclusive 
problemáticas, além de implicar a baixa 
contábil desses ativos, reduzindo o índice de 
inadimplência da instituição cedente. Assim, 
a cessão de créditos auxilia no aumento de 
liquidez do sistema financeiro, amplia a oferta 
de recursos e contribui para a redução dos 
indicadores de inadimplência das carteiras, o 
que, para o consumidor, significa melhoria da 
qualidade e do custo do crédito.

Cessão de crédito, conforme previsto nos 
artigos 286 a 298 do Código Civil, constitui 
o mecanismo pelo qual o credor de uma 
obrigação (cedente) transfere a terceiro 
(cessionário) sua posição ativa na relação 
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obrigacional, independente da autorização 
do devedor (cedido). Esse instituto jurídico 
pode ser definido como uma transmissão de 
obrigação, ou a venda do direito ao crédito, 
podendo ser onerosa ou gratuita. 

A consolidação das normas de cessão de 
crédito e estabelecimento de condições, 
obrigações e restrições de cada uma das 
partes foram instituídas pela Resolução 
do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 
2.836/2001.

No Brasil, o mercado de cessão de crédito 
teve início em 1998, sendo que o ritmo de 
venda de carteiras acelerou a partir de 2007, 
atingindo montante superior a R$ 17 bilhões. 
Após a criação da Central de Cessão de 
Crédito, em 2011, com o objetivo de registrar 
as cessões especificamente reguladas pela 
Resolução do CMN nº 3.998/2011, a média 
diária das operações, estimada pelo Banco 
Central do Brasil, foi de R$ 200 milhões. 
Mais de 19 milhões de contratos de cessão 
de crédito já foram registrados. Em 2018, a 
Central registrou 1.226 cessões de crédito 
em 1.639.894 contratos. A quantidade de 
parcelas, no mesmo ano de 2018, foi de 
97.535.447 num valor total superior a R$ 12 
bilhões. Apesar disso, permanecem mercados 
de cessão de crédito que não têm registro 
na Central, a exemplo dos non performing 
loans (NPLs). No Brasil, as vendas das 
carteiras têm-se concentrado em cartões de 
crédito e empréstimos pessoais, seguidos 
por financiamentos de veículos e faturas 
telefônicas.

As operações de cessão de crédito constituem 
importante instrumento de captação de re-
cursos para diversos agentes que compõem 
o mercado financeiro, além de contribuírem 
para o melhor gerenciamento do balanço 
contábil das instituições. Por outro lado, no 
mercado brasileiro, em geral, instituições de 
pequeno e médio porte atuam como ceden-
tes de determinadas modalidades de opera-
ções enquanto as grandes instituições finan-
ceiras assumem a condição de cessionárias, 
servindo como importantes provedoras de 
funding para as primeiras. Assim, esse meca-
nismo constitui importante meio de capitali-
zação para essas empresas. 

Antes de o consumidor ser classificado como 
inadimplente perante os órgãos de proteção 
de crédito, o processo de cobrança de dívida 
pelas instituições financeiras, com duração 
média de quarenta dias, oferece a possibili-
dade de renegociação/quitação do débito ao 
consumidor que não honrou sua obrigação 
nos prazos acordados: (i) o cliente é contata-
do por funcionário da instituição financeira; 
(ii) ocorre o acionamento da telecobrança; 
(iii) envia-se a carta cobrança; (iii) são ofe-
recidas alternativas negociadas para reali-
nhamento do perfil da dívida, entre outras 
alternativas; e (iv) notifica-se o registro do 
devedor no Serviço de Proteção ao Crédito/
Serasa Experian e/ou ocorre o envio de seu 
título para protesto.

O mecanismo de cessão de crédito não con-
templa a possibilidade de quitação isolada 
de dívidas. No âmbito da atividade bancária, 
os compradores de carteiras de crédito são 
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majoritariamente investidores institucionais, 
como os fundos de investimentos em direi-
tos creditórios (FIDCs). Tal modelo de cessão 
permite conferir ao comprador ganhos de 
escala, uma vez que os créditos são adquiri-
dos no atacado. Isso porque essas operações 
envolvem outros instrumentos, que vão além 
da simples compra e venda de uma operação. 
São negociadas também a responsabilidade 
pela solvência e divisão do risco de insolvên-
cia do devedor, bem como o uso de contra-
tos derivativos envolvendo esses créditos. 
Ademais, as operações são frequentemente 
securitizadas. Todos esses fatores, portanto, 
interferem na precificação da cessão de dé-
bitos, o que possibilita gerar ganhos apenas 
por ocorrerem operações de atacado.

3.5 – Decisões dos Procons: título 
executivo

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que busquem 
conferir efetividade às decisões e multas 
aplicadas pelos órgãos de defesa do 
consumidor, ao mesmo tempo em que 
são asseguradas as garantias do direito de 
defesa, do acesso ao Poder Judiciário, do 
devido processo legal e da razoabilidade, 
previstas na Constituição Federal.

Para o bom funcionamento do Sistema Na-
cional de Defesa do Consumidor (SNDC) é 
fundamental que as decisões dos Procons – 
inclusive multas – sejam acatadas. Contudo, 
a transformação das multas dos Procons em 
títulos executivos extrajudiciais fragiliza o 

SNDC, na medida em que introduz um ele-
mento de arbitrariedade incompatível com o 
estado democrático de direito.

Os títulos a que o Código de Processo 
Civil atribui força executiva extrajudicial 
possuem os atributos da certeza, liquidez 
e exigibilidade (art. 783) para que possam 
ser objeto de execução definitiva (art. 778). 
Assim, transformar as multas aplicadas pelos 
órgãos de defesa do consumidor em títulos 
executivos extrajudiciais significa dizer 
que estes só poderão ser questionados no 
Poder Judiciário quanto à sua exigibilidade, 
certeza e liquidez. Nesse caso, não caberia 
questionamento a respeito da legalidade, 
da razoabilidade, do valor aplicado, da 
competência da autoridade, da efetiva 
ocorrência do fato ensejador da multa, entre 
outras circunstâncias de fato e de direito que 
podem gerar legítimos questionamentos por 
parte das empresas multadas.

Tal limitação da possibilidade de questio-
namento judicial de todos os aspectos des-
sa multa viola a garantia constitucional do 
direito de defesa das empresas, de acesso à 
justiça, além de violar o princípio da razoa-
bilidade, eis que nem as multas administra-
tivas impostas pelo poder público são con-
sideradas título executivo extrajudicial, uma 
vez que estas dependem de inscrição na dí-
vida ativa para a sua execução, podendo ser 
questionadas pelos particulares.

Dispositivo dessa natureza existia no artigo 
82, do Código de Defesa do Consumidor, que 
foi vetado pelo presidente Fernando Collor 
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quando lhe foi submetido à sanção. O veto 
deu-se pela impropriedade de se equiparar 
compromisso executivo a título executivo 
extrajudicial, visto que o objeto do compro-
misso é a cessação ou a prática de determi-
nada conduta e não a entrega de coisa certa 
ou pagamento de quantia fixada.

3.6 – Bancos de dados de 
inadimplentes

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições 
voltadas para a correta inclusão de 
informações sobre tomadores de crédito 
inadimplentes em bancos de dados (o 
“cadastro negativo”), bem como para a 
limitação do uso dessas informações à 
finalidade precípua desse tipo de banco 
de dados, que é a avaliação do perfil 
do tomador para fins de concessão de 
crédito. A CNF também apoia proposições 
que reforcem a confidencialidade dos 
dados e a proteção de dados pessoais 
dos cadastrados, que sejam realistas e 
que impliquem custos compatíveis com 
as atividades das empresas operadoras 
desses bancos de dados.

A utilização do banco de dados de inadim-
plentes, do qual constam informações de 
devedores com dívidas vencidas e não pa-
gas há mais de trinta dias, foi certamente 
um avanço, pois viabilizou que decisões so-
bre concessão de crédito fossem tomadas de 
maneira mais segura. Combinado com o Ca-
dastro Positivo, pode fornecer informações 
mais detalhadas sobre o perfil dos clientes 

bancários, permitindo a diminuição gradual 
do spread em decorrência do menor risco de 
crédito. 

Nos últimos anos, a inscrição em cadastro 
de inadimplentes ganhou novas proporções 
com a utilização de seu histórico de negati-
vações na avaliação de risco para a conces-
são de crédito (ainda que o consumidor não 
mais integre sua base de dados) e o encare-
cimento da utilização desse banco de dados 
em decorrência da imposição de obrigações 
desarrazoadas (tal como a exigência de noti-
ficação do inadimplente por Aviso de Rece-
bimento – AR).

3.7 – Diferenciação por histórico 
de pagamentos

A Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras apoia medidas 
que mantenham a confiabilidade e 
a segurança na análise de crédito 
individualizada e que permite a prática 
de taxa de juros mais atraente para os 
consumidores que apresentem menor 
risco de inadimplência.

Apesar do sentido pejorativo normalmente 
atribuído à palavra “discriminação”, que na 
verdade remete a “distinguir”, “diferenciar”, 
ou também “estabelecer diferenças”, essa 
tem sido a expressão comumente utilizada 
para se referir à diferenciação por histórico 
de pagamento. 

O desenvolvimento de bancos de dados e 
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de cadastros tem por finalidade conferir 
maior segurança às operações financeiras, 
desempenhando importante função nas 
relações de consumo. Ao disponibilizar 
informações a respeito do perfil de potenciais 
tomadores de crédito, permite a triagem 
das condições de pagamento dos clientes, 
resultando na redução do custo do crédito 
para aqueles que apresentem um bom 
histórico de pagamento. 

Nesse contexto, a análise de crédito 
constitui importante instrumento na 
determinação do seu custo de concessão, 
já que a obtenção de informações precisas 
e confiáveis sobre o perfil do consumidor 
implica sobremaneira a mensuração do 
risco envolvido em cada operação, que 
se reflete na taxa de juros aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se 
debruçou sobre a prática de credit scoring, 
que consiste em método desenvolvido 
para avaliação do risco de concessão de 
crédito atribuindo pontuação ao consumidor 
avaliado a partir de modelos estatísticos. A 
Segunda Seção do STJ entendeu que esta 
prática é lícita, estando em conformidade 
com o artigo 5º, inciso IV, e artigo 7º, inciso 
I, da Lei n° 12.414/2011, que estabelece o 
Cadastro Positivo.

A mitigação dos riscos em cada operação 
também é essencial para a sustentabilidade 
do setor financeiro, como proposto pela re-
gulação do Banco Central do Brasil (BCB) e 
do Conselho Monetário Nacional (CMN). A 
Resolução n° 3.721/2009, do CMN, que dis-

põe sobre a implementação de estrutura de 
gerenciamento de risco, estabelece critérios e 
procedimentos para o processo de concessão 
e gestão de crédito tais como: (i) análise pré-
via, realização e repactuação de operações 
sujeitas ao risco de crédito; (ii) coleta e docu-
mentação das informações necessárias para 
a completa compreensão do risco de crédito 
envolvido nas operações; (iii) avaliação pe-
riódica do grau de suficiência das garantias; 
(iv) detecção de indícios e prevenção da de-
terioração da qualidade de operações, com 
base no risco de crédito; e (v) tratamento 
das exceções aos limites estabelecidos para 
a realização de operações sujeitas ao risco de 
crédito. 

A Resolução n° 4.271/2013, do CMN, que dis-
põe sobre os critérios de concessão de finan-
ciamento imobiliário e dá outras providên-
cias, prevê expressamente que a concessão 
de financiamento imobiliário pelas institui-
ções financeiras e pelas demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo BCB deva ser 
precedida de avaliação do nível de risco da 
operação pela instituição concedente. Essa 
concessão deve ser efetuada com base em 
critérios consistentes, adequados e verificá-
veis, amparada por informações internas e 
externas. O que converge com as regras in-
ternacionais bancárias dos acordos de Basi-
leia de que o Brasil é signatário.

Nesse sentido, a análise individualizada do 
crédito, que leva em consideração a confia-
bilidade e transparência nas informações dos 
consumidores, é essencial para um Sistema 
Financeiro Nacional sustentável, resultan-



98 |  CAPÍTULO 3: DIREITOS DO CONSUMIDOR

do em benefícios tanto para as instituições 
financeiras, que terão maior segurança em 
suas operações, quanto para os consumido-
res, que poderão usufruir de melhores taxas 
de juros. 

A CNF apoia a criação de políticas que per-
mitam maior transparência e confiabilidade 
na análise de crédito, que se convertem em 
benefícios aos consumidores e respeitem o 
segredo empresarial. Também, aponta para 
a prevalência da regulação setorial exercida 
pelo BCB e pelo CMN por sua capacidade 
técnica e experiência. 

3.8 – Boletos de pagamento

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas de 
aprimoramento da legislação que 
regula os pagamentos de boletos de 
forma a conferir a máxima comodidade 
e conveniência aos consumidores, no 
entendimento de que tais propostas 
devam considerar: (i) a neutralidade 
das instituições financeiras, no papel de 
intermediárias da relação de consumo, 
por alterações nos termos contratados 
entre credor e devedor; (ii) os acréscimos 
de custos gerados pela emissão de vias 
adicionais; (iii) limitações operacionais 
na definição de locais para o pagamento 
de faturas por contrato entre as partes; 
(iv) a liberdade de escolha do cliente 
quanto à data de vencimento da fatura; 
(v) a manutenção, ao longo do período 
do contrato, das datas de vencimento 
escolhidas; e (vi) a capacidade de 
armazenamento de informações dos 
códigos de barras utilizados nos boletos.

Em termos operacionais, o sistema bancário 
brasileiro avançou muito na criação de 
alternativas aos clientes para pagamentos 
de boletos (também chamados de 
“bloquetos”), oferecendo possibilidades 
que são encontradas em poucos países do 
mundo. Canais alternativos de pagamento, 
como telefone, internet e caixa eletrônico, 
operam em horários mais flexíveis que os das 
próprias agências bancárias e permitem o 
pagamento dos boletos nas datas indicadas, 
mesmo em casos fortuitos ou de força 
maior. Quando não há acesso a esses canais, 
também é possível efetuar o pagamento 
em estabelecimentos não financeiros – os 
chamados correspondentes não bancários 
(lotéricas, supermercados, farmácias, entre 
outros). 

A compensação bancária, mesmo em períodos 
de paralisação do funcionamento de agências 
por meio de greves, é realizada normalmente, 
uma vez que se trata de atividade essencial 
e de manutenção obrigatória (conforme 
dispõem os artigos 9º e 10, inciso XI, da 
Lei nº 7.783/1989). Mesmo assim, ocorrem 
casos em que instituições financeiras são 
equivocadamente responsabilizadas por 
não alterarem as condições de pagamento 
contratadas entre devedor e credor; por 
repassarem custos vinculados à emissão de 
novas vias de boletos; por não alterarem o local 
de pagamento da fatura; por não receberem 
pagamentos após a data de vencimento; e 
por não permitirem a mudança constante da 
data de vencimento da obrigação contratada 
entre as partes.
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A emissão de documentos de cobrança aten-
de a uma série de dispositivos legais e está 
condicionada por limitações estruturais e 
operacionais, que impõem custos às insti-
tuições, que possuem singularidades entre 
si. A introdução de alterações na sistemática 
de cobranças sem considerar os normativos 
que as regem e as possibilidades estruturais 
e operacionais pode se revelar prejudicial ao 
consumidor. Nas relações do vendedor ou 
prestador do serviço com o sacado e com a 
instituição financeira cobradora, os direitos e 
obrigações relacionados ao boleto bancário 
são regidos por contrato entre as partes.

As instituições financeiras, ao receberem 
o pagamento dos boletos, atuam na maior 
parte das vezes como prestadoras de servi-
ços, intermediando o pagamento e o rece-
bimento de valores nos termos contratados 
entre as partes. Nessa posição, os bancos não 
possuem poder para acordar isenções, abo-
nos ou quaisquer benefícios relativos à co-
brança. Não cabe aos bancos conceder des-
contos, deixar de exigir encargos moratórios 
de cobranças ou adiar o pagamento de bo-
letos, pois os valores recebidos não lhes são 
devidos, mas sim ao cliente que contratou 
seus serviços de cobrança. Somente os cre-
dores das dívidas é que possuem competên-
cia para permitir a alteração do pagamento, 
como mudança do vencimento ou da data 
de quitação do débito ou ainda a aplicação 
de desconto pelo pagamento antecipado.

Em qualquer atividade econômica, custos 
adicionais causados por qualquer acréscimo 
de obrigação transferem-se, via de regra, ao 

consumidor final. Não é diferente no caso dos 
serviços prestados por instituições financei-
ras. Normalmente, o processamento desses 
serviços, com todos os custos operacionais 
que tal processamento implica resulta, entre 
outros, na documentação da operação rea-
lizada. A emissão de segunda via dessa do-
cumentação não se constitui em mera cópia 
do boleto original, mas sim na verificação de 
todos os passos envolvidos na operação ori-
ginal para emissão de nova via, com conse-
quente acréscimo de custos.

Com exceção do crédito consignado, em vá-
rios tipos de operações, como as de crédito 
imobiliário, o setor financeiro já oferece aos 
clientes o direito de escolher a data de ven-
cimento que melhor lhe convier. Contudo, a 
constante alteração da data de vencimento 
afeta negativamente a precificação das ope-
rações e, com isso, termina por prejudicar os 
consumidores. Ao lado da confiança, o tempo 
é outra matéria-prima fundamental dos pro-
dutos e serviços financeiros. Todas as ope-
rações financeiras são construídas ao longo 
de um vetor de tempo e a regularidade de 
desembolsos e de recebimentos permite cal-
cular variáveis financeiras chaves, tais como 
o valor presente de um empréstimo, o mon-
tante dos pagamentos periódicos e a taxa de 
juros efetiva embutida na operação. 

Nesse contexto, produtos e serviços finan-
ceiros são de difícil precificação se a data 
de pagamento de faturas se altera constan-
temente ao longo do período da operação. 
Na ausência de elementos para precificação 
adequada, o comportamento de todos os 
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agentes econômicos – inclusive os financei-
ros – torna-se conservador, com tendência a 
se aumentarem defensivamente os preços. 
Um dos muitos complicadores de um contra-
to com datas de pagamento variáveis seria, 
por exemplo, a impossibilidade de se deter-
minar a data de vencimento que seria utili-
zada para a apuração da dívida no caso de 
prestações em atraso.

Quanto à segurança, o sistema de liquidação 
para os boletos bancários foi modernizado. 
Com o grande aumento, especialmente do 
comercio digital, o boleto bancário tem se 
apresentado cada vez mais como uma das 
formas preferidas de pagamento no ambien-
te virtual, levando o Sistema Financeiro Na-
cional a atualizá-lo. Nesse sentido, foi desen-
volvida uma nova Plataforma de Cobrança 
Bancária permitindo que o boleto vencido 
não precise mais ter segunda via emitida e 
não necessite ser quitado, necessariamente, 
no banco emissor, podendo o pagamento 
ocorrer em qualquer agência bancária. Essa 
nova plataforma é um avanço no serviço de 
emissão e pagamento de boletos. Com ela, 
todas as informações dos títulos de cobrança 
são registradas em uma base centralizadora, 
gerando ainda mais proteção e controle aos 
beneficiários e pagadores.

A nova Plataforma de Cobrança Bancária co-
meçou a ser efetivamente implementada em 
julho de 2017, processando boletos de valor 
igual ou superior a R$ 50 mil. Segundo a FE-
BRABAN, boletos de qualquer valor, mesmo 
vencidos, começaram a ser pagos em qual-
quer banco ou correspondente bancário, a 

partir do dia 10 de novembro de 2018. Todos 
os bancos emissores de boletos de cobrança 
farão parte dessa inovação (com as mesmas 
regras e prazos).

3.9 – Contratos

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia projetos que tornem 
cada vez mais clara e compreensível a 
relação entre as instituições financeiras 
e seus clientes, celebrada por meio de 
contratos, cuja cópia deve ser sempre 
fornecida ao consumidor. Para a CNF, a 
padronização de contratos não se deve 
constituir em barreira à inovação e à 
adequação de produtos e serviços ao perfil 
específico e único de cada consumidor. 

É necessário que os dispositivos contratuais 
sejam perfeitamente compreendidos pelos 
contratantes, com o consequente entendi-
mento do seu significado e das obrigações 
pactuadas deles derivadas. Para tanto, é fun-
damental que o contrato seja redigido numa 
linguagem clara e facilmente perceptível 
quanto ao seu objeto, de modo que o cliente 
seja devidamente informado. Também o ta-
manho das letras, claramente legíveis, contri-
bui para a eficácia dos contratos. Quanto ao 
conteúdo, é crítico que não incluam cláusu-
las abusivas que contaminem toda a relação 
contratual e viciem o compromisso entre as 
partes. Uma escolha livre e esclarecida impli-
ca necessariamente a prestação de informa-
ções completas, claras e compreensíveis, para 
que os destinatários possam prever e avaliar 
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as consequências jurídicas dos seus atos.

A entrega de minuta de contrato, antes do 
fechamento de negócios, e de cópia do con-
trato final, após esse fechamento, tornou-se 
prática corriqueira, amplamente disseminada 
no setor financeiro. O Sistema de Autorre-
gulação Bancária da Federação Brasileira de 
Bancos (FEBRABAN), por exemplo, editou o 
Normativo SARB 001/2008 – revisto e atua-
lizado em 2015 detalhando os procedimentos 
da contratação do crédito pela pessoa física, 
como:

Art. 25. Quando o consumidor 
decidir contratar produtos ou 
serviços, a Instituição Financeira 
Signatária explicará os seus direitos e 
responsabilidades, tais como definidos 
nos Termos e Condições do contrato. 

§ 1º Os Termos e Condições do contrato 
serão elaborados em linguagem 
simples que facilite o entendimento 
do consumidor, com destaque para as 
cláusulas mais relevantes para a tomada 
de decisão consciente. 

§ 2º A linguagem técnica ou jurídica será 
utilizada apenas quando necessário, 
para dar a devida exatidão e segurança 
ao teor do contrato. 

Art. 26. A Instituição Financeira Signatária 
disponibilizará ao consumidor uma 
minuta de contrato para conhecimento 
prévio e avaliação.

O Normativo SARB nº 12/2014 estabeleceu, 

por sua vez, o compromisso de apresentar 
ao consumidor o resumo contratual, com o 
objetivo de assegurar de forma transparente, 
clara e precisa a informação sobre as 
principais cláusulas do contrato de crédito 
entre o consumidor e as Signatárias da 
Autorregulação Bancária.

As cláusulas, bem como as práticas abusivas, a 
vedação à veiculação de publicidade enganosa, 
a obrigatoriedade de que a informação seja 
clara e precisa, as proibições de critérios 
discriminatórios ou preconceituosos, além de 
outras preocupações com os consumidores 
em relação aos contratos também estão 
devidamente contidas no Código de Defesa 
do Consumidor. 

3.10 – Direito de arrependimento

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
assegurem e ampliem o direito de 
arrependimento, ao mesmo tempo em 
que prevejam o reembolso dos custos 
de fornecimento de produtos e serviços. 
No caso de serviços financeiros, tal 
reembolso deveria ser realizado com o 
devido acréscimo de juros, taxas, tributos 
e demais encargos contratuais, incidentes 
desde a data da efetiva contratação até 
a data da efetiva restituição dos valores 
pelo consumidor.

O direito de arrependimento, previsto no ar-
tigo 49 do Código de Defesa do Consumi-
dor, visa a proteger o consumidor nas hipó-
teses em que não teve a oportunidade de, 
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previamente, avaliar se o produto ou o ser-
viço correspondem à sua expectativa e re-
fletir, no prazo de sete dias, a conveniência 
de, eventualmente, desistir da contratação 
de produtos ou serviços, dispensando-se a 
necessidade de apresentar qualquer justifi-
cativa. Frise-se que tal dispositivo é aplicável 
apenas para contratações realizadas fora do 
estabelecimento comercial, ou seja, por ca-
tálogo, de “porta em porta” ou via telefone 
ou internet, por exemplo. Nesses casos, se o 
consumidor exercitar o direito de arrependi-
mento, o fornecedor é obrigado a aceitar a 
devolução e restituir o valor pago, moneta-
riamente atualizado.

A CNF defende que, caso haja implicação do 
direito de arrependimento mediante a aplica-
ção também aos negócios que forem realiza-
dos dentro de estabelecimentos comerciais, 
que haja autorização legal para que sejam 
descontadas, do valor total a ser reembol-
sado pelo fornecedor, as eventuais despesas 
incorridas por este com fretes, taxas, encar-
gos e impostos incidentes sobre o contrato. 
A intenção da medida é resgatar o equilíbrio 
das relações comerciais entre consumidores e 
fornecedores.

No que diz respeito a produtos e serviços fi-
nanceiros, a CNF entende que não podem ser 
devolvidos a não ser que o consumidor ar-
que com eventuais despesas oriundas da sua 
utilização durante certo período de tempo. 
Enquanto o objeto do financiamento (dinhei-
ro) ficou em poder do cliente, este o utilizou 
e/ou se beneficiou de seu rendimento, não 
sendo correto o consumidor dele se utilizar 

sem remunerar o credor. Na visão da CNF, 
o ato de um tomador de recursos deter os 
valores por algum tempo, auferir ganhos da 
aplicação desses recursos e em seguida de-
volver o capital por arrependimento caracte-
rizaria enriquecimento ilícito do devedor em 
detrimento do credor.

3.11 – Venda casada

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia dispositivos que 
proíbam operações de venda casada. 
Essa prática nociva não se confunde 
com a oferta de produtos e serviços 
financeiros apresentados ao consumidor 
como alternativas de combinações desses 
produtos e serviços, sem limitar as opções 
do consumidor àquelas apresentadas 
pela instituição financeira.

Entende-se por venda casada a prática co-
mercial em que o fornecedor condiciona 
a venda de um produto ou serviço à aqui-
sição de outro produto ou serviço. Trata-se 
de prática abusiva que constrange o cliente 
a adquirir bens e serviços não demandados 
originalmente.

Entretanto, em muitos casos, a venda de 
produto atrelada a serviço é característica do 
próprio negócio e não representa a prática 
“casada” nos termos vedados pelo Código 
de Defesa do Consumidor. É preciso cuidado 
para não confundir essa prática prejudicial ao 
consumidor com estratégias de oferecimento 
de conjunto de produtos e serviços por preço 
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diferenciado em benefício do próprio consu-
midor, a quem deve ser sempre assegurada a 
liberdade de escolha. Venda cruzada não se 
confunde com venda casada.

No caso particular de seguros, quando este 
é exigido pela legislação brasileira, a combi-
nação de cobertura contra riscos e determi-
nado produto ou serviço financeiro tende a 
minimizar o custo total da operação para o 
consumidor.

3.12 – Tempo de espera em filas 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
sempre para o atendimento dos clientes 
e usuários nas agências bancárias em 
tempo adequado às suas demandas, 
garantindo a efetividade e a qualidade 
do serviço prestado. Além disso, sempre 
estimulará a utilização da inovação 
tecnológica e administrativa voluntária, 
a fim de que os atendimentos sejam 
feitos de forma mais célere e satisfatória. 
A ação coordenada com outras partes 
envolvidas, tais como estabelecimentos 
comerciais e órgãos da administração 
pública, contribui para reduzir o tempo 
de fila por meio do escalonamento de 
pagamentos e recebimentos.

O atendimento nos bancos costuma ser mais 
intenso em períodos específicos. Filas para 
atendimento nos caixas e nos terminais ele-
trônicos são mais comuns no início dos me-
ses, por exemplo, em decorrência da grande 
quantidade de pessoas que recebem seus 

salários nesse período. São épocas em que 
também se verificam maiores filas nos es-
tabelecimentos comerciais e nas repartições 
públicas. Daí ser fundamental que seja ga-
rantida às instituições financeiras a liberda-
de de livremente escolher a forma pela qual 
prestará os serviços bancários na rede de 
agências. Obrigar adoção de caixas rápidos 
e vedar ou obrigar caixas prioritários são es-
pécies de normas que vem se proliferando 
no âmbito municipal, mas que acabam por 
dificultar o melhor gerenciamento das filas, 
bem como a otimização dos recursos na rede 
de agências.

Em anos recentes, é sensível a diminuição 
do tempo de espera para atendimento em 
agências bancárias, apesar da inclusão de 
milhões de novos correntistas. Essa diminui-
ção é resultado de avanços tecnológicos e de 
medidas administrativas orientadas para um 
mercado altamente concorrencial, que valo-
riza a satisfação dos clientes. A multiplicação 
dos terminais eletrônicos reflete essa preo-
cupação, bem como a proliferação de tran-
sações eletrônicas seguras e de cartões de 
débito e de crédito com chips de segurança.

A adoção de ferramentas corporativas que 
atuam no gerenciamento de atendimento de 
forma inteligente permite otimizar a mão de 
obra destinada ao atendimento de clientes e 
usuários dos serviços bancários, adequando-a 
aos períodos de maior demanda. Em conjunto 
com essas ferramentas, o processo de triagem 
de filas também contribui para a diminuição 
do tempo de espera, além de possibilitar a 
orientação ao cliente quanto à melhor forma 
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de realizar suas transações bancárias.

Nesse sentido, as instituições financeiras 
têm cada vez mais ofertado aos clientes 
a comodidade de se relacionar por 
meio do autoatendimento. Os canais 
de autoatendimento tornaram-se mais 
completos, disponíveis e amigáveis, 
permitindo aos clientes realizar praticamente 
todas as transações financeiras. O fenômeno 
do uso massificado dos smartphones nas 
chamadas “mídias sociais” tende a ocorrer 
também na atividade bancária. Esse é 
somente um dos exemplos da “digitalização” 
em andamento no setor bancário, processo 
que ocorre paralelo à contínua melhoria 
do atendimento prestado nas agências 
bancárias. 

Outro fator importante, a possibilidade de 
escolha do vencimento das faturas mostra-
se uma ótima medida para a diminuição do 
tempo de espera nas filas. Medidas bem-
sucedidas que contemplam diversidade 
de datas de vencimento poderiam ser 
estendidas ao pagamento de obrigações 
junto à administração pública, bem como ao 
recebimento de benefícios. O fortalecimento 
da segurança nas transações eletrônicas, 
pela rede de computadores, com combate 
aos crimes eletrônicos, também tem 
contribuído para a diminuição do tempo 
de espera nas filas. Por fim, a expansão da 
rede de correspondentes no país (tais como 
agências da Agência Brasileira dos Correios 
e Telégrafos, farmácias, casas lotéricas e 
supermercados) favorece a agilidade do 
atendimento na medida em que propicia a 

diminuição das filas nos caixas das agências 
bancárias e nos terminais eletrônicos.

3.13 – Liquidação antecipada

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
aperfeiçoem a disciplina legal da 
liquidação antecipada de contratos 
de financiamento, ressalvando que 
mudanças em um dos parâmetros dos 
contratos (como o prazo) devem ser 
sempre acompanhadas por alterações 
em outros parâmetros, de maneira a não 
afetar o equilíbrio contratual, o valor 
presente líquido do instrumento e a 
compatibilização desses parâmetros com 
os dos demais contratos que compõem 
uma carteira.

O Código de Defesa do Consumidor assegura 
em seu artigo 52, § 2º, “a liquidação antecipa-
da do débito, total ou parcialmente, median-
te redução proporcional dos juros e demais 
acréscimos”. Em 2006, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) permitiu a quitação anteci-
pada por meio do recebimento de recursos 
transferidos por outra instituição financeira 
(“portabilidade de crédito”). Além disso, é 
vedada a cobrança, pelas instituições finan-
ceiras, de tarifa de liquidação antecipada nos 
contratos de concessão de crédito e de arren-
damento mercantil, nas operações firmadas 
com pessoas físicas e com empresas de pe-
queno porte e microempresas definidas pela 
Lei Complementar nº 123/2006, desde a pu-
blicação da Resolução do CMN nº 3.516/2007.
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Na maioria dos casos, contratos 
de financiamento materializam a 
intermediação, que é a atividade primordial 
das instituições financeiras. Por trás das 
cláusulas de um contrato de financiamento 
está, por um lado, a captação de recursos 
junto a terceiros (a um determinado custo, 
por prazo estabelecido, em dada moeda), e, 
por outro, o repasse desses recursos a um 
tomador, (quase sempre a taxas, prazos e 
moedas diferentes). Além da gestão dos 
diferentes tipos de risco envolvidos na 
operação de intermediação (como risco 
de inadimplência do tomador e riscos de 
mercado ligados a variações de taxas de 
juros e de câmbio), a instituição financeira 
administra a compatibilização das muitas 
taxas, moedas e prazos de diferentes 
contratos de maneira a assegurar o 
cumprimento de todas as obrigações 
contratuais. 

Contratos de financiamento são construídos 
a partir de alguns parâmetros básicos, que 
balizam a viabilidade da operação, tais 
como o prazo da operação, o montante do 
principal, o número e o valor das prestações, 
a periodicidade dos desembolsos, algum 
montante residual e as taxas de juros 
envolvidas. Quaisquer que sejam os 
parâmetros adotados, todos os contratos 
de financiamento podem ser reduzidos a 
seu valor presente líquido, o que permite 
comparações entre eles. Mudanças em 
qualquer um desses parâmetros alteram 
o valor presente líquido do contrato de 
financiamento e podem desequilibrar toda 
uma carteira de obrigações. 

O tempo é o parâmetro fundamental de todo 
e qualquer contrato de financiamento posto 
que determinante para definição de taxa de 
juros. O alongamento ou o encurtamento 
do prazo contratado para uma operação 
financeira, mantidos constantes os demais 
parâmetros, altera o valor presente líquido 
do contrato e a compatibilização daquele 
instrumento contratual com outros. Por 
essa razão, qualquer alteração nessa 
variável fundamental, o tempo, deve ser 
acompanhada de mudanças em outros 
parâmetros, de maneira a preservar 
o equilíbrio contratual e a higidez da 
instituição financeira que intermediou a 
operação. 

Ademais, muitas vezes, o prazo mínimo 
ou máximo de uma operação financeira é 
definido por lei ou por norma do Banco 
Central do Brasil (o prazo mínimo de 
contrato de arrendamento mercantil, por 
exemplo, é de 24 meses). As diferentes 
modalidades de crédito ofertadas ao 
consumidor também apresentam outras 
peculiaridades que devem ser observadas 
no momento da liquidação antecipada (tais 
como a remuneração do crédito calculada 
com base na taxa de juros ou na taxa 
interna de retorno).

3.13.1 – Devolução de valores

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
permitam a restituição do Imposto sobre 
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Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 
(IOF) cobrado nas operações liquidadas 
antecipadamente, de forma proporcional 
ao período de tempo da antecipação, 
respeitadas as especificidades de cada 
modalidade de crédito. Uma vez que as 
instituições financeiras não são parte 
dessa relação jurídica tributária, a CNF 
sugere a implementação pela Receita 
Federal do Brasil (RFB) de sistemática 
de devolução parcial de impostos 
semelhante à empregada pelas Fazendas 
estaduais, municipais e distrital.

A restituição parcial do IOF quando da li-
quidação antecipada de operações finan-
ceiras procura corrigir uma injustiça come-
tida contra o contribuinte.

O amparo legal da cobrança do IOF se dá 
pelo Decreto nº 7.458/2011, que estipula 
a alíquota em 0,0082% ao dia para as 
situações em que o contratante ou mutuário 
é pessoa física. O valor é cobrado pro rata 
die, em função do prazo da operação de 
empréstimo ou financiamento, observada a 
limitação de 365 dias estabelecida pelo § 1º, 
do artigo 7º, do Decreto nº 6.306/2007. Ao 
contratar a operação financeira, o cliente 
recolhe o IOF na sua totalidade. Ocorre 
que, por vezes, o cliente decide liquidar 
a operação financeira antecipadamente, 
o que gera direito a uma restituição 
proporcional ao período remanescente da 
operação liquidada.

O Código Tributário Nacional dispõe que:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, 
independentemente de prévio protesto, 
à restituição total ou parcial do tributo, 
seja qual for a modalidade do seu paga-
mento, ressalvado o disposto no § 4º do 
artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâ-
neo de tributo indevido ou maior que o 
devido em face da legislação tributária 
aplicável, ou da natureza ou circunstân-
cias materiais do fato gerador efetiva-
mente ocorrido.

A devolução do IOF incidente sobre opera-
ções liquidadas antecipadamente vincula so-
mente a RFB e os contribuintes. As pessoas 
jurídicas, entre elas as instituições financeiras, 
são responsáveis tributários pela cobrança e 
recolhimento do IOF, nos termos do artigo 5º 
do Decreto nº 6.306/2007. Porém, as institui-
ções financeiras não são parte legítima para 
pleitear a restituição. Nessa relação, não cabe 
a cobrança de tarifas por parte de institui-
ções financeiras para a efetivação da resti-
tuição ao contribuinte, uma vez que elas não 
são parte dessa relação jurídica tributária.

A restituição do IOF incidente sobre opera-
ções liquidadas antecipadamente poderia ser 
realizada pela RFB nos moldes da sistemática 
de devolução parcial de impostos semelhan-
te à empregada pelas Fazendas estaduais, 
municipais e distrital (“Nota Paulista”, “Nota 
Legal”, “Nota Carioca” etc.).
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A devolução de impostos relativos à quitação 
antecipada de dívidas e outras operações fi-
nanceiras não se caracteriza como uma rela-

ção consumerista, mas, sim, como uma rela-
ção jurídica tributária, isto é, exclusivamente 
entre o fisco e o contribuinte.



4
QUESTÕES 

SOCIAIS
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As questões sociais não se articulam 
ao largo das instituições financeiras; ao 
contrário, tais questões as entranham, 
balizam seus negócios e as moldam. Porque 
as instituições financeiras empregam 
centenas de milhares de brasileiros e porque 
viabilizam negócios que geram milhões de 
empregos, decisões estratégicas do setor 
têm grande repercussão social.

Segundo dados da Pesquisa FEBRABAN de 
Tecnologia Bancária de 2018, o Brasil possui 
329 milhões de contas, entre correntes 
e poupança somadas. Também, o país 
possui 59 milhões de contas digitais que 
são movimentadas por meio do internet 
banking e do mobile banking. A própria 
bancarização é uma questão social: a 
possibilidade de contar com uma conta 
bancária e ter acesso a produtos e serviços, 
públicos e privados, veiculados por essa 
conta é um potente fator de inclusão e de 
promoção de cidadania.

Além disso, decisões de financiamento de 
projetos sociais têm efeito multiplicador, 
contribuindo para moldar a vida em 
sociedade no Brasil.

4.1 – Inclusão financeira

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas voltadas para a 
ampliação do acesso ao sistema financeiro 
e a intensificação do uso de seus produtos 
e serviços por consumidores orientados 
por crescente educação financeira.

Segundo o I Relatório de Inclusão Financeira, 
de 2010, do Banco Central do Brasil (BCB), 
inclusão financeira seria o “processo de efetivo 
acesso e uso pela população de serviços 
financeiros adequados às suas necessidades, 
contribuindo com sua qualidade de vida”. 
A bancarização é uma das dimensões da 
cidadania, na medida em que permite ao 
cliente de uma instituição financeira exercer 
seus direitos (tais como receber benefícios) 
e honrar suas obrigações (tais como pagar 
tributos).

O usuário recorre a vários canais de acesso 
ao sistema financeiro, sejam redes de 
pontos físicos de atendimento – agências, 
correspondentes, entre outros –, seja 
atendimento telefônico e internet banking. A 
Lei n° 12.865/2013 ampliou consideravelmente 
a possibilidade de uso de telefones celulares 
para a realização de operações bancárias 
(mobile payment). A capilaridade de tais 
canais de acesso ao sistema financeiro 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras acompanha com grande interesse o 
impacto de proposições que, ao regulamentarem atividades do setor, transformam a vida 
em sociedade e buscam o desenvolvimento das potencialidades individuais.
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constitui importante indicação do potencial 
de inclusão financeira no país.

A Resolução do Conselho Monetário Nacio-
nal nº 3.211/2004 simplificou o processo de 
abertura de contas e flexibilizou algumas 
exigências de identificação, facilitando as-
sim o acesso ao setor financeiro por parte da 
população de baixa renda. De acordo com a 
pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 
2018, foram realizadas 72 bilhões de transa-
ções bancárias em todo o país. Desse mon-
tante, 57% corresponde ao internet banking 
e ao mobile banking, com alta de 37% em re-
lação ao ano anterior. Já os POS e os demais 
canais (agências, ATMs, correspondentes e 
contact center) contribuiram com, respecti-
vamente, 13% e 30%. Tendo em vista esses 
números, atenta-se que a taxa de bancariza-
ção no Brasil atingiu 90,4%, o maior nível já 
observado em todos os anos, chegando ao 
mesmo patamar de países-membros da Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE).

Dados da Associação Brasileira das Empre-
sas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) 
apontam que o cartão de crédito e de débito 
vem sendo ferramenta importante de inclu-
são financeira. Juntos, suas transações so-
maram 720 bilhões no primeiro semestre de 
2018, um crescimento de 13,6% ante o mesmo 
período de 2017. O cartão de crédito, apenas, 
movimentou R$ 450 bilhões, alta de 14%, e 
o de débito a quantia de R$ 265,4 bilhões, 
avanço de 12,3%. Já os cartões pré-pagos, por 
sua vez, registraram R$ 4,6 bilhões, elevação 
de 62,3%.

A capilaridade do acesso ao setor financeiro 
e a simplificação da abertura de contas am-
pliaram o papel do crédito como eficaz ins-
trumento de desenvolvimento econômico. 

É o caso do microcrédito. A Lei nº 10.735/2003 
determinou que uma parcela dos depósitos 
à vista dos bancos múltiplos com carteira 
comercial, dos bancos comerciais e da Caixa 
Econômica Federal deve, obrigatoriamen-
te, ser aplicada em operações para o públi-
co de baixa renda. Os valores não aplicados 
na atividade devem ser depositados no BCB, 
sem remuneração. O direcionamento para o 
microcrédito está voltado a dois públicos, 
o de baixa renda, também conhecido como 
microcrédito consumo, e o microcrédito para 
microempreendedores. A Lei nº 12.613/2012, 
em seu parágrafo único do artigo 1º, autori-
zou a ampliação da renda mensal, para uti-
lização dos recursos pelo público de baixa 
renda, desde que os valores das operações 
sejam direcionados exclusivamente para ad-
quirir bens e serviços de tecnologia assistiva 
destinados a pessoas com deficiência.

4.2 – Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
estimulem a aplicação da política 
nacional de atendimento ao idoso e 
promovam ações governamentais, em 
âmbito nacional, voltadas para a melhoria 
na sua qualidade de vida, saúde e lazer. 
As instituições financeiras desenvolvem 
diversos projetos voltados para o bem-
estar da terceira idade e melhoria dos 
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produtos financeiros oferecidos, de 
maneira que devem ser incentivadas 
propostas que busquem a cooperação 
entre o governo e entidades privadas da 
sociedade civil.

O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CNDI) foi criado pelo Decreto nº 
5.109/2004 e tem como finalidade elaborar 
as diretrizes, instrumentos e normas; 
aperfeiçoar a legislação; zelar pela aplicação 
da política nacional de atendimento ao 
idoso; e promover ações governamentais, em 
âmbito nacional, voltadas para o combate e a 
prevenção à violência contra a pessoa idosa.

O CNDI é um órgão superior de natureza 
e deliberação colegiada, permanente 
e deliberativo, integrante da estrutura 
regimental do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos. Possui uma agenda 
política desenvolvida em linhas prioritárias 
de ações a serem trabalhadas dentro de suas 
competências. Sendo assim, são prioridades, 
entre outras: a) a implementação das 
deliberações da Conferência Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa; b) o combate e 
prevenção à violência contra a pessoa idosa; 
c) o fomento e orientação à criação de fundos 
municipais, estaduais, distrital e nacional do 
idoso; d) a promoção e a cooperação entre os 
governos da União, dos estados, do Distrito 
Federal, dos municípios e da sociedade 
civil organizada na formulação e execução 
da política nacional de atendimento dos 
direitos do idoso; e) o estabelecimento de 

metas e procedimentos para monitorar a 
aplicação das atividades relacionadas com o 
atendimento ao idoso.

Também foram elencados como prioridades 
para o conselho, a realização de estudos, 
debates e pesquisas sobre a aplicação e os 
resultados estratégicos alcançados pelos 
programas e projetos de atendimento 
ao idoso, e o estímulo à ampliação e ao 
aperfeiçoamento dos mecanismos de 
participação e controle social, por intermédio 
da rede nacional de órgãos colegiados 
estaduais, regionais, territoriais e municipais, 
visando fortalecer o atendimento dos direitos 
do idoso.

O fortalecimento das iniciativas voltadas para 
o atendimento ao idoso é relevante para as 
instituições financeiras, considerando que os 
números demonstram que essa população é 
cada vez mais crescente. Segundo documento 
produzido pela Presidência da República, 
“uma das maiores conquistas culturais de um 
povo em seu processo de humanização é o 
envelhecimento de sua população, refletindo 
uma melhoria das condições de vida. De 
acordo com projeções das Nações Unidas 
(Fundo de Populações), ‘uma em cada 9 
pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e 
estima-se um crescimento para 1 em cada 5 
por volta de 2050. (...) Em 2050 pela primeira 
vez haverá mais idosos que crianças menores 
de 15 anos’”. (Fonte: Coordenação-Geral dos 
Direitos do Idoso)

A CNF iniciou sua participação no CNDI em 
2008. Ela contribui na discussão dos temas por 
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intermédio de representantes selecionados 
em processo público de escolha.

As instituições financeiras desenvolvem e 
apoiam diversos projetos voltados para o 
bem-estar da terceira idade e melhoria dos 
produtos financeiros oferecidos, notadamen-
te no que diz respeito à inclusão digital e re-
cepção nas agências por funcionários com 
capacitação específica para atender pessoas 
desta faixa da população, que é uma das que 
mais frequentam as agências físicas. Outras 
iniciativas são no sentido de: (i) ajudar as 
pessoas com mais de sessenta anos a pla-
nejarem a sucessão patrimonial; (ii) oferecer 
concursos com o objetivo de desenvolver a 
criatividade, o potencial artístico e a parti-
cipação efetiva do público com mais de ses-
senta anos; (iii) fomentar iniciativas de me-
lhoria na qualidade de vida, saúde e lazer; e 
(iv) fornecer cursos de inclusão digital.

4.3 – Igualdade no mundo do 
trabalho

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a consolidação do 
princípio da igualdade nas relações 
trabalhistas, ao mesmo tempo em 
que celebra o amparo constitucional 
e a legislação que asseguram maior 
diversidade no ambiente de trabalho. 
A CNF sublinha que, no exame de casos 
concretos, a legislação considera as 
funções e a produtividade do empregado, 
bem como sua localidade, o que afasta 
comparações simplistas baseadas 
exclusivamente em um único critério, 

seja ele sexo, idade, cor, nacionalidade ou 
estado civil.

Não basta a lei declarar que todos são iguais, 
deve propiciar mecanismos eficazes para a 
consecução da igualdade. Assim, o princípio 
constitucional da igualdade não se limita à 
igualdade perante a lei, mas se estende a ga-
rantir iguais oportunidades para a realização 
dos objetivos de cada cidadão.

A isonomia salarial é uma das aplicações pos-
síveis do princípio constitucional da igualda-
de, dando tratamento igual para os iguais. A 
Constituição Federal (CF) de 1988 consagrou 
o princípio da isonomia salarial no seu arti-
go 7o, incisos XXX e XXXI, que determinam a 
“proibição de diferença de salários, de exercí-
cio de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” 
e a “proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência”. Tam-
bém o artigo 5º, inciso I, da CF, estabelece 
que homens e mulheres são iguais em direi-
tos e obrigações. 

A Lei nº 9.029/1995 coíbe a adoção de qual-
quer prática discriminatória e limitativa para 
efeito de acesso à relação de emprego. O 
artigo 373-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) proíbe práticas que afetem 
o acesso da mulher ao mercado de traba-
lho. Ressalte-se que o princípio da igualdade 
também inspira o artigo 461 da CLT, que de-
limita o direito à equiparação salarial somen-
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te àqueles que atendam a vários critérios – 
todos presentes – como ter por paradigma 
empregado que também trabalhe para o 
mesmo empregador; incumbido das mesmas 
funções; com trabalho de igual valor (leia-se, 
com igual produtividade e mesma perfeição 
técnica); e na mesma localidade. 

4.4 – Políticas de inclusão social

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
assegurem direitos de grupos minoritários 
historicamente excluídos do mercado de 
trabalho e do acesso a bens e serviços. 
Para a CNF, a elaboração de políticas 
públicas que contribuam para a inclusão 
e proteção de grupos sociais vulneráveis 
deve ocorrer de forma a evitar distorções 
na organização das atividades produtivas.

A Constituição Federal, em seu artigo 3º, prevê 
entre os objetivos fundamentais da Repúbli-
ca a construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária, que busque promover o bem de 
todos. Assim, a instituição de um sistema de 
cotas, em diversos âmbitos, mostrou-se ins-
trumento recorrente de política pela busca 
da garantia da igualdade de oportunidades. 

Exemplo eloquente é o das cotas para pes-
soas com deficiência. O Brasil aprovou com 
força de emenda constitucional, em 2009, 
o diploma da Convenção Internacional so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
que tem por propósito a promoção, prote-
ção e garantia do exercício pleno e equita-

tivo de todos os direitos humanos e liberda-
des fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência, bem como do respeito pela sua 
dignidade. Em 2015, adicionalmente, foi san-
cionada a Lei Brasileira de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) – Lei nº 13.146/2015, cujo esco-
po consiste na garantia dos direitos à pes-
soa com deficiência, por meio da criação de 
uma estrutura social que lhe ofereça maio-
res oportunidades de integração aos demais 
segmentos da sociedade brasileira. 

A nova lei normatiza o sistema de cotas em 
duas esferas distintas. A primeira diz respei-
to à reserva de vagas para inclusão desses 
grupos no mercado de trabalho, enquanto 
a segunda refere-se à predeterminação de 
oferta de bens e serviços que o setor priva-
do deve disponibilizar para ampliar o acesso 
desses grupos ao mercado de bens e serviços 
adaptados. 

Não obstante o mérito dessa política na pro-
moção de maior justiça social, não se deve 
ignorar seus impactos diretos na estrutura 
organizacional dos agentes privados do país, 
sob risco de inviabilizar sua estrutura produ-
tiva. A Lei Brasileira de Inclusão ainda pode 
receber aprimoramentos, na medida em que 
instituiu mecanismos para inclusão imedia-
ta de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, e para garantia a esse grupo 
da oferta de determinados bens e serviços 
adaptados. Não houve ponderação quanto 
aos impactos nos setores afetados, cuja ob-
servância imediata da norma pode afetar ne-
gativamente suas atividades. 
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Quatro questões provenientes do novo di-
ploma legal merecem maior discussão, por 
enrijecer a estrutura produtiva e impor dis-
torções à prestação de serviços. 

Primeiramente, a determinação de reserva 
de vagas. Assim como a reserva de mercado 
em qualquer setor, as cotas criam uma de-
manda artificial por mão de obra, o que des-
virtua os incentivos na organização empre-
sarial, afetando o equilíbrio de mercado. No 
limite, acarretam ineficiência produtiva, com 
aumento de custos e queda na qualidade e 
oferta dos produtos. 

Em seguida, as grandes empresas dispõem 
de maior estrutura administrativa e de trei-
namento de pessoal para se adequar às novas 
determinações previstas. Contudo, o mesmo 
não ocorre com as micro e pequenas empre-
sas (MPEs). Para as MPEs, em geral, torna-se 
necessária a adaptação de todo o estabele-
cimento para atender às condições especiais 
requeridas, às vezes por um único funcio-
nário com deficiência, além da exigência de 
ofertar equipamentos especiais ou diferen-
ciados para que empregados possam exer-
cer sua função, com um custo maior do que 
podem suportar. Assim, a imposição do cum-
primento de cotas para esse grupo põe em 
risco a sobrevivência de mais de 15,8 milhões 
de estabelecimentos que se enquadram na 
categoria MPE.

Em terceiro lugar, mesmo as grandes 
empresas, apesar da estrutura de que 
dispõem, às vezes não conseguem preencher 
o número de vagas legalmente estabelecido. 

Isso porque nem sempre há oferta de mão de 
obra para suprir todos os postos de trabalho 
demandados. Assim, a medida impõe ao 
empresário outros custos, uma vez que estes 
ficam obrigados a dispender esforços na 
busca por profissionais com deficiência, tais 
como publicação de anúncios em jornais e 
sites, realização de parcerias com empresas 
especializadas na contratação de portadores 
de deficiência. Com vistas a mitigar o ônus 
imposto ao setor empresarial, propostas 
de lei estão sendo discutidas no Congresso 
Nacional com vistas a criar mecanismos de 
compensação para isentar o empregador que 
não conseguir cumprir a cota por motivos 
alheios à sua vontade, sem o pagamento da 
multa. 

Por fim, seria de todo oportuno reformular o 
mecanismo de cumprimento da cota dentro 
de cada instituição. Há atividades cuja espe-
cificidade implica grande risco à pessoa com 
deficiência e ao consumidor do serviço pres-
tado, como são os casos do motorista de ôni-
bus, do piloto de avião, do vigilante privado 
e do operador de calcinação (tratamento de 
químicos e afins), entre outros.

Em grande medida, esses argumentos tam-
bém se aplicam às cotas destinadas a outros 
grupos sociais, tais como egressos do siste-
ma prisional, menores aprendizes, idosos etc. 

A CNF pondera que no Brasil vige o esta-
do democrático de direito, que se baseia no 
princípio da igualdade, bem como vigem 
os valores sociais da livre-iniciativa (art. 1º, 
Constituição Federal). Ademais, a competên-
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cia para promoção da justiça social e garantia 
de oportunidades pertence ao Estado, que 
deve ser o responsável por desenvolver po-
líticas para progresso e desenvolvimento de 
capacidades e habilidades individuais desses 
grupos. A transferência de tais obrigações à 
iniciativa privada não isenta o Estado do seu 
papel de prover as condições que assegurem 
a esses indivíduos capacidade para concorre-
rem às mesmas condições e oportunidades. 

4.5 – Acessibilidade

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas realistas e 
exequíveis voltadas para a ampliação da 
acessibilidade às instalações físicas e ao 
mercado de trabalho, que contribuam 
para garantir a autonomia da pessoa com 
deficiência e para expansão do número 
de vagas por ela ocupadas, não só no 
setor financeiro, mas em todos os setores 
da economia.

Acessibilidade diz respeito ao acesso, ao in-
gresso e à permanência da pessoa com de-
ficiência em todos os estabelecimentos e 
serviços públicos e privados, incluindo os das 
instituições financeiras, bem como o acesso 
ao mercado de trabalho.

A questão da acessibilidade passou a ser tra-
tada com mais ênfase no Congresso Nacional 
a partir de meados da década de 1990. Nesse 
primeiro período, a preocupação dos proje-
tos esteve voltada para a adaptação de mo-
biliário e de edificações que proporcionasse 
melhor acessibilidade e atendimento aos 

usuários. A partir de 2000, o enfoque pas-
sou para o acesso ao mercado de trabalho e a 
flexibilização da jornada, com vários projetos 
que ora obrigam as empresas a contratarem 
pessoas com deficiência, ora oferecem incen-
tivos fiscais para esse tipo de contratação, e 
ainda projetos que buscam garantir jornada 
flexível para pais de filhos com deficiência.

O sistema financeiro envolveu-se nessa 
questão desde o início e foi um dos seto-
res pioneiros na implementação de me-
didas inovadoras para o atendimento de 
pessoas com deficiência. A quantidade de 
terminais adaptados a pessoas com defi-
ciência já atinge 94% do total do parque 
instalado, com cerca de 159 mil terminais 
adaptados. Atualmente, 100% dos pos-
tos de atendimento oferecem, pelo menos, 
um ATM (do inglês automatic teller machi-
ne) adaptado para pessoas com deficiência. 

A Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas) movimen-
tou o mercado para profissionais com defi-
ciência e abriu mais de 1 milhão de vagas; 
no entanto, esbarrou em problemas como a 
falta de qualificação dos candidatos. O sis-
tema financeiro, sob a gestão da Federação 
Brasileira de Bancos (FEBRABAN), mais uma 
vez inovou e lançou, em 2008, o Programa 
FEBRABAN de Capacitação Profissional e In-
clusão de Pessoas com Deficiência no Setor 
Bancário. Esse programa foi uma parceria 
público-privada cujo objetivo foi permitir 
o aprimoramento educacional e a capacita-
ção técnica das pessoas com deficiência para 
incluí-las no mercado de trabalho bancário. 
Nas três edições do programa foram benefi-
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cadas mais de 900 pessoas, capacitadas com 
aulas de língua portuguesa, matemática fi-
nanceira, etiqueta empresarial, informática, 
negócios bancários, negociação e vendas. 

Além disso, o programa da FEBRABAN rece-
beu o Prêmio BeyondBanking 2011, uma ini-
ciativa do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), que reconhece as melhores 
práticas em responsabilidade social e susten-
tabilidade no Caribe e na América Latina. O 
programa foi selecionado pelo comitê com-
posto por especialistas em sustentabilidade, 
entre as melhores iniciativas na categoria 
equalBanking (estímulo à igualdade de gê-
nero e à diversidade). Essa foi a primeira vez 
que uma iniciativa brasileira foi prestigiada 
nessa categoria da premiação.

Hoje, o Congresso Nacional analisa dezenas 
de proposições sobre a matéria. As diver-
sas propostas que tratam da acessibilidade 
e outros direitos da pessoa com deficiência 
incluem a construção de rampas de acesso, 
adequação dos guichês de atendimento ele-
trônico e jornada de trabalho especial.

As propostas, em alguns casos, restringem-
-se aos bancos, desconsiderando que demais 
setores da economia também atendem o 
mesmo público. Existem ainda inúmeros di-
plomas legais nos níveis estadual e munici-
pal que tratam do mesmo tema – em sua 
maioria, dirigidos exclusivamente à ativida-
de bancária. Com a popularização das tran-
sações financeiras pela internet, é falacioso 
o argumento de que as pessoas interagem 
– fisicamente – com instituições financei-

ras com frequência maior do que recorrem 
a outros serviços. Também é falacioso o ar-
gumento de que os resultados das institui-
ções financeiras são exagerados e justificam 
investimentos em acessibilidade que não são 
demandados de outros setores. (Ver seção 
6.2 – Lucro e rentabilidade bancária)

Diversos diplomas legais regulamentam 
a questão da acessibilidade. As Leis n° 
10.098/2000 e nº 13.146/2015 tratam especi-
ficamente de acessibilidade de pessoas com 
deficiência visando sua inclusão em condi-
ções de igualdade. Já a Lei nº 10.048/2000 
determina tratamento diferenciado e atendi-
mento prioritário às pessoas deficientes. 

A conferência, organizada pelo Conselho Na-
cional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(CONADE), que funciona na estrutura do Mi-
nistério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, defendeu o cumprimento da le-
gislação e a efetivação das políticas públicas 
lastreadas na convenção da Organização das 
Nações Unidas, que se tornou referência de 
política nacional para esse público desde a 
promulgação do Decreto nº 6.949/2009.

4.6 – Cláusula de observância de 
direitos humanos em contratos

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
promovam os direitos humanos, no 
entendimento de que contratos que 
contenham cláusula obrigatória ligada a 
essa matéria definam de maneira clara e 
inequívoca o que sejam violações desses 
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direitos, de modo a garantir segurança 
jurídica e transparência nas transações. 
A suspensão de contratos diante de mera 
suspeita, antes do trânsito em julgado 
de sentença condenatória, impacta a 
oferta e o custo do crédito. Para a CNF, 
as instituições financeiras não podem ser 
responsabilizadas por atos de terceiros 
beneficiados por financiamentos 
concedidos mediante o cumprimento de 
todos os requisitos exigidos por lei.

Atualmente, discute-se no Congresso 
Nacional a obrigação de inserção de cláusulas 
de proteção aos direitos humanos nos 
contratos de financiamento. As propostas 
possuem a finalidade de suspender ou 
impedir a concessão de crédito àquele 
que, por ação ou omissão, violar direitos 
fundamentais da pessoa humana. Nesse caso, 
os projetos de lei preveem que o contrato 
ficará automaticamente suspenso até que se 
apurem as responsabilidades.

As instituições financeiras, sejam elas públi-
cas ou privadas, que tenham como objetivo 
o fomento econômico e o estímulo à ativida-
de agrícola, comercial e industrial deveriam, 
para conceder financiamento, crédito, isen-
ção, renegociação de dívida ou quaisquer ou-
tros benefícios financeiros, avaliar se os soli-
citantes cumprem toda a legislação atinente 
aos direitos humanos.

O tema é de grande relevância, refletindo a 
preocupação com a proteção de direitos fun-
damentais (à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade) e com a função 

social dos contratos. Contudo, a legislação 
brasileira sobre a matéria é esparsa e sub-
siste a possibilidade de cláusulas contratuais 
vagas. Ações fiscalizatórias, que devem ser 
realizadas por órgãos públicos, para impor a 
devida responsabilização civil e criminal ao 
empreendedor que ferir direitos fundamen-
tais, requerem dispositivos contratuais preci-
sos e inequívocos. 

A introdução de cláusula obrigatória de 
observância de direitos humanos em 
contratos viria acompanhada da obrigação 
dos mutuários de atenderem determinados 
requisitos legais. Uma vez demonstrado o 
cumprimento dessa obrigação, condição 
essencial para a concessão do financiamento, 
ficariam as instituições financeiras isentas 
de responsabilidade por eventual violação 
posterior daqueles requisitos legais, para a 
qual elas não concorrem.

Além disso, existe a questão do momento 
em que o contrato de financiamento seria 
suspenso. Dispositivo legal que determinas-
se a suspensão do contrato diante de mera 
suspeita de violação de direitos humanos (já 
que a suspensão seria determinada antes de 
sentença definitiva) poderia ter sua consti-
tucionalidade questionada (art. 5º, LVII, da 
Constituição Federal), existindo a possibili-
dade, ainda, de a medida gerar prejuízos irre-
paráveis ao mutuário, ampliando também o 
risco das operações de financiamento.

A suspensão do financiamento por prazo 
indefinido e sem qualquer possibilidade de 
compensação financeira, tal como preveem 
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as propostas legislativas, geraria aumento do 
custo do crédito. Isso porque as penalidades 
previstas no contrato somente poderiam ser 
aplicadas após a sentença condenatória defi-
nitiva quando, então, poderia ocorrer algum 
ressarcimento. Nessa hipótese, a aprovação 
do crédito, ao passar por refinado sistema 
de contabilização, poderá estar vinculada ao 
provisionamento de valores em determina-
das situações, o que afetaria diretamente a 
disponibilidade desse crédito no mercado.

Se confirmada, ao final, a violação aos di-
reitos fundamentais e as perdas associadas 
aos recursos emprestados, por meio de um 
contrato suspenso, seriam repassadas aos 
demais tomadores de crédito, via encareci-
mento das operações envolvendo pessoas 
físicas e jurídicas. Projetos de grande porte, 

por exemplo, poderiam ter custos aumenta-
dos, o que reduziria investimentos em obras 
de infraestrutura.

A eficácia de propostas dessa natureza 
requer estrita observância da Constituição 
Federal e meticulosa avaliação do impacto 
sobre a disponibilidade e o custo do crédito. 
Ambas as condições seriam atendidas se: 
(i) não houvesse a necessidade de controle 
prévio pelas instituições financeiras; e (ii) 
a suspensão do financiamento, bem como 
as demais penalidades (tais como multas 
e juros), somente fossem aplicados após o 
trânsito em julgado de decisão judicial que 
condenasse o tomador do crédito. Nesse 
caso, este seria responsável também pelo 
ressarcimento dos custos gerados pela 
suspensão de seu financiamento.
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A ideia de sustentabilidade aplicada aos ne-
gócios ganhou posição de destaque na pauta 
tanto de consumidores quanto de empresas. 
No entanto, a simplificação de forma ade-
quada do conceito de sustentabilidade, asso-
ciado com a simples preservação da natureza, 
não atende aos anseios da sociedade atual. 

Em 1987, a chamada “Comissão Brundtland” 
(Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento), sob os auspícios das Na-
ções Unidas, ofereceu definição de desenvol-
vimento sustentável. O relatório Nosso Fu-
turo Comum pedia um desenvolvimento que 
satisfaça “as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações fu-
turas de atender suas próprias necessidades”. 

Em 1992, na Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
no Rio de Janeiro, emergiu novo conceito 
de desenvolvimento, com três dimensões: 
econômica, social e ambiental. O “desen-
volvimento sustentável” relacionava o de-
senvolvimento econômico com os limites e 
oportunidades que os recursos naturais criam 
para a atividade econômica. Nesse cenário, 
valores como liderança, ética e confiança são 
aspectos a serem incluídos de forma perma-
nente nas decisões de negócios e essas prá-

ticas foram inseridas no dia a dia das insti-
tuições financeiras, não apenas como política 
compensatória. 

Para as instituições financeiras, sustentabili-
dade não é um modismo, mas, sim, um ele-
mento concreto nas decisões de concessão 
de crédito e de busca de financiamento e 
de investimentos. A CNF entende que a sus-
tentabilidade, como o próprio nome sugere, 
diz respeito a resiliência e a perpetuidade da 
vida e dos negócios. Para que isso seja verda-
de, os componentes econômico-financeiros, 
ambientais, sociais e a qualidade precisam 
ser positivos e gerar valor para os investido-
res e empresas receptoras dos investimentos. 
As empresas e demais instituições precisarão 
garantir sua adaptação não só às mudanças 
climáticas e uso racional dos recursos natu-
rais, como, também, às novas tecnologias 
mais eficientes, às transformações e aos no-
vos valores da sociedade. Quanto maiores os 
riscos socioambientais para determinado ne-
gócio ou empreendimento menores serão as 
possibilidades de sua inviabilização ou mes-
mo encerramento, até mesmo por decisão de 
seus consumidores e clientes ao recusarem 
seus produtos ou sua marca.

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas que fortaleçam 
práticas empresariais voltadas para a sustentabilidade das operações no tempo e o uso 
racional de recursos naturais, integrando aspectos econômicos com as dimensões sociais 
e ambientais em todas as decisões. Entende, ainda, que a questão ambiental é compatível 
com o crescimento das operações de crédito e com o desenvolvimento econômico.
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5.1 – Sustentabilidade em 
instituições financeiras

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
fortaleçam práticas empresariais 
voltadas para a realização de negócios 
sustentáveis integrando aspectos 
econômicos, ambientais e sociais 
nas decisões de financiamento e 
investimento. Entende, ainda, que a 
questão ambiental é compatível com o 
crescimento das operações de crédito e 
com o desenvolvimento econômico.

O desenvolvimento sustentável pressupõe a 
inclusão da proteção ambiental e do eixo so-
cial no processo de crescimento econômico. 
Em cumprimento ao artigo 225, da Consti-
tuição Federal (CF), as instituições financeiras 
têm o dever de defender e preservar o meio 
ambiente. Essa obrigação é reforçada pela 
adoção, no artigo 170, inciso VI, da defesa do 
meio ambiente e, no inciso VII, do mesmo ar-
tigo, da redução das desigualdades regionais 
e sociais como dois dos princípios da ordem 
econômica. 

Em 1999, foi criado o Índice Mundial de De-
senvolvimento Sustentável Dow Jones (DJSI, 
na sigla em inglês), indicador da Bolsa de Va-
lores de Nova York que avalia o desempenho 
empresarial quanto às suas práticas de gestão 
ambiental e econômica no plano global. As 
empresas que constam desse índice são con-
sideradas as mais capacitadas a elevar o valor 
de suas ações no longo prazo, devido ao ge-

renciamento simultâneo de riscos associados 
a fatores econômicos, ambientais e sociais.

Em 2005, a atual [B]3 criou o Índice de Sus-
tentabilidade Empresarial (ISE), iniciativa pio-
neira na América Latina que busca criar um 
ambiente de investimento compatível com 
as demandas de desenvolvimento sustentá-
vel da sociedade contemporânea e estimular 
a responsabilidade ética das corporações.

O ISE é uma ferramenta para análise compa-
rativa de performances das empresas lista-
das na [B]3 sob o aspecto da sustentabilidade 
corporativa, baseada em eficiência econô-
mica, equilíbrio ambiental, justiça social e 
governança corporativa. Também amplia 
o entendimento sobre empresas e grupos 
comprometidos com a sustentabilidade, di-
ferenciando-os em termos de qualidade, ní-
vel de compromisso com o desenvolvimento 
sustentável, equidade, transparência e pres-
tação de contas, natureza do produto, além 
do desempenho empresarial nas dimensões 
econômico-financeira, social, ambiental e de 
mudanças climáticas.

Em 2014, o Banco Central do Brasil (BCB) 
publicou a Resolução do Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) nº 4.327/2014, que esta-
belece diretrizes para a implementação da 
Política de Responsabilidade Socioambiental 
(PRSA) das instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo 
BCB. A Resolução foi resultado do Edital de 
Audiência Pública nº 41/2012, que tinha como 
objetivo garantir maior segurança jurídica às 
operações e aos serviços dos bancos.



123CAPÍTULO 5: QUESTÕES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE |  

O normativo baliza a implementação de uma 
governança pública e privada sobre a respon-
sabilidade das instituições na gestão da polí-
tica ambiental e mitigação de riscos. A nova 
norma destaca o Brasil no cenário interna-
cional no que se refere à política ambiental.

As regras editadas pelo BCB são conceituais 
e adaptáveis às características de 
cada instituição. O órgão definiu risco 
socioambiental como a possibilidade de 
ocorrência de perdas das instituições 
financeiras decorrentes de danos 
socioambientais e deixou sob a 
responsabilidade delas próprias a definição 
de como mitigá-lo. As instituições financeiras 
devem executar uma PRSA compatível com 
seu porte, natureza do negócio, complexidade 
de serviços e produtos oferecidos, bem como 
com as atividades, processos e sistemas 
adotados.

Segundo o texto, a implementação da política 
deve seguir os princípios da relevância (grau 
de exposição ao risco socioambiental das 
atividades e das operações da instituição) 
e da proporcionalidade (compatibilidade da 
PRSA com a natureza da instituição e com a 
complexidade de suas atividades). 

Ainda segundo a Resolução do CMN nº 
4.327/2014, as instituições devem estabelecer 
um plano de ação visando à implementação 
da PRSA. Esse plano de ação deve definir 
as ações requeridas para a adequação da 
estrutura organizacional e operacional da 
instituição. O plano deve ser aprovado pela 
diretoria e, quando houver, pelo conselho 

de administração, assegurando a adequada 
integração com as demais políticas da 
instituição, tais como as de crédito, de gestão 
de recursos humanos e de gestão de risco, 
bem como com as normas de Autorregulação 
Bancária (SARB nº 14/2014) desenvolvida com 
o objetivo de complementar a Resolução 
nº 4.327/2014, detalhando procedimentos a 
serem adotados.

As diretrizes contribuirão para garantir a 
solidez, a higidez e a eficiência do setor 
financeiro brasileiro, alinhando elementos 
da política econômica com a proteção e a 
conservação do meio ambiente. Iniciativas 
como essas são importantes para as 
instituições financeiras na medida em que, 
além de preservar a imagem da instituição, 
mitigam perdas reais que podem ocorrer em 
operações de crédito.

Atentar para os aspectos socioambientais 
das operações não é importante apenas 
sob o aspecto de gerenciamento de risco, 
mas também representa oportunidades de 
negócio e pode se tornar uma vantagem 
competitiva tanto para as empresas quanto 
para as instituições financeiras.

5.2 – Licenciamento ambiental

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o aprimoramento da legislação 
ambiental, as quais devem buscar a 
segurança jurídica, fator essencial às 
relações entre a administração pública 
e seus administrados (notadamente 
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para assegurar uma interpretação clara 
dos termos constantes da lei), bem 
como melhor definir a responsabilidade 
pela emissão da licença ambiental e 
pela fiscalização do cumprimento de 
suas condicionantes. Considerando 
a complexidade do processo das 
licenças, é essencial que haja uma 
coordenação uniforme de entes públicos 
e o estabelecimento de rito único de 
licenciamento nacional para evitar a 
fragmentação e a competição predatória 
entre as diversas jurisdições que lidam 
como o tema.

As instituições financeiras desenvolvem 
um papel importante para o equilíbrio 
entre o desenvolvimento econômico e o 
meio ambiente, notadamente no que a 
conservação diz respeito ao financiamento 
de bens e serviços destinados à agricultura, 
de projetos para o agronegócio, de grandes 
obras, entre outros, os quais de alguma forma 
impactam o meio ambiente. O próprio art. 
192 da Constituição Federal destacou que o 
sistema financeiro nacional seria estruturado 
de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do país e a servir aos interesses 
da coletividade.

Uma das iniciativas relevantes deu-se ainda 
no ano de 1995, quando os bancos públicos 
assinaram o chamado Protocolo Verde. O 
documento funcionou como uma carta de 
intenções em que os bancos se empenharam 
na adoção de políticas e práticas bancárias 
precursoras e multiplicadoras em termos de 
responsabilidade socioambiental. No ano 

de 2001, foi criado o Ethical, primeiro fundo 
brasileiro de investimentos responsáveis, 
que possibilitou aos seus cotistas investir 
em ações de empresas que se destacavam 
pela incorporação de aspectos sociais e 
ambientais.

No ano de 2003, as instituições participaram 
da criação dos Princípios do Equador que ser-
vem como um referencial para o setor finan-
ceiro na identificação, avaliação e gerencia-
mento de riscos socioambientais em projetos 
financiados. Em 2009, o Protocolo Verde foi 
assinado pelo Ministério do Meio Ambiente 
e pelos bancos privados. Em 2014, estes es-
tabeleceram o normativo de autorregulação 
da FEBRABAN nº 14 (SARB nº 14/2014), que 
formalizou diretrizes e procedimentos fun-
damentais para a incorporação das práticas 
socioambientais nos negócios desenvolvidos 
pelas instituições financeiras.

Ocorre que para alguns setores da sociedade 
e não obstante a aprovação do novo Códi-
go Florestal (Lei nº 12.651/2012), a legislação 
ambiental ainda necessita de uma ampla re-
visão, notadamente no que se refere à con-
cessão do licenciamento ambiental.

O Estado tem a responsabilidade pela 
emissão dos documentos autorizativos, em 
conformidade com as normas ambientais que 
regem a matéria do licenciamento. Por isso, 
cabe a ele a requisição de laudos técnicos, 
informações e esclarecimentos técnicos sobre 
os projetos submetidos à administração 
pública. No mesmo sentido, possui o dever de 
fiscalizar a execução de projetos autorizados 
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e de lavrar os autos de infração sempre que 
houver o descumprimento da legislação, com 
as respectivas multas. Por sua vez, cabe às 
entidades financeiras observar estritamente 
a legislação pertinente e cumprir os deveres 
a elas atribuídos, não sendo, portanto, 
devida nenhuma obrigação adicional ou 
desproporcional.

Eventuais alterações na legislação ambiental 
devem buscar, sobretudo, elementos que 
tenham como finalidade a segurança 
jurídica, fator essencial às relações entre a 
administração pública e seus administrados. É 
bom considerar, ainda, que a implementação 
de uma política sólida de responsabilidade 
socioambiental deve considerar o sistema 
ambiental como um todo, razão pela qual 
a definição dos papéis e responsabilidades 
dos agentes envolvidos na gestão do risco 
socioambiental é fundamental, delineando a 
responsabilidade das entidades financeiras e 
o limite de sua culpabilidade.

Considerando a relevância do processo de 
licenciamento ambiental para a boa gestão 
e mitigação de impactos socioambientais de 
atividades e empreendimentos, bem como a 
preocupação do setor financeiro em contribuir 
efetivamente para o desenvolvimento 
sustentável, compatibilizando o crescimento 
econômico e a preservação do meio ambiente.

A CNF apoia proposições que visem atualizar 
as regras que regem o licenciamento 
ambiental, principalmente para assegurar 
uma interpretação clara dos termos 
constantes da lei, bem como para melhor 

definir a responsabilidade pela emissão das 
licenças ambientais do empreendimento 
potencialmente causador de poluição ou 
outra forma de degradação do meio ambiente 
bem como a fiscalização dos termos e 
condições aprovadas para a concessão das 
referidas licenças.

5.2.1 – Responsabilidade do agente 
financiador (poluidor indireto)

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o aprimoramento da legislação que 
trata da concessão de licenças ambientais 
formuladas de maneira objetiva, com 
base em indicadores verificáveis, de 
modo a garantir maior segurança jurídica 
e transparência nas transações que 
requeiram tais licenças. A Confederação 
sustenta que as instituições financeiras 
não podem ser responsabilizadas por 
impactos ambientais de projetos cujo 
financiamento foi concedido mediante a 
apresentação de licenças.

A Lei nº 6.938/1981, que estabelece a Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), consi-
dera poluidor, passível de responsabilidade 
ambiental pela reparação dos danos am-
bientais, a pessoa física ou jurídica, de direi-
to público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental.

Dispõe o artigo 12 da referida PNMA que 
as entidades e órgãos de financiamento e 
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incentivos governamentais condicionarão 
a aprovação de projetos habilitados a 
contratarem crédito ao licenciamento 
ambiental, obtido na forma da lei, bem 
como ao cumprimento das demais normas, 
dos critérios e dos padrões expedidos pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). 

O setor financeiro contribui para a busca 
da sustentabilidade com suas práticas de 
negócio. As instituições financeiras balizam a 
concessão de crédito pela Lei nº 6.938/1981, 
pelas Resoluções do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) nº 3.545/2017, nº 3.813/2009, 
nº 3.876/2010, nº 3.896/2010, nº 1.008/2011, 
nº 4.327/2014, nº 4.557/2017, Circular nº 
3.547/2011, pelas normas de Autorregulação 
Bancária (SARB nº 14/2014) e pelos 
compromissos assumidos nos Princípios do 
Equador. Os bancos passaram a incluir o 
item da sustentabilidade entre os elementos 
de avaliação dos riscos socioambientais na 
concessão de financiamento. 

Para tanto, os bancos passaram a exigir, 
entre os documentos para acesso ao crédito, 
documentos de natureza ambiental, como 
a licença ambiental expedida pelo poder 
público. A medida propicia melhor gestão 
de riscos. Empresas que não atendem aos 
critérios de gestão de risco socioambiental 
estabelecidos pelas instituições financeiras 
passaram a ter dificuldades no acesso a 
crédito. Além da licença, a partir de junho de 
2018, os bancos passaram a consultar a lista 
de embargos do IBAMA por áreas desmatadas 
ilegalmente e, também, a exigir o recibo de 

inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
para concessão de crédito rural. 

Muitos bancos já utilizam, além das bases de 
dados oficiais, ferramentas geoespaciais para 
auxiliá-los na análise socioambiental de seus 
clientes. As medidas propiciam menores ris-
cos de crédito e, consequentemente, taxas, 
prazos e outras condições mais favoráveis a 
tomadores com maior responsabilidade so-
cioambiental. Empresas que não atendem à 
legislação ambiental ou cujos projetos apre-
sentam potencial risco ao meio ambiente 
passaram a ter dificuldades no acesso a cré-
dito.

Em que pese a determinação da sociedade 
e das instituições financeiras em promover a 
sustentabilidade e preservar o meio ambien-
te, a robustez na avaliação de projetos com 
impacto ambiental não deve ser da agilidade 
no processamento e análise das informações, 
uma vez que processos excessivamente lon-
gos oneram as empresas e afetam sua com-
petitividade. Para tanto os órgãos ambien-
tais deverão ser equiparados e capacitados 
para exercerem seus respectivos papéis.

O atrelamento da concessão de crédito à 
apresentação de documentos de natureza 
ambiental, dentre os quais a licença ambien-
tal, impulsiona boas práticas e contribui para 
que projetos não sustentáveis sejam inviabi-
lizados. 

No entanto, há divergência sobre a extensão 
do conceito de poluidor indireto, bem como 
dos limites da responsabilidade civil a este 
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aplicada, dando margem a interpretações 
equivocadas que tratam poluidor direto ou 
indireto de forma ampla e indistinta e que, 
para fins de apuração da responsabilidade, 
reconhecem a aplicação da teoria do risco in-
tegral.

Tais interpretações podem impactar nega-
tivamente a oferta de crédito, na medida 
em que uma instituição financeira pode ser 
eventualmente responsabilizada, na quali-
dade de poluidor indireto, pela reparação de 
dano ambiental decorrente da atividade fi-
nanciada. Ao financiar determinado empre-
endimento que venha a causar alguma de-
gradação ao meio ambiente, ainda que em 
função de caso fortuito ou força maior, a en-
tidade pode vir a ser obrigada a indenizar.

Nesse contexto, nos casos em que atuou 
de forma diligente na concessão do crédito 
e que o solicitante do crédito obteve todas 
as licenças ambientais e demais autorizações 
ordenadas pelo poder público, não é razoável 
que as instituições financeiras sejam respon-
sabilizadas por eventuais degradações cau-
sadas por atividades que financiaram.

5.3 – Acordo de Paris para a 
Redução de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras, por intermédio da Federação 
Brasileira de Bancos (FEBRABAN), 
realiza estudos e promove iniciativas no 
âmbito do setor financeiro em apoio ao 
cumprimento das metas assumidas pelo 

Brasil no âmbito do Acordo de Paris (COP 
21), que entrará em vigor em 2020.

As metas brasileiras de reduzir as emissões 
de Gases do Efeito Estufa (GEE) em 37%, até 
2025, e 43%, até 2030, tendo como base os 
níveis de emissões de 2005, são desafiadoras.  
Dois grandes conjuntos de atividades são 
considerados para o cumprimento das me-
tas: o uso da terra e as energias renováveis. 

Como fatores fundamentais temos: a) a eli-
minação do desmatamento ilegal; b) a res-
tauração e o reflorestamento de 12 milhões 
de hectares; e c) o incremento para 45% das 
fontes renováveis na matriz energética. O 
escopo de atuação do setor está, principal-
mente, em aumentar o volume de recursos 
de financiamento e de investimento para a 
economia de baixo carbono por meio de no-
vos modelos de negócios que tragam retor-
no financeiro, que contribuam para a redução 
das emissões, o uso sustentável dos recursos 
naturais e, também, que sejam socialmente 
justos e inclusivos.

5.4 – Calamidades públicas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a prevenção e a mitigação de calamidades 
públicas associadas a desastres naturais, 
bem como para rigorosa aplicação de 
políticas públicas formuladas a fim de 
tratar as causas e consequências desses 
desastres. Para a CNF, poderiam ser 
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criados fundos ou seguradoras oficiais 
financiados com recursos públicos, para 
dar cobertura a sinistros provocados por 
manifestações violentas da natureza. 
Esse tipo de seguro pode ser associado 
a incentivos para a oferta de serviços e 
de produtos financeiros diferenciados 
em condições excepcionais, em bases 
voluntárias e concorrenciais.

No Brasil, a maioria dos casos de decretação 
de estado de calamidade pública pelos 
municípios está ligada a desastres naturais. 
Em muitos dos eventos recentes, que 
causaram grande comoção na população 
brasileira, as instituições financeiras 
assumiram papel protagonista na solução 
dos problemas, seja ao conceder créditos 
extraordinários para reconstrução de áreas e 
instalações afetadas, seja ainda ao atuarem 
como agentes captadores de doações, na 
forma de depósitos de mantimentos e de 
outros materiais.

Desastres naturais inspiraram diversos 
parlamentares a apresentar meritórios 
projetos voltados para a prevenção e 
mitigação de calamidades públicas. 
Nesses projetos, destaca-se a adequada 
preocupação com a capacidade de as 
vítimas arcarem com pagamentos de suas 
contas e demais compromissos financeiros, 
inclusive tarifas por serviços bancários e 
prestações de financiamentos das mais 
variadas espécies, pelo menos até que se 
restabeleça a normalidade. Considera-se 
acertadamente, nesses casos, que muitas das 
vítimas, obrigadas a abandonar seus lares 

e, temporariamente, sem poder trabalhar, 
ficam impossibilitadas, consequentemente, 
de honrar seus compromissos. 

Em que pese o acerto dessas preocupações, 
elas não consideram três elementos impor-
tantes. Em primeiro lugar, a maioria das ví-
timas de desastres naturais é atingida me-
nos por manifestações violentas da natureza 
e mais pela ausência de medidas de política 
pública, ou pela não aplicação de medidas 
existentes. O caso mais evidente é o da ocu-
pação irregular do solo, que pode se tornar 
fatal quando acontecem no Brasil enchen-
tes de verão, que em outros países causam 
número menor de vítimas mesmo quando 
sobrevêm com igual intensidade. Em segun-
do lugar, no mundo inteiro, as companhias 
seguradoras ou não oferecem cobertura, 
ou a proveem de forma muito limitada aos 
chamados “atos de Deus”, isto é, a sinistros 
causados pela ação violenta da natureza. 
Por fim, as instituições financeiras não têm 
mandato de seus clientes para suspender co-
branças feitas em favor destes, nos casos em 
que atuam como meras intermediárias (dife-
rentemente da suspensão de tarifas, taxas e 
juros vinculados a produtos das próprias ins-
tituições financeiras).

A Constituição Federal (CF) estabelece em seu 
artigo 182 que compete ao poder público or-
denar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais das cidades e garantir o bem-estar 
de seus habitantes. Nesse quadro, a inexis-
tência de políticas públicas, a não aplicação 
de políticas existentes e sinistros causados 
pela natureza não podem se converter em 
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obrigatoriedades para setores específicos da 
economia. A solução correta passa pela for-
mulação de políticas públicas voltadas para a 
prevenção e a mitigação de desastres natu-
rais, pela rigorosa aplicação daquelas já exis-
tentes (tais como ocupação do solo) e pela 
criação de seguros oficiais que preencham a 
lacuna deixada por seguradoras privadas que 
não têm capacidade financeira para cobrir os 
“atos de Deus”. 

É razoável exigir que as instituições finan-
ceiras cumpram o papel que lhes reserva o 
artigo 192 da CF, de “promover o desenvol-
vimento equilibrado do país e a servir aos 
interesses da coletividade”. Para tanto, é ne-
cessário conciliar a oferta de serviços e de 
produtos financeiros diferenciados em con-
dições excepcionais de calamidades públicas 
com a viabilidade econômica das empresas 
que atuam no setor financeiro. A melhor ma-
neira de fazê-lo é pela criação de incentivos 
e pela livre concorrência.

5.5 – Títulos verdes

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas que fomentem 
o mercado de títulos verdes de renda fixa 
no Brasil, utilizados para captar recursos 
financeiros atrelados a investimentos em 
projetos com impactos ambientais ou 
climáticos positivos. É importante que 
o governo possa desenvolver políticas 
públicas e iniciativas que apoiem a 
emissão desses títulos conhecidos no 
mercado internacional como Green 
Bonds.

Com o objetivo de fomentar o mercado de 
títulos de renda fixa no Brasil e após uma 
ampla consulta pública, a Federação Brasilei-
ra de Bancos e o Conselho Empresarial Bra-
sileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
lançaram, em 2016, o Guia para Emissão de 
Títulos Verdes no Brasil, contendo recomen-
dações e diretrizes para orientar os interes-
sados e os investidores. É fato que limitações 
fiscais no Brasil e em vários outros países 
impedem novos incentivos e renúncias fis-
cais. Por isso, mesmo os títulos verdes e os 
empreendimentos que trazem retornos am-
bientais positivos devem, também, apresen-
tar retornos financeiros adequados.

O potencial de crescimento desses títulos no 
mercado mundial é muito grande e os núme-
ros demonstram que há constante elevação 
da demanda para os investimentos. Segun-
do o Brazil Edition Bonds & Climate Change: 
The State os the Market 2017, produzido pela 
Climate Bonds Initiative, os títulos verdes na-
cionais estão financiando vários setores da 
economia nacional, sendo: a) 42% em pro-
jetos de energia limpa; b) 24% em projetos 
florestais e de agricultura; c) 13% em água; 
d) 9% em construção e indústria; e) 8% em 
lixo e poluição; f) 2% em transporte; e g) 2% 
em adaptações ao clima. Vários investidores 
institucionais no mercado mundial já incluem 
em seus critérios de decisão de investimen-
tos os componentes ambientais quando não 
os tornam mandatórios.

Uma boa iniciativa que ocorreu no ano pas-
sado foi a assinatura, por algumas institui-
ções financeiras com altos investimentos no 
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país, da Declaração de Investidores sobre Tí-
tulos Verdes – Brasil, cujo enfoque foi definir 
algumas ações com o objetivo de promover a 
discussão sobre emissões desses títulos. Ain-
da segundo o documento, firmou-se a posi-
ção no sentido da necessidade de o governo 
brasileiro atuar “por meio de políticas, regu-
lação, mitigação de riscos e outros mecanis-
mos, que apoiem a emissão de títulos verdes 
e nos permitam cumprir com nossas obriga-
ções perante nossos clientes e beneficiários”.

Por outro lado, algumas questões burocráti-
cas ainda dificultam a emissão desses títulos. 

É o exemplo da falta de empresas no mer-
cado brasileiro que possam apresentar uma 
segunda opinião, antes da emissão dos títu-
los, as chamadas second opinion. Esse tipo 
de empresa, que funciona de forma inde-
pendente, é responsável pela avaliação das 
características de sustentabilidade dos pro-
jetos, inclusive com a emissão de um docu-
mento que ateste o desempenho ambiental 
do emissor dos títulos.





6
EFICIÊNCIA 

ECONÔMICA E 
COMPETITIVIDADE
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A eficiência econômica é um dos princípios 
que norteiam a operação das empresas, em 
geral, e das instituições financeiras, em par-
ticular. Trata-se de otimizar o emprego de 
recursos escassos para obter os mesmos – 
ou melhores – resultados. O recurso escasso 
mais evidente, para os setores público e pri-
vado, é a poupança, sem a qual não se ma-
terializa o correspondente investimento. Para 
o setor financeiro, porém, outro importante 
recurso escasso é o tempo – muitas vezes 
desbaratado em procedimentos burocráti-
cos. Também o espaço, que é ocupado por 
instalações e arquivos, tem um impacto so-
bre a eficiência econômica.

A eficiência econômica está estreitamente 
vinculada à competitividade. Empresas – en-
tre elas instituições financeiras – que desper-
diçam recursos escassos em operações que 
não buscam alcançar objetivos estratégicos 
tendem a ser menos competitivas e a desa-
parecer.

6.1 – Agências reguladoras

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia projetos voltados para o 
fortalecimento das agências reguladoras, 
que assegurem a indicação de pessoal 

qualificado, com formação acadêmica 
e experiência profissional relevantes na 
área de atuação da entidade, à qual se 
garanta independência, tendo como 
contrapartida prestações de contas 
que privilegiem não a criação de metas 
regulatórias, mas sim a estabilidade de 
regras e correspondente aumento dos 
investimentos no setor de competência 
da agência. No caso específico do setor 
financeiro, a CNF acredita que as funções 
de regulação e de supervisão vêm 
sendo desempenhadas com eficiência 
pelo Banco Central do Brasil (BCB), a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
a Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) e a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC), que 
funcionam como agências reguladoras, o 
que dispensaria a criação de nova agência 
específica.

As agências reguladoras são parte do arca-
bouço institucional que dá segurança aos 
investidores. Um dos papéis fundamentais 
dessas agências é justamente o de assegurar 
estabilidade e aplicação uniforme de regras. 

No que toca especificamente ao setor finan-
ceiro, a regulação e a supervisão são pilares 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas voltadas para 
a otimização do emprego de recursos escassos, tais como poupança (que financia 
investimentos), tempo e espaço físico, para a simplificação de procedimentos e para o 
fortalecimento da supervisão do uso desses recursos sempre que envolverem bens públicos.



134 |  CAPÍTULO 6: EFICIÊNCIA ECONÔMICA E COMPETITIVIDADE

da confiabilidade das instituições e da re-
dução do risco sistêmico. As entidades que 
atuam como agências reguladoras por exce-
lência são o BCB, a CVM, a SUSEP e a PRE-
VIC. Cada uma dessas entidades conta com 
corpo técnico qualificado e se concentra em 
segmentos específicos do mercado, exercen-
do uma atividade na qual a especialização é 
crítica para a eficiência e a confiabilidade da 
regulação e da supervisão. 

Tramita no Congresso Nacional proposi-
ção que trata da gestão, da organização, do 
processo decisório e do controle social das 
agências reguladoras. Entre outros pontos, a 
proposta: (i) caracteriza cada agência regu-
ladora como órgão orçamentário no Sistema 
de Planejamento e de Orçamento Federal; 
(ii) estabelece requisitos mínimos de trans-
parência ao processo decisório, a partir da 
realização prévia de uma Análise de Impac-
to Regulatório, bem como de audiências e 
consultas públicas; (iii) uniformiza as regras 
sobre as ouvidorias; (iv) prevê a cooperação 
entre as agências reguladoras e os órgãos 
de defesa da concorrência, do consumidor e 
do meio ambiente; e (v) traz a possibilida-
de de edição de atos normativos conjuntos 
por duas ou mais agências reguladoras no 
que tange à matéria cuja disciplina envolva 
agentes econômicos sujeitos a mais de uma 
regulação setorial. A proposta, portanto, visa 
a fortalecer o papel das agências reguladoras 
e melhorar a qualidade da regulação no país.

Em 2016, o projeto, originário do Senado 
Federal, foi aprovado e remetido a avaliação 
da Câmara dos Deputados. Em 2018, a 

proposição foi deliberada por uma Comissão 
Especial, em caráter conclusivo, dispensando 
a análise do Plenário da Casa. Na Comissão 
Especial foi aprovado um substitutivo 
modificando o texto que, por consequência, 
o fez retornar ao Senado para que os 
parlamentares avaliassem as modificações 
aprovadas pela Câmara dos Deputados. 

A CNF vê com preocupação propostas que 
subtraiam competência dessas quatro 
autarquias em matéria de regulação e 
supervisão e as transfiram para uma única 
agência específica, que se ocuparia das 
questões de finanças e de investimentos. No 
passado, já se propôs nova agência que, além 
de regular e fiscalizar o sistema financeiro, 
teria outras funções, tais como acompanhar 
o spread bancário e prevenir movimentos 
especulativos. 

A concentração numa única agência das 
funções de regulação e supervisão de todo 
o sistema financeiro poderia engendrar 
uma estrutura burocrática ineficiente, com 
recursos humanos e tecnológicos insuficientes 
para acompanhar as rápidas transformações 
por que atravessa o mercado financeiro do 
Brasil e do mundo. Ademais, as incertezas 
que acompanhariam a transição do atual 
modelo – que se tem mostrado eficiente – 
constituiriam risco político que passaria a 
ser incluído nos cálculos de precificação de 
produtos e serviços financeiros.

6.2 – Lucro e 
rentabilidade bancária
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A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia projetos que, ao tratar 
da tributação de diferentes setores, 
recorram a um critério homogêneo, 
aplicável a todos, indistintamente, e 
não se fundamentem na percepção 
equivocada de que as empresas 
do setor financeiro auferem lucros 
excessivos e, por essa razão, devam 
ser desproporcionalmente oneradas, 
inclusive pela imposição de tributos 
excepcionais de constitucionalidade 
questionável.

Do início da década até a crise financeira in-
ternacional, o mundo passou por um período 
de grande crescimento e ampliação dos lu-
cros por parte das empresas. O Brasil tam-
bém foi beneficiado por esse cenário. 

A percepção equivocada de que os bancos 
obtêm resultados exagerados vem da publi-
cação do valor absoluto de lucros das empre-
sas do setor. Não há sentido em se compa-
rar lucros nominais de diferentes setores da 
economia, até porque as empresas desses se-
tores apresentam portes variados. Uma vez 
que se encontram no setor financeiro algu-
mas das maiores empresas do país, é natural 
que seus lucros nominais estejam também 
entre os maiores. Em outros setores, como 
os de mineração e de energia, também há 
empresas de grande porte, que apresentam 
os maiores lucros do Brasil, sem que se qua-
lifiquem tais lucros como exorbitantes. Para 
bem comparar o desempenho de diferentes 
setores da economia, há que se recorrer a um 
critério homogêneo, aplicável a todos, indis-

tintamente. Esse critério é o da rentabilidade, 
isto é, o da razão entre lucro e patrimônio 
líquido. As instituições financeiras brasileiras 
não apresentam lucratividade excepcional 
quando cotejadas com as de outros setores 
e de outros países. 

Ao contrário do que se acredita, os bancos 
nem sempre operam no setor mais rentável 
da economia, quando comparados com ou-
tras empresas. Nos últimos anos, segundo 
informações do Valor 1000, anuário do jor-
nal Valor Econômico, o setor bancário oscilou 
entre a 7º e a 15º posição no ranking, com 
rentabilidade inferior à de setores como: be-
bidas, mineração, veículos e peças, mecânica, 
serviços especializados, fumo, farmacêutico, 
dentre outros.

A rentabilidade média, sobre o patrimônio lí-
quido, dos cinco maiores bancos brasileiros 
é de 16,2%, ao ano. Na América Latina, por 
exemplo, a média de retorno dos bancos é 
de 18%, segundo pesquisa da Federación La-
tinoamericana de Bancos (FELABAN), acima 
da média dos bancos brasileiros. A título de 
comparação, a rentabilidade média das insti-
tuições financeiras de alguns países são: Chi-
le (17,8%), Colômbia (14,8%), Turquia (14,5%), 
África do Sul (15,2%), Austrália (13,4%), Rússia 
(12%), Índia (11%) e Estados Unidos da Amé-
rica (8,1%). 

Diferentemente de outros setores, as insti-
tuições financeiras não podem determinar 
sua estrutura de capital e, com isto, alterar 
a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, 
uma vez que estão sujeitas a limites de ca-
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pital em função do Acordo de Basileia. Ade-
mais, a rentabilidade entre os bancos varia 
conforme o segmento e é bastante dispersa 
entre as instituições.

Também ao contrário do que se propaga, os 
bancos brasileiros não são os mais rentáveis 
do mundo. Percebe-se isso intuitivamente 
pelo fato de que não há notícia de corrida de 
grandes bancos internacionais para o merca-
do brasileiro. Ao contrário, inúmeros grandes 
conglomerados, multinacionais ou regionais, 
mantêm suas operações em outros mercados 
tão ou mais rentáveis que o brasileiro. 

6.3 – Concentração bancária

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o aumento da competitividade no 
setor financeiro, desde que não coloquem 
em risco a higidez do sistema e sejam 
lastreadas em sólidos fundamentos 
técnicos e em extensa pesquisa sobre 
estruturas de mercado.

Para o setor financeiro bem desempenhar seu 
papel e melhor atender aos consumidores, é 
fundamental a manutenção de um ambiente 
de negócios competitivo, em que a concor-
rência estimule o contínuo aprimoramento 
de produtos, serviços e procedimentos. Fre-
quentemente o setor financeiro, em geral, e 
o bancário, em particular, são descritos como 
mercados oligopolizados avessos a essa con-
corrência. Essa avaliação não se sustenta em 
fatos. 

Aumentou, no passado recente, a percepção 
equivocada de que o mercado financeiro bra-
sileiro se tornou menos competitivo por cau-
sa da maior concentração bancária. De fato, 
na esteira da crise financeira internacional, 
verificou-se um conjunto de acontecimentos 
que dão margem a essa avaliação apressada. 
Ocorreram importantes operações de fusão 
entre grandes instituições, tais como entre 
ABN Real e Santander, Itaú e Unibanco, Bra-
desco e HSBC Bank Brasil, além do Banco do 
Brasil e Nossa Caixa. Os bancos públicos ado-
taram política de concessão de crédito mais 
agressiva como parte de uma política anti-
cíclica voltada para a mitigação dos efeitos 
da crise. Ademais, bancos com menor núme-
ro de agências, de pequeno e médio portes, 
venderam carteiras de crédito aos bancos 
maiores ou ao Fundo Garantidor de Créditos 
(FGC), para se capitalizarem e fazerem frente 
a desafios de liquidez. Contudo, os mais dife-
rentes indicadores de mercado não apontam, 
no Brasil, que a concentração bancária seja 
superior à de outros países ou traga inefici-
ência ao sistema. 

Trabalhos acadêmicos não estabelecem 
qualquer relação entre medidas de 
concentração bancária e taxas de empréstimo 
ou spread bancário. São estudos como os 
de Eduardo K. Tonooka e Sérgio M. Koyama 
(“Taxa de juros e concentração bancária 
no Brasil”, de 2003) e os de Simone Miyuki 
Hirakawa e Rodrigo de Losso da Silveira 
Bueno (“Does location matter to explain loan 
interest rates? Evidence from Brazilian local 
banking markets”, de 2009). No portal do 
Banco Central do Brasil (BCB), está disponível 
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o estudo de Márcio I. Nakane que elenca 
e sumariza os trabalhos relevantes nessa 
área (“Concorrência e spread bancário: uma 
revisão da evidência para o Brasil”). 

Ademais, nos últimos dez anos estudos afas-
tam a existência de uma estrutura mono-
polística no setor financeiro. São os casos 
dos estudos de Araújo e Jorge Neto (“Risco 
e competição bancária no Brasil”, de 2007); 
Márcio Nakane e Bruno Rocha (“Concentra-
ção, concorrência e rentabilidade no setor 
bancário brasileiro: uma visão atualizada”, de 
2010); Marcelo Cardoso (“Regulação, poder de 
mercado e concorrência dos bancos no Brasil 
sob a avaliação dos conglomerados financei-
ros”, de 2011); e José Dantas, Otávio Medeiros 
e Edilson Paulo (“Relação entre concentração 
e rentabilidade no setor bancário brasileiro”, 
de 2011). Ainda assim, Thovan Caetano, em 
2013, em “Considerações analíticas sobre a 
competição no sistema bancário brasileiro”, 
demonstra que um mercado oligopolizado 
não é sinônimo de ausência de competição.

Nesses estudos sobre o setor bancário brasi-
leiro, a evidência disponível aponta para um 
grau significativo de concorrência. Os testes 
rejeitam as estruturas extremas de cartel e 
de concorrência perfeita, concluindo, dessa 
forma, que estruturas imperfeitas de merca-
do são as que melhor caracterizam esse setor. 
Estimativas pontuais indicam uma situação 
mais próxima à competitiva que à carteli-
zada. Também não há evidências de que os 
níveis de concentração no segmento bancá-
rio brasileiro resultem em uma rentabilidade 
fora dos padrões internacionais. 

6.4 - FinTechs, inovação e 
competitividade

A Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras apoia os estudos 
realizados pelo Banco Internacional de 
Compensações e pelo Financial Stability 
Board sobre as Finance and Technologies 
(FinTechs) com a finalidade de entender e 
estabelecer uma futura regulação dessas 
novas tecnologias financeiras. A CNF 
defende uma regulação que mantenha 
a segurança operacional tanto dessas 
novas plataformas quanto do sistema 
financeiro tradicional, mas sem coibir seu 
potencial inovador e dinâmico.

As FinTechs são empresas na interseção dos 
setores de tecnologia e de serviços finan-
ceiros. Adotam modelos de negócio de ino-
vação em produtos e serviços direcionados 
para atender uma determinada necessidade. 
Discussões sobre FinTechs estão sendo reali-
zada no Conselho de Estabilidade Financei-
ra (FSB, sigla em inglês), criado em abril de 
2009, como um sucessor ao Fórum de Estabi-
lidade Financeira (FSF, sigla em inglês). O FSF 
havia sido fundado em 1999, pelos Ministros 
da Fazenda dos países integrantes do G7 e 
pelos Presidentes dos seus respectivos Ban-
cos Centrais, seguindo a recomendação de 
Hans Tietmeyer, Presidente do Banco Central 
da Alemanha.

No Brasil, as discussões sobre tecnologia e 
serviços financeiros acontecem no Banco 
Central do Brasil, que tem o desafio de 
regular a entrada de FinTechs no mercado 
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financeiro. Entre essas discussões está a 
prática de investimentos em criptomoedas. 
No Congresso Nacional, o Porjeto de Lei (PL) 
nº 2.303/2015, que tratava de programas de 
milhagens e da definição de “arranjos de 
pagamentos” acabou recebendo, por meio 
de alterações em relatórios da matéria, as 
criptomoedas. Outro projeto que trata de 
tema afeito às FinTechs é o PL nº 48/2015, que 
pretende extinguir a produção, circulação e 
uso do dinheiro em espécie.

Por apresentarem estruturas muito mais 
enxutas que as instituições financeiras 
tradicionais se baseando, em sua maioria, 
apenas em plataformas digitais, a 
preocupação que aparece com as mais 
de 300 FinTechs no Brasil é justamente a 
isonomia necessária na regulação, a fim de 
evitar problemas de estabilidade financeira 
e distorções competitivas. Bons exemplos 
de regulação são as Resoluções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) nº 4.656/2018, 
que trata das sociedades de crédito 
direto (SCD) e nº 4.657/2018, que trata das 
sociedades de empréstimo entre pessoas 
(SEP). Essas medidas geram uma expectativa 
de redução da taxa de juros por conta de uma 
maior competição na oferta do crédito. Em 
pesquisa realizada pela Associação Brasileira 
de FinTechs (ABFintechs), em parceria com a 
PwC Brasil com 224 FinTechs brasileiras, em 
2018, identificou-se que 21% das empresas de 
tecnologia financeira se dedicam ao crédito, 
financiamento e negociação de dívidas. Com 
as resoluções do CMN, de 2018, espera-se 
que o número de FinTechs que facilitam o 
acesso ao crédito cresça. A maior parte das 

FinTechs hoje, cerca de 25%, estão investindo 
no ramo de meios de pagamento. 

As FinTechs já colaboram com as instituições 
financeiras tradicionais, principalmente, por 
meio da utilização de Interfaces de Progra-
mação de Aplicações (API, sigla em inglês) 
para elaborar produtos que facilitem a oferta 
de produtos e serviços bancários. A coope-
ração das FinTechs no setor financeiro pode 
gerar muitos frutos, desde que sua regulação 
seja isonômica.

6.5 – Tratamento igualitário entre 
instituições financeiras de capital 
nacional e de capital estrangeiro

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que buscam 
materializar também no setor financeiro 
o princípio constitucional da igualdade 
de tratamento entre empresas de capital 
nacional e as de capital estrangeiro. 

Na recepção da Lei nº 4.595/1964 como lei 
complementar não foram estabelecidos 
princípios gerais para o sistema financeiro. 
De toda forma, o artigo 39 aplica às institui-
ções financeiras estrangeiras as mesmas dis-
posições aplicáveis às instituições de capital 
nacional. 

A Constituição Federal de 1988 não estabe-
lece qualquer diferenciação entre empresa 
nacional de capital nacional ou estrangeiro. 
Da mesma forma, as instituições financeiras 
estabelecidas no Brasil e, portanto, reguladas 
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pelo Banco Central do Brasil, não devem ter 
tratamento ou direitos diferenciados em de-
corrência da nacionalidade de seu controla-
dor. Contudo, subsistem procedimentos que, 
na prática, introduzem diferenciação de tra-
tamento entre empresas brasileiras de capi-
tal nacional e as de capital estrangeiro.

6.6 – Duplo registro

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a efetividade jurídica exclusiva 
do registro de alienação fiduciária de 
veículo em repartição competente 
de licenciamento para evitar o duplo 
registro dessa alienação também em 
repartição notarial, que aumenta o ônus 
para os consumidores, sem acrescentar 
segurança jurídica à relação contratual.

Tramitam no Congresso Nacional projetos de 
lei que podem afetar as operações de finan-
ciamento de compra de veículos ao tornar 
obrigatório o registro dos contratos de alie-
nação fiduciária junto aos cartórios de títulos 
e documentos. Para tanto, propugnam, entre 
outras, alteração no Código Civil, em que é 
clara a distinção, no artigo 1.361, entre uma 
norma geral para constituição da proprieda-
de fiduciária (que obriga o depósito do con-
trato no Registro de Títulos e Documentos do 
domicílio do devedor) e outra especial (que 
constitui a propriedade fiduciária de veículo 
pelo seu registro na repartição de licencia-
mento). Para o comprador, não haveria mais 
a norma especial: a constituição da proprie-

dade fiduciária de veículos dependeria do re-
gistro do contrato no cartório e também na 
repartição competente para o licenciamento. 
O chamado “duplo registro”. 

A Deliberação nº 77/2009 e a Resolução nº 
689/2017, ambas do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), e as Leis nº 11.795/2008 
e nº 11.882/2008 dispensam nas operações 
realizadas com veículos automotores da obri-
gatoriedade do registro dos contratos nos 
cartórios de títulos e documentos. Contudo, 
existem regulações de órgãos estaduais que 
são divergentes entre si, razão pela qual se 
deve buscar a harmonização das regras de 
registro de veículos em todo o território na-
cional.

O principal argumento para a reintrodução 
do duplo registro é o da segurança jurídica: o 
registro notarial asseguraria tanto o arquiva-
mento do ato quanto a disponibilização para 
o consumidor de cópia do contrato de alie-
nação fiduciária. Entretanto, o registro em 
repartição competente (no caso, o departa-
mento de trânsito local) atende plenamente 
aos requisitos de arquivamento, como indi-
ca a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. A entrega de cópia do contrato, por 
sua vez, é regra obrigatória sedimentada no 
setor financeiro. (Ver seção 3.9 – Contratos)

Além do mais, o artigo 11 da Resolução CON-
TRAN nº 689/2017 dispõe que a instituição 
credora deverá encaminhar ao órgão ou en-
tidade de trânsito de registro do veículo, por 
meio da empresa registradora de contrato, 
arquivo digitalizado do contrato firmado 
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com o devedor, integralmente preenchido 
e assinado pelas partes. Sendo assim, os ór-
gãos ou entidades de trânsito já procedem 
o arquivamento do contrato firmado com o 
consumidor.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) reconheceu, em sede de controle de 
constitucionalidade (ADI nº 4.333 e RE nº 
611.693), a desnecessidade da realização de 
registro dos contratos de alienação fiduciária 
em garantia de veículos automotores, pelas 
serventias extrajudiciais de registro de títu-
los e documentos. O simples pacto entre as 
partes, quanto a bem móvel, já teria o con-
dão de atender aos planos de existência, va-
lidade e eficácia. 

Quanto à necessária publicidade a que se 
deve conferir ao ato, para fins de oposição 
contra terceiros e segurança jurídica, o STF 
defendeu ser mais fácil, intuitivo e célere, 
também para o leigo, verificar a existência de 
gravame no próprio Certificado de Registro 
de Veículo (CRV), em vez de peregrinar por 
diferentes cartórios de títulos e documentos, 
ou ir ao cartório de distribuição nos estados 
que contam com serviço integrado, em busca 
de informações. 

Para as instituições financeiras, a decisão do 
STF foi ao encontro das transformações so-
ciais e legais do ordenamento jurídico pátrio, 
uma vez que os usos e costumes dos brasi-
leiros mostraram ser desnecessário e excessi-
vo o duplo registro do contrato de alienação 
fiduciária, vale dizer, também em cartórios. O 
duplo registro afeta não só medidas de redu-

ção do custo do dinheiro, mas também a me-
lhoria da qualidade do crédito e do atendi-
mento prestado aos clientes e consumidores. 

O próprio artigo 8º, §1º, da Resolução CON-
TRAN nº 689/2017 dispõe que os contratos 
de garantias de alienação fiduciária em ope-
rações financeiras, consórcio, arrendamen-
to mercantil, reserva de domínio ou penhor, 
celebrados por instrumentos público ou pri-
vado, serão, obrigatoriamente, registrados 
no órgão ou entidade executivo de trânsito 
do estado ou do Distrito Federal em que for 
registrado e licenciado o veículo, sendo ato 
bastante e suficiente para dar ampla publi-
cidade e produzir plenos efeitos probatórios 
contra terceiros, dispensado qualquer outro 
registro público. O PLS nº 247/2007, que alte-
ra a redação dos §§ 1º e 3º do artigo 1.361, do 
Código Civil, e dá outras providências, foi ar-
quivado ao final da legislatura em 21/12/2018. 
O projeto alterava as formas de constituição 
e de transferência da propriedade fiduciária.

6.7 – Correspondentes no país

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a expansão e o fortalecimento da 
rede de correspondentes no país como 
importante instrumento de acesso a 
serviços financeiros pela população não 
bancarizada, desde que não os equiparem 
aos bancos para fins legais, não lhes 
atribuam as funções e obrigações típicas 
de bancos, inclusive no que toca aos 
dispositivos de segurança, e que não 
imponham medidas que inviabilizem 
economicamente a manutenção da 
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atividade como é caso por exemplo de 
normas que visam a contrariar a livre 
iniciativa e o livre mercado ao instituir a 
precificação de serviços. 

Correspondentes no país (chamados 
impropriamente de “correspondentes 
bancários”) são empresas (sociedade pública 
ou privada) contratadas por instituição 
financeira, segundo o previsto pelas 
Resoluções nº 3.954/2011 e nº 3.959/2011, do 
Conselho Monetário Nacional (CMN), para a 
prestação de determinados serviços básicos, 
tais como pagamentos (saques e benefícios) 
e recebimentos (títulos, tributos e contas de 
consumo), por exemplo. São correspondentes 
no país as casas lotéricas, agências da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
farmácias, supermercados, entre outros.

Surgiram no país no início da década passada 
como alternativa aos tradicionais espaços 
bancários e já desempenham um importante 
papel no desenvolvimento socioeconômico. 
Entre os benefícios propiciados pela 
sua atuação, destaca-se o maior acesso 
da população aos serviços financeiros, 
especialmente das regiões mais afastadas, 
desempenhando função transformadora 
nessas economias.

Os correspondentes destacam-se pela 
quantidade absoluta de pontos de 
atendimento e por sua capilaridade. Em 
termos de capilaridade, pode-se considerar 
que não há, no país, município algum sem 

ponto de atendimento de correspondente. 
De acordo com dados da Pesquisa FEBRABAN 
de Tecnologia Bancária 2018, o país contava 
com 21,8 mil agências bancárias e com 341,3 
mil correspondentes. Eles são largamente 
responsáveis pela inclusão financeira da 
população brasileira, uma vez que, em relação 
a agências bancárias, atingem populações 
tradicionalmente carentes e isoladas, que, 
em muitos casos, são desassistidas de 
estabelecimentos bancários.

As resoluções do CMN citadas tratam da 
contratação de correspondente por bancos 
e não da atividade de correspondente em 
si, que é regulada por normas de direito 
privado. Apesar de serem contratados 
pelos bancos, os correspondentes no país 
não se equiparam às instituições bancárias, 
tampouco seus funcionários pertencem à 
categoria laboral dos bancários. Primeiro, 
porque o correspondente não se inclui entre 
as instituições autorizadas a operar pelo 
Banco Central do Brasil e, por essa razão, 
não está sob a competência regulatória e 
supervisora dessa autarquia. O artigo 18 da 
Lei nº 4.595/1964 reza que: “As instituições 
financeiras somente poderão funcionar no 
país mediante prévia autorização do Banco 
Central da República do Brasil ou decreto do 
Poder Executivo, quando forem estrangeiras”. 
Em segundo lugar, porque o CMN, em seu 
poder regulamentar, não autorizou banco 
a contratar correspondente para prestar 
serviço que se confunda com sua atividade 
privativa, qual seja intermediação financeira. 
Correspondentes no país não captam recursos 
tampouco concedem empréstimos, que são 
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atividades privativas de bancos. As relações 
contratuais – abertura de conta, depósito e 
mútuo – ocorrem entre banco e usuário. 

Cuida-se aqui de uma atividade acessória, 
visto que a atividade principal se acha ligada 
ao objeto social do estabelecimento comer-
cial que abriga as funções de corresponden-
te. O correspondente não faz intermediação 
financeira e atua por conta e sob as diretrizes 
da instituição contratante, que assume intei-
ra responsabilidade pelo atendimento pres-
tado pelo correspondente aos seus clientes e 
usuários. Já no caso dos bancos, a atividade 
principal – privativa de instituição financeira 
– é a do artigo 17 da Lei nº 4.595/1964, que 
define instituição financeira como “pessoas 
jurídicas públicas ou privadas, que tenham 
como atividade principal ou acessória a co-
leta, intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros próprios ou de terceiros, em mo-
eda nacional ou estrangeira, e a custódia de 
valor de propriedade de terceiros”. 

Os serviços dos denominados correspon-
dentes limitam-se a receber e repassar, pois 
a análise das propostas de operações, assim 
como a efetiva abertura e movimentação 
de contas, continua sendo formalizada pe-
las instituições financeiras. A Resolução n° 
3.954/2011 é taxativa ao prever que empresa 
contratada como correspondente está sujei-
ta à penalidade prevista na Lei nº 4.595/1964, 
caso venha a praticar operação privativa de 
banco.

Em outubro de 2018, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) julgou extinta a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 236, sem julgamento do mérito, por 
ausência dos pressupostos de admissibilidade. 
A presente ação discutia a Resolução do 
CMN nº 3.954/2011. A Confederação Nacional 
do Sistema Financeiro (CONSIF) apresentou 
pedido de ingresso como amicus curiae, 
visando a subsidiar a discussão com fatos e 
fundamentos que apontam a legitimidade da 
Resolução do CMN nº 3.954/2011, salientando 
que os correspondentes bancários diferem das 
instituições financeiras e que a contratação 
entre ambos não constitui matéria alusiva à 
legislação trabalhista, além de incentivar o 
acesso aos serviços financeiros básicos pelas 
regiões mais afastadas do país. 

Recentemente, a Associação e Sindicato Na-
cional das Empresas Promotoras de Crédito 
e Correspondentes no País (SINDANEPS) e a 
Associação Nacional das Empresas Promo-
toras de Crédito e Correspondentes no País 
(ANEPS) apresentaram, no STF, as Ações Di-
retas de Inconstitucionalidades (ADI’s) nº 
5955 e 5989, respectivamente, contra dispo-
sitivos da Resolução nº 4.294/2013, do Con-
selho Monetário Nacional (CMN). A norma 
modificou resolução anterior do Conselho e 
estabeleceu tabelamento de preço e forma 
de pagamento da remuneração dos serviços 
prestados pelos correspondentes bancários 
às instituições financeiras. Entretanto, o STF 
julgou extintas as referidas ações por ilegiti-
midades das partes. 

Persistem equívocos no tratamento de cor-
respondentes no país como se bancos fos-
sem, sobretudo nas questões que envolvem 



143CAPÍTULO 6: EFICIÊNCIA ECONÔMICA E COMPETITIVIDADE |  

segurança. O fato de receberem e de repas-
sarem valores implica riscos de segurança 
menores do que os incorridos pelos bancos 
– que mantém depósitos em dinheiro vivo 
e em valores, bem como a gestão de siste-
mas computadorizados que gerenciam e 
transferem valores. A exigência de que far-
mácias, supermercados, agências da Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos e casas 
lotéricas passem a contar com dispositivos 
de segurança exclusivos de bancos por for-
ça da Lei nº 7.102/1983, tais como vigilantes 
armados e portas giratórias, representa pe-
sado ônus nas operações e a inviabilização 
tanto da manutenção quanto da expansão 
da rede de atendimento em praças desas-
sistidas de atendimento bancário. No limite, 
tais ônus podem significar o retorno da po-
pulação por eles atendida à marginalidade 
no acesso a pagamentos e recebimentos de 
valores. Ademais, a Lei nº 7.102/1983 obriga a 
instalação em estabelecimentos financeiros e 
não em locais onde haja movimentação de 
numerário. Se assim o fosse, supermercados 
deveriam ter porta giratória. Determinante 
à aplicação dessa lei é ser estabelecimento 
classificado como financeiro; para tanto, deve 
prestar intermediação financeira, o que não 
se vislumbra nos correspondentes no país. 
Aposentados e pensionistas da Previdência 
Social, sobretudo em localidades mais dis-
tantes, são especialmente beneficiados pela 
existência de uma rede de correspondentes.

Também preocupa esta Confederação, maté-
ria que tramita no Congresso Nacional com 
o intuito de normatizar a remuneração a ser 
paga aos correspondentes no país pelas ins-

tituições financeiras, prevendo inclusive os 
percentuais mínimo e máximo a serem pagos 
sob a quitação de cada boleto. O projeto de 
lei também impõe as instituições financeiras 
a responsabilidade pelo transporte dos va-
lores manejados por essas entidades. Maté-
rias dessa natureza irão afetar diretamente a 
manutenção da atividade no país, com con-
sequente fechamento de mais de 80% dos 
pontos de correspondentes. O encerramento 
dessas atividades irá impactar não apenas os 
usuários dos serviços com a diminuição da 
capilaridade bancária e aumento do valor 
dos serviços, como também irá causar au-
mento do índice de desemprego, queda da 
atividade econômica e torna inviável o ne-
gócio de pequenos estabelecimentos comer-
ciais dependentes dessa fonte de receita. 

Em 2014 foi sancionada a Lei Complementar 
n° 147 que, ao extinguir o inciso XI do artigo 
17 da Lei Complementar n° 123/2006, afastou 
a vedação de inclusão no Simples das empre-
sas que prestavam serviços de intermediação 
de negócios, o que propicia o enquadramen-
to dos correspondentes no novo regime tri-
butário diferenciado. 

6.8 – Territorialidade

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o fortalecimento da publicidade dos 
atos e negócios jurídicos que busquem 
simplificar os procedimentos notariais, 
com redução de burocracia desnecessária 
e de custos para os usuários dos serviços 
cartoriais.
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Discute-se no Congresso Nacional a obri-
gatoriedade da observância do princípio da 
territorialidade nas notificações e demais co-
municações realizadas pelos serviços de re-
gistro de títulos e documentos. O argumento 
fundamental é o de que a territorialização 
dos atos notariais asseguraria a sua publici-
dade. Se tal princípio vier a ser adotado, os 
cidadãos passarão a registrar documentos e 
a realizar outros serviços notariais em mais 
de um cartório, em diferentes municípios, em 
todo o território nacional. 

O cerceamento do direito de defesa não 
ocorre no atual procedimento notificatório. 
Atos simples, como notificação extrajudicial, 
podem ser realizados em qualquer localida-
de do país, pois as partes envolvidas são co-
nhecidas e diretamente ligadas ao objeto do 
negócio jurídico, o que garante ampla defesa 
e publicidade – sem a necessidade de um se-
gundo registro. Ademais, o artigo 12 da Lei nº 
8.935/1994, que dispõe sobre serviços nota-
riais e de registro, não impôs limite geográ-
fico algum quanto à atuação dos oficiais do 
registro civil de pessoas jurídicas e de títulos 
e documentos. Tanto a jurisprudência quanto 
a doutrina entendem que a notificação ex-
trajudicial é válida quando realizada por car-
tório distinto da comarca do devedor.

A territorialidade dos atos notariais implica 
sérios inconvenientes para os usuários dos 
serviços, tais como: (i) incentivo à burocra-
cia, pois obriga o consumidor a registrar atos 
notariais (procurações, notificações extraju-
diciais, escrituras públicas, autenticações, re-
gistros etc.) em cada um dos municípios em 

que precisar usar os documentos produzidos 
fora do cartório de origem; (ii) elevaria ainda 
mais os emolumentos e demais custos carto-
rários; e (iii) as taxas que os cartórios cobram 
não são unificadas, de maneira que ocorrem 
excessos em vários estados.

O princípio da territorialidade é adequado 
apenas ao registro imobiliário. Ocorrendo 
qualquer negócio jurídico envolvendo o imó-
vel, o registro do ato notarial é realizado no 
Ofício de Registro de Imóveis de localização 
dessa propriedade, até pela necessidade de 
sua verificação física. 

Em 2015, o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 
– apresentado por meio da Medida Provisó-
ria 678 –, que alterou a Lei nº 12.462/2011 so-
bre o Regime Diferenciado de Contratações 
(RDC), incluiu artigos que instituíam o princí-
pio da territorialidade para notificação extra-
judicial. Apesar da aprovação da matéria pelo 
Congresso Nacional, esses dispositivos foram 
vetados por recomendação do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública (MJ) e da Advo-
cacia-Geral da União (AGU).

A recomendação do MJ e da AGU vai ao en-
contro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
que, em sede de Recurso Especial (REsp nº 
1.184.570), entende que “a notificação ex-
trajudicial realizada e entregue no endereço 
do devedor, por via postal e com aviso de 
recebimento, é válida quando realizada por 
Cartório de Títulos e Documentos de outra 
Comarca, mesmo que não seja aquele do do-
micílio do devedor”.
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Por duas vezes (2010 e 2014), o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) suspendeu os efeitos de 
decisão administrativa em processo de Pedi-
do de Providências do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) que determinava a obrigatorie-
dade de obediência ao princípio da territoria-
lidade. Sendo assim, o STF e o STJ têm enten-
dimento convergente no sentido de que não 
há razões para a observância do princípio da 
territorialidade, uma vez que não há supres-
são de nenhum direito do cidadão bem como 
gera incentivos à burocracia e aumento de 
custos para todas as partes envolvidas.

6.9 – Publicação de balanços

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a substituição da obrigatoriedade da 
publicação de demonstrações financeiras 
em diários oficiais pela inclusão dos dados 
de balanço na Central de Balanços do 
Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED).

O artigo 289 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das 
Sociedades por Ações) prevê a obrigatoriedade 
de publicação de balanços “no órgão oficial 
da União ou do Estado ou do Distrito Federal, 
conforme o lugar em que esteja situada a 
sede da companhia, e em outro jornal de 
grande circulação editado na localidade em 
que está situada a sede da companhia”. O 
intuito do dispositivo legal é a publicidade das 
demonstrações financeiras de companhias 
abertas, no interesse de seus acionistas, de 
investidores e da Receita Federal do Brasil.

Ocorre que o SPED mantém a Central de Ba-
lanços, um projeto cujo objetivo é reunir de-
monstrativos contábeis e uma série de infor-
mações econômico-financeiras públicas das 
empresas de capital aberto. A Central tem 
como objetivo a captação de dados contá-
beis e financeiros, a agregação desses dados 
e a disponibilização à sociedade, em meio 
magnético, dos dados originais e agregados.

Os registros de demonstrações financeiras 
na Central de Balanços atendem cumulati-
vamente às duas características presentes 
no Diário Oficial: (i) livre acesso à informação 
pública, garantindo transparência das ati-
vidades e resultados das companhias; e (ii) 
registro público, indelével, das informações 
presentes no balanço social das companhias.

Mantidas em um repositório e publicadas 
em diversos níveis de agregação, a Central 
de Balanços possibilitará que esses dados se-
jam utilizados para geração de estatísticas, 
análises nacionais e internacionais (por setor 
econômico, forma jurídica e porte das em-
presas), análises de risco, estudos de empre-
sas, avaliações contábeis etc.

A publicação de demonstrações financeiras 
na Central de Balanços traz vários benefícios, 
entre os quais: rapidez no acesso às infor-
mações; redução de custos administrativos 
e do “Custo Brasil”; aumento da produtivi-
dade do auditor por meio da eliminação dos 
passos para coleta dos arquivos; possibilida-
de de troca de informações entre os próprios 
contribuintes a partir de um formato pa-
drão; melhoria da qualidade da informação; 
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possibilidade de cruzamento entre os dados 
contábeis e os fiscais; disponibilidade de có-
pias autênticas e válidas da escrituração para 
usos distintos e concomitantes; aperfeiçoa-
mento do combate à sonegação; e redução 
do uso de papel-jornal, com consequente 
preservação do meio ambiente pela redução 
do consumo de celulose.

6.10 – Microempresas e empresas de 
pequeno porte

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o fortalecimento das microempresas 
e empresas de pequeno porte e para a 
explicitação dos preceitos da Constituição 
Federal de tratamento preferencial a esse 
segmento, assentadas nos princípios 
constitucionais da livre concorrência e do 
livre exercício da atividade econômica, 
incompatíveis com a imposição a entes 
privados de obrigações compulsórias 
no seu relacionamento com qualquer 
segmento específico do setor empresarial.

A Constituição Federal assegura tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno 
porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no país 
(art. 170, IX). Também estabelece que a União, 
os estados, o Distrito Federal e os municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas 
de pequeno porte, assim definidas em lei, 
tratamento jurídico diferenciado, visando 
a incentivá-las pela simplificação de suas 
obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias, ou pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei 
(artigo 179). 

A conceituação de micro, pequena e média 
empresa considera critérios quantitativos, 
como número de empregados ou faturamen-
to anual bruto. No Brasil, a principal norma 
que classifica firmas segundo o porte empre-
sarial, a Lei Complementar nº 123/2006, adota 
o critério de faturamento. Segundo o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (SEBRAE), o Brasil possuía, em maio de 
2018, 11,8 milhões de empresas optantes pelo 
Simples. Desse número, 6,9 milhões enqua-
dravam-se no microempreendedor individual 
(MEI) e 4,9 milhões nas empresas de peque-
no porte (EPP) e nas microempresas (ME). 

O Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte é a referência 
para a elaboração de políticas que respeitem 
o tratamento jurídico diferenciado e simpli-
ficado. Tal legislação trata: (i) da apuração e 
recolhimento dos impostos e contribuições 
da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, mediante regime único de 
arrecadação, inclusive obrigações acessórias; 
(ii) do cumprimento de obrigações trabalhis-
tas e previdenciárias, inclusive obrigações 
acessórias; e (iii) do acesso ao crédito e ao 
mercado (inclusive quanto à preferência nas 
aquisições de bens e serviços pelos poderes 
públicos), à tecnologia, ao associativismo e 
às regras de inclusão.

As discussões em torno de microempresas 
e empresas de pequeno porte estão centra-
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das em várias questões, das quais se des-
tacam três. Uma é a inscrição em cadastros 
de restrição ao crédito bem como protestos 
por dívidas públicas (que, por exemplo, so-
mente poderiam ser realizados após o trân-
sito em julgado dos processos de execução 
e cobrança). Outra questão é a intermedia-
ção obrigatória do sindicato na contratação 
do trabalhador avulso. A terceira questão é 
a alteração na ordem de preferência estabe-
lecida na Lei nº 11.101/2005 (recuperação de 
empresas), para priorizar os créditos das mi-
croempresas e empresas de pequeno porte. 

Em agosto de 2014, a Presidência da Re-
pública sancionou a Lei Complementar nº 
147/2014. A nova norma, além de estender os 
benefícios para 142 novas atividades, desde 
a advocacia até a cartografia, unificou oito 
impostos em um único boleto. Segundo o 
SEBRAE, no mesmo ano, a mudança alcançou 
mais de 450 mil empreendimentos e reduziu, 
em média, em 40% a carga tributária inci-
dente sobre essas empresas. 

Outra mudança pretendida é a diminuição 
da burocracia para abertura e fechamen-
to de empresas. A estimativa de tempo de 
abertura da pequena empresa também dimi-
nuiu. Essa legislação, associada ao Programa 
Empreender Mais Simples lançado em 2017, 
deverá reduzir esse prazo para apenas cin-
co dias. Segundo o Doing Business 2017 do 
Banco Mundial, o tempo médio de espera no 
país era de 79,5 dias. O mesmo deve aconte-
cer com o tempo de fechamento que tam-
bém ganhará agilidade e, assim, haverá, por 
excesso de burocracia, uma redução dos re-

gistros inativos no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica (CNPJ).

As microempresas e empresas de pequeno 
porte são a fronteira da inovação e da ge-
ração de emprego. É comum que o micro-
empresário e o empresário de pequeno porte 
não contem com experiência profissional ou 
qualificação acadêmica para iniciar e manter 
um negócio. Ademais, enfrentam problemas 
de concorrência, de logística e de histórico 
de crédito. Nesse quadro, justifica-se o pre-
ceito constitucional do favorecimento a esse 
tipo de empresas. Contudo, tal favorecimen-
to está voltado preferencialmente para as 
relações das microempresas e empresas de 
pequeno porte com o poder público. Nas re-
lações com o setor privado e o restante da 
sociedade, o interesse coletivo sobrepõe-se 
ao individual (como, por exemplo, o interesse 
individual dos credores). A solidez da ativida-
de empresarial deve ser buscada para bene-
fício de todos. Essa solidez se constrói com as 
práticas de mercado, sobretudo a livre con-
corrência e a livre negociação. 

É parte dessa prática de mercado a inscrição 
em cadastros de restrição ao crédito de de-
vedores inadimplentes, a livre contratação 
de empregados sem intermediação obriga-
tória do sindicato e o risco de transacionar 
com outras empresas que podem eventual-
mente ir à falência, quando então os créditos 
prioritários atendem a imperativos sociais.

O segmento conta também com o Fundo 
de Garantia de Operações (FGO), fundo 
de natureza privada, criado pelo Governo 
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Federal e cujo patrimônio é formado 
pela integralização de cotas do Tesouro 
Nacional e agentes financeiros. Seu 
objetivo é complementar em até 80% as 
garantias exigidas das pessoas jurídicas em 
empréstimos e financiamentos bancários, em 
especial às de micro e pequeno porte.

Concretamente, uma melhoria do ambiente 
de negócios que poderia beneficiar esse 
segmento deve contemplar itens como: (i) 
universalização da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (REDESIM); (ii) 
criação de um balcão único reunindo 
procedimentos pós-registro da empresa, tais 
como as várias interações com o Programa de 
Integração Social (PIS), o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), sindicatos patronais e sindicatos 
de empregados; e (iii) desenvolvimento de 
tecnologia para tornar um possível balcão 
único mais eficiente, permitindo o registro 
on-line nos diferentes órgãos sociais e 
trabalhistas.

Quanto ao pagamento de impostos, os 
pontos mais importantes são: (i) simplificação 
do sistema tributário, tanto em relação 
aos tributos federais quanto ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre a Prestação de Serviços de 
Transportes Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação, eliminando impostos 
e racionalizando a legislação tributária – 
extinção de cinco espécies tributárias e criação 
de um novo imposto sobre o valor agregado 

(IVA-F); (ii) unificação das legislações de ICMS 
dos 27 estados em um único diploma legal – 
o novo ICMS continuaria a ser recolhido pelos 
estados e as alíquotas seriam uniformes por 
todo o país; (iii) fim da guerra fiscal entre 
os estados, modificando o recolhimento do 
ICMS em transações interestaduais, de modo 
que o imposto seria devido no estado de 
destino da mercadoria (seria necessária uma 
transição gradual); (iv) redução de impostos 
sobre a folha de pagamento, cortando 
contribuições do empregador para o sistema 
da seguridade social de 20% para 14%; e (v) 
redução de impostos sobre investimentos, 
principalmente por meio de reduções graduais 
no período requerido para a recuperação dos 
créditos de impostos pagos nas aquisições 
de máquinas e equipamentos (por exemplo, 
período de 48 meses no caso do ICMS).

Todas essas reformas levariam o Brasil a 
uma legislação moderna e estimuladora do 
empreendedorismo, fornecendo combustível 
para o crescimento sustentável da economia.

6.11 – Reforma da Lei de Licitações

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o aperfeiçoamento da legislação que rege 
as licitações e contratos da administração 
pública. Para as instituições financeiras, 
a previsão de regras que fortaleçam a 
transparência nos contratos contribui 
para a tomada de decisão.
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Passados mais de 20 anos da publicação da 
Lei nº 8.666/1993, que rege o processo de 
licitação no país, são necessárias alterações 
na legislação, principalmente para assegurar 
procedimentos que possibilitem a realização 
de audiência pública em momento anterior 
à fase de licitação. Essa previsão fortalece a 
transparência na prática contratual nos ór-
gãos públicos, reconhece a importância da 
participação social para a tomada de decisão 
e, apesar da norma vigente prever a realiza-
ção de audiência pública, essa apenas con-
templa casos em que o valor for superior ao 
limite nela definido. Com a necessidade de 
uma revisão total da Lei de Licitações, trami-
ta no Congresso Nacional um projeto de lei 
de origem do Senado Federal e que se en-
contra na Câmara dos Deputados. O proje-
to prevê uma alteração substancial da Lei nº 
8.666/1993 e já foi aprovada no âmbito da 
sua Comissão Especial no final de 2018 e se 
encontra pronta para a pauta no Plenário. 

No que diz respeito ao licenciamento am-
biental, é necessária a criação de regra que 
condicione o lançamento do edital à prévia 
obtenção da licença ou que expressamente 
determine a quem cabe a responsabilidade 
pela sua obtenção, evitando que eventual 
conflito jurídico possa servir como pretexto 
para o embargo da execução do contrato. No 
então Fórum Nacional do Desenvolvimento 
Produtivo, que funcionou no âmbito da Casa 
Civil da Presidência da República, discussões 
nesse sentido pontuaram que a execução do 
serviço licitado é de interesse da administra-
ção pública; cumpre por bem que esta pro-
mova todos os atos necessários para que as 

licenças ambientais essenciais sejam obtidas 
antes da publicação do edital, evitando as-
sim eventuais inconvenientes e entraves que 
pudessem vir a prejudicar a execução e a ce-
leridade da obra.

Uma das propostas em discussão no Congres-
so Nacional traz regra para determinar que 
os agentes públicos dos órgãos de assesso-
ramento não poderão ser responsabilizados 
por suas opiniões de natureza jurídica, salvo 
comprovado dolo ou fraude. A ideia é que 
haja uma maior independência na elaboração 
do parecer técnico das licitações afastando, 
assim, eventual insegurança jurídica quanto 
à opinião manifestada no documento. Acre-
dita-se que a medida poderá ensejar a elabo-
ração de pareceres mais sólidos e imparciais, 
conferindo maior segurança às contratações 
públicas.

Incorporando a ideia recente trazida na Lei 
nº 13.129/2015, com o intuito de diminuir a ju-
dicialização e incentivar a adoção de formas 
alternativas de resolução de conflitos, está 
prevista regra inovadora em que o contrato 
poderá prever meios alternativos de solução 
de controvérsia com o estabelecimento de 
cláusula arbitral ou de mediação, inclusive 
quanto ao equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos. Acredita-se que a proposta 
possa trazer benefícios para a resolução de 
conflitos ainda no âmbito administrativo, 
sem a necessidade de se buscar o Poder Judi-
ciário, considerando que a mediação e a arbi-
tragem vêm assumindo elevada importância 
diante da desjudicialização de conflitos. 
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A redução da burocracia também deve ser 
apoiada. Nesse sentido, consta da discussão 
que os atos públicos serão praticados, de 
preferência, por meios eletrônicos, apostan-
do-se ainda em sistemas de credenciamento, 
pré-qualificação de interessados e registros 
de preços, no intuito de agilizar os trabalhos. 
Para se ter ideia, será possível encerrar uma 
licitação para compras de pequeno valor em 
apenas 3 dias.

6.12 – Atualização da Lei 
Anticorrupção

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
ampliem a transparência das operações 
das empresas, sobretudo nas suas 
relações com o poder público. Para a 
CNF, a regulamentação da nova Lei 
Anticorrupção enseja oportunidade de 
ajustes importantes para dar eficácia 
à prevenção e repressão de atos ilícitos 
contra a administração pública. A 
Confederação entende que a nova lei 
não se sobrepõe à Lei contra a Lavagem 
de Dinheiro, que já é aplicada ao setor 
financeiro, o mais regulado e mais 
supervisionado da economia.

O Ministério da Transparência, Fiscalização 
e Controladoria-Geral da União coordenou 
as discussões sobre a regulamentação 
da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre 
a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, e dá outras providências. De 

acordo com o ministério, o objetivo da lei é 
inibir a corrupção na administração pública 
e aperfeiçoar os sistemas de controle e a 
transparência das empresas brasileiras.

A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
defende a adoção de normas que possibilitem 
a punição de empresas envolvidas em casos 
de corrupção. O Brasil é signatário de três 
importantes convenções internacionais, a 
saber: 1) a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção; 2) a Convenção 
Interamericana contra a Corrupção; e 3) a 
Convenção sobre o Combate da Corrupção 
de Funcionários Públicos Estrangeiros em 
Transações Comerciais Internacionais. 

Entre os principais pontos sobre o debate 
da regulamentação da lei, estão: penas 
para empresas e dirigentes; contratação 
de servidores públicos, ou seus familiares, 
por empresas; limites da responsabilização; 
instituição de órgão independente para 
centralizar o recebimento de denúncias; 
criação de fundo para aparelhar a fiscalização; 
divulgação de multas aplicadas às empresas; 
recompensa para delatores; e os custos da 
investigação.

Especialistas em compliance argumentam 
que o texto da Lei nº 12.846/2013 é demasiado 
abrangente, com repercussões na área penal, 
tributária, societária, trabalhista, entre 
outras. Alguns setores da advocacia propõem 
o escalonamento das penas para respeitar a 
proporcionalidade e a razoabilidade das multas 
e sanções que serão aplicadas às empresas.
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Na esfera administrativa, por exemplo, serão 
aplicadas às pessoas jurídicas, consideradas 
responsáveis pelos atos lesivos previstos 
nesta lei, multa de até 20% do faturamento 
bruto do exercício anterior, reparação integral 
do dano causado e afixação da condenação 
no estabelecimento e no sítio eletrônico. Na 
esfera judicial, por sua vez, a condenação im-
plica perdimento dos bens, direitos ou valo-
res obtidos na infração, suspensão ou inter-
dição parcial de suas atividades, dissolução 
compulsória da pessoa jurídica, e proibição 
de receber incentivos, subsídios, subvenções, 
doações ou empréstimos públicos. 

Na regulamentação da norma, da mesma 
forma, é de interesse geral e, em especial, da 
ordem econômica e financeira, a instituição 
de mecanismos de exame e controle prévios 
quanto à instauração do processamento e 
também julgamento do processo adminis-
trativo, de forma a evitar que denúncias le-
vianas sejam levadas à frente e provoquem 
todos os dissabores de um procedimento daí 
advindos, porquanto o escopo da lei não é 
penalizar as empresas íntegras e corretas. 
Ademais, a fixação da responsabilidade obje-
tiva pela lei implica redobrada atenção diante 
da possibilidade de ser atribuída responsabi-
lidade à empresa pelo simples fato da cau-
salidade física, sem indagar da existência de 
culpa da pessoa jurídica, quando se sabe da 
dificuldade, senão impossibilidade, de con-
trolar todos os seus empregados em tempo 
integral. A empresa será responsabilizada 
ainda que proíba, terminantemente, o ilícito 
praticado por um gestor ou empregado.

A Presidência da República encaminhou em 
dezembro de 2015, para o Congresso Nacio-
nal, a Medida Provisória (MP) nº 703/2015 
para alterar dispositivos da Lei nº 12.846/2013.

Entre as mudanças mais relevantes estava a 
tentativa do Poder Executivo de envolver o 
Ministério Público nos trabalhos de apuração 
da responsabilidade da pessoa jurídica, logo 
após a instauração do processo administrati-
vo. A redação anterior que estava em vigor 
na lei previa a necessidade de comunicação 
ao parquet apenas após a conclusão do pro-
cedimento administrativo. A MP trazia, inclu-
sive, a possibilidade de celebração de acor-
dos de leniência em conjunto, entre a União, 
os estados, o Distrito Federal, os municípios 
e o Ministério Público.

O novo texto reforçava a necessidade de as 
empresas terem programas de integridade 
cada vez mais efetivos, com o comprometi-
mento da alta cúpula de gestão das organi-
zações na implementação efetiva de código 
de ética e de conduta. A existência de um 
compliance robusto era requisito a ser apre-
ciado na dosimetria da penalidade, caso apli-
cada à pessoa jurídica, e requisito fundamen-
tal para a celebração de acordo de leniência. 
A proposta do acordo de leniência poderia 
ser feita mesmo após eventual ajuizamento 
das ações cabíveis.

Outro destaque contido na MP nº 703/2015 
era que o acordo de leniência celebrado 
pela autoridade administrativa isentaria a 
pessoa jurídica de sanções. Além de evitar 
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a publicação extraordinária da decisão 
condenatória, a pessoa jurídica poderia não 
ser alvo das sanções restritivas ao direito 
de licitar e contratar, previstas na Lei nº 
8.666/1993, e em outras normas que tratam 
de licitações e contratos.

Conforme a MP, o acordo de leniência 
estipularia as condições necessárias para 
assegurar a efetividade da colaboração, o 
resultado útil do processo administrativo 
e quando estipulasse a obrigatoriedade 
de reparação do dano poderia conter 
cláusulas sobre a forma de amortização, que 
considerasse a capacidade econômica da 
pessoa jurídica. A formalização da proposta 
de acordo de leniência suspenderia o prazo 
prescricional em relação aos atos e fatos 
objetos de apuração previstos nesta lei e 
sua celebração o interromperia. O acordo de 
leniência celebrado com a participação das 
respectivas advocacias públicas impediria 
que os entes celebrantes ajuizassem ou 
prosseguissem com as ações judiciais.

A nova redação estabeleceria, ainda, que 
o acordo de leniência depois de assinado 
seria encaminhado ao respectivo Tribunal de 
Contas, que poderia instaurar procedimento 
administrativo contra a pessoa jurídica 
celebrante, para apurar prejuízo ao erário.

Contudo, a MP não foi convertida em lei pelo 
Congresso Nacional e perdeu sua eficácia. 
O resultado da não conversão foi a lacuna 
deixada quanto à reintegração das empresas 
punidas ao mercado por meio de acordos de 
leniência. Desde 2014, poucos acordos foram 

celebrados na esfera federal e, por essa 
razão, há consequências negativas como a 
destruição de empresas.

Na busca por solucionar essa questão, o 
Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União e a Advocacia-
-Geral da União (AGU) editaram a Portaria 
Interministerial nº 2.278/2016 que define os 
procedimentos para celebração do acordo de 
leniência de que trata a Lei nº 12.846/2013, no 
âmbito do próprio ministério e da AGU.

Há ainda em tramitação no Congresso Nacio-
nal um projeto de lei que busca disciplinar a 
mesma matéria. Desde a sanção da Lei Anti-
corrupção, em 2013, formou-se um consen-
so político e técnico de que tais alterações 
são necessárias para que sejam mitigados os 
efeitos negativos sobre a economia, especial-
mente sobre o emprego formal. Entretanto, 
ainda há barreiras que precisam ser solucio-
nadas, como a da indefinição do órgão res-
ponsável pela negociação e da assinatura dos 
acordos de leniência, além da sua segurança.

No que tange às questões relacionadas a 
práticas de programas de integridade no se-
tor financeiro, atualmente, está em vigor a 
Resolução do Banco Central do Brasil (BCB) 
nº 4.595/2017, que exige que as instituições 
financeiras implementem e mantenham polí-
tica de conformidade (compliance) compatí-
vel com a natureza, o porte, a complexidade, 
a estrutura, o perfil de risco e o modelo de 
negócio da instituição.

Além disso, a Resolução BCB nº 4.539/2016 
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determina que no relacionamento com clien-
tes e usuários de produtos e de serviços as 
instituições financeiras devem conduzir suas 
atividades com observância de princípios 
de ética, responsabilidade, transparência e 

diligência, propiciando a convergência de 
interesses e a consolidação de imagem ins-
titucional de credibilidade, segurança e com-
petência.
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A higidez do SFN é fundamental para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil. A 
estabilidade econômica é produto também da 
eficiência do sistema financeiro. A estrutura do 
SFN, suas regras de funcionamento, o raio de 
atuação da autoridade monetária, o papel das 
instituições públicas e privadas, entre outros, 
estão entre as questões mais relevantes 
da agenda nacional de desenvolvimento.

O texto estabelecido pela Constituição 
Federal (CF) de 1988 dava margem a 
alguma insegurança jurídica, ao tratar do 
SFN em oito incisos, duas alíneas e três 
parágrafos. A redação dada originalmente 
ao artigo 192 determinava que o SFN seria 
regulado por uma única lei complementar. 
Esses dispositivos foram revogados pela 
Emenda Constitucional nº 40/2003 e 
hoje, a Carta Magna, no seu Título VII (da 
Ordem Econômica e Financeira), Capítulo 
IV (do Sistema Financeiro Nacional), artigo 

192, tem uma redação concisa e objetiva: 

Art. 192 O sistema financeiro nacional, 
estruturado de forma a promover o de-
senvolvimento equilibrado do País e a 
servir aos interesses da coletividade, em 
todas as partes que o compõem, abran-
gendo as cooperativas de crédito, será 
regulado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a participação 
do capital estrangeiro nas instituições 
que o integram.

A legislação atual, que já celebrou seu cin-
quentenário, permitiu ao país a criação e o 
desenvolvimento de um sistema financeiro 
moderno, sólido, regulamentado e eficien-
te, respeitado no mundo inteiro. Contudo, o 
desenvolvimento da economia brasileira e as 
mudanças verificadas no mercado financeiro 
mundial requerem, cada vez mais, o aprimo-
ramento desse marco regulatório. 

O artigo 192 da Constituição Federal define o papel do Sistema Financeiro Nacional (SFN) 
e determina sua regulamentação por leis complementares. Para a Confederação Nacional 
das Instituições Financeiras, a questão fundamental que permeia a regulamentação do 
artigo 192 é a da estabilidade jurídica para o ambiente de negócios. Para tanto, a CNF 
apoia projetos de regulamentação desse artigo que preservem o equilíbrio dos contratos e 
que não acarretem riscos derivados de insegurança jurídica, que se refletiriam nos preços 
(por exemplo, tarifas e taxas de juros). Isso pode ser alcançado pela atualização da Lei no 

4.595/1964, para que seus dispositivos legais abrangentes, claros e inequívocos, sempre 
que possível, remetam questões técnicas para legislação ordinária ou para decisões do 
Conselho Monetário Nacional (CMN). Diante do notável dinamismo dos sistemas financeiros 
nacional e internacional, a CNF apoia projetos de atualização da Lei no 4.595/1964 que 
evitem o possível enrijecimento de dispositivos – que podem se revelar críticos em situações 
emergenciais. 
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Ocorre que o artigo 25 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias (ADCT) da 
Carta de 1988 dispõe que:

Art. 25 Ficam revogados, a partir de 
cento e oitenta dias da promulgação 
da Constituição, sujeito este prazo a 
prorrogação por lei, todos os dispositi-
vos legais que atribuam ou deleguem a 
órgão do Poder Executivo competência 
assinalada pela Constituição ao Con-
gresso Nacional, especialmente no que 
tange a:

I - ação normativa;

II - alocação ou transferência de recur-
sos de qualquer espécie.

§ 1º Os decretos-lei em tramitação no 
Congresso Nacional e por este não 
apreciados até a promulgação da Cons-
tituição terão seus efeitos regulados da 
seguinte forma:

I - se editados até 2 de setembro de 
1988, serão apreciados pelo Congresso 
Nacional no prazo de até cento e oi-
tenta dias a contar da promulgação da 
Constituição, não computado o recesso 
parlamentar;

II - decorrido o prazo definido no inciso 
anterior, e não havendo apreciação, os 
decretos-lei ali mencionados serão con-
siderados rejeitados;

III - nas hipóteses definidas nos inci-
sos I e II, terão plena validade os atos 

praticados na vigência dos respectivos 
decretos-lei, podendo o Congresso Na-
cional, se necessário, legislar sobre os 
efeitos deles remanescentes.

§ 2º Os decretos-lei editados entre 3 de 
setembro de 1988 e a promulgação da 
Constituição serão convertidos, nesta 
data, em medidas provisórias, aplican-
do-se-lhes as regras estabelecidas no 
art. 62, parágrafo único.

O prazo previsto no referido artigo para fins 
de delegação legislativa foi prorrogado por 
força da edição de sucessivas medidas provi-
sórias e leis – nº 8.127/1990; nº 8.201/1991; nº 
8.392/1991, culminando com a de nº 9.069, de 
29 de junho de 1995 (artigo 73) –, de modo 
que não é possível falar na revogação da Lei 
nº 4.595/1964.

A regulamentação do artigo 192 da CF por 
meio de nova lei complementar implica a 
imediata derrogação da Lei nº 4.595/1964, 
cujos efeitos benéficos para a estruturação 
e regulação do SFN vêm sendo colhidos há 
mais de cinquenta anos. Por essa razão, a 
CNF acredita que, em vez de se editar nova 
lei complementar que regulamente o artigo 
192, seria mais eficaz a atualização de alguns 
dispositivos da lei em vigor. Uma discussão 
profunda, técnica e responsável fortalecerá 
ainda mais o SFN e dará impulso adicional 
ao crescimento econômico e à modernização 
das relações econômicas no Brasil.

No exame da atualização da Lei nº 4.595/1964 
e de eventuais leis complementares que se 
somem a ela para regulamentar, ainda que 
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parcialmente o artigo 192 da CF, a Confede-
ração assinala pontos para reflexão. Estes se-
riam, entre outros: abrangência da expressão 
“Sistema Financeiro Nacional”; necessidade 
de edição de leis complementares; conteú-
do e alcance da expressão “desenvolvimento 
equilibrado”; conteúdo e alcance da expres-
são “atendimento aos interesses da coleti-
vidade”; estrutura e papel do CMN; compe-
tência normativa do CMN; estrutura, papel 
e autonomia do Banco Central do Brasil; de-
finição e papel das instituições financeiras; 
cooperativas de crédito; igualdade de trata-
mento para com o capital estrangeiro; mer-
cado de capitais; seguros; capitalização; pre-
vidência privada; regras de funcionamento 
de agências e de atendimento a clientes; pa-
drões e normas de segurança; direito adquiri-
do em relação ao regime legal monetário ou 
por índices de correção monetária; neutrali-
dade do setor financeiro e responsabilidade 
pelos efeitos decorrentes da execução de 
políticas e normas estabelecidas pelo CMN; 
correspondentes no país; Cédula de Crédito 
Bancário e outros títulos de crédito; tarifas 
bancárias; tabelamento de juros; tabelamen-
to de spread; comissão de permanência; ca-
pitalização de juros para prazos inferiores a 
um ano; e tributação adicional da interme-
diação financeira. 

7.1 – Atualização da Lei nº 4.595/1964

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras, diante do notável dinamismo 
dos sistemas financeiros nacional 
e internacional, apoia projetos de 

atualização da Lei no 4.595/1964 (Lei da 
Reforma Bancária) que evitem o possível 
enrijecimento de dispositivos que 
podem se revelar críticos em situações 
emergenciais. Para a CNF, uma legislação 
moderna e adequada permitiria que seus 
dispositivos legais fossem abrangentes, 
claros e inequívocos para que preservem 
o equilíbrio dos contratos e que não 
acarretem riscos derivados de insegurança 
jurídica, que se refletiriam nos preços. 

Vários fatores dispensam a obrigatoriedade 
de edição de nova norma para regulamenta-
ção do artigo 192, determinada pela Consti-
tuição Federal. O primeiro é o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal de que a Lei nº 
4.595/1964 que “dispõe sobre a Política e as 
Instituições Monetárias, Bancárias e Credití-
cias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá 
outras providências” foi recepcionada pela 
Carta Magna com o status de lei comple-
mentar. Tal decisão implica o reconhecimen-
to de que a atualização dessa lei já supriria a 
exigência constitucional. 

Outro fator diz respeito à análise da conve-
niência, necessidade e oportunidade de se 
alterar o regime jurídico do Sistema Finan-
ceiro Nacional (SFN). A chamada Lei da Re-
forma Bancária, com mais de cinquenta anos 
de vigência, passou por severas turbulências 
de ordem econômica, internas e externas (a 
última em 2008), e pelas mais diversas polí-
ticas econômicas e monetárias, sem que se 
mudasse significativamente sua estrutura. 
Ou seja, trata-se de legislação testada, am-
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plamente discutida e conhecida nos planos 
doméstico e internacional. 

Embora a Lei nº 4.595/1964 se apresente 
como um marco legal com eficiência testa-
da por mais de meio século, a regulação do 
SFN como um todo sofreu significativas mo-
dificações ao longo desse período, algumas 
provocadas pela força da globalização finan-
ceira, outras de motivação essencialmente 
doméstica. 

Nesse cenário de mudanças, destaca-se, no 
plano internacional, a atuação dos grandes 
conglomerados financeiros, que ultrapassam 
as fronteiras entre mercados e territórios. 
Esse fenômeno gerou a necessidade, em ní-
vel mundial, de urgente aperfeiçoamento do 
aparato de regulação e supervisão consolida-
da das instituições financeiras, com o esta-
belecimento de padrões internacionais hoje 
acatados pela maioria dos países ocidentais 
de economia desenvolvida ou em desenvol-
vimento, cujo maior teste se deu à época da 
crise econômica mundial iniciada em 2008. 

No plano doméstico, vários foram os fatores 
a determinar um novo perfil para o SFN. Ga-
nham relevo, entre esses fatores: (i) a inau-
guração de uma nova ordem constitucional, 
em 1988; (ii) a implantação do Plano Real, em 
1994; (iii) a criação do Fundo Garantidor de 
Créditos (FGC), em 1995; (iv) a implantação 
do Programa de Estímulo à Reestruturação 
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional (PROER), em 1995; (v) o alargamen-

to da capacidade de atuação preventiva do 
Banco Central do Brasil, em 1995, com a edi-
ção da Medida Provisória nº 1.182/1995, pos-
teriormente convertida na Lei nº 9.447/1997; 
(vi) a implantação do Programa de Incentivo 
para a Reestruturação do Sistema Financei-
ro Público Estadual (PROES), em 1996; (vii) a 
reformulação do Sistema Nacional de Paga-
mentos (SNP), iniciada em 1999 e concluída 
em 2002, hoje denominado Sistema de Pa-
gamentos Brasileiro (SPB); e (viii) a edição da 
nova Lei de Falências, em 2005. 

Proposições de modificação radical no sis-
tema vigente, em especial com a revogação 
parcial ou completa da Lei da Reforma Ban-
cária, que não sejam precedidas de uma re-
flexão abrangente sobre os objetivos a atin-
gir, trariam em seu bojo o risco de abalar a 
segurança que propicia o aparato regulatório 
brasileiro. Ademais, persiste o risco de revo-
gação da Lei nº 4.595/1964 em decorrência 
de regulamentação do artigo 192 por nova lei 
complementar. (Ver seção 7 – REGULAMEN-
TAÇÃO DO ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL)

A CNF acredita que atualizações na legisla-
ção do SFN poderiam ser feitas por meio de 
alterações pontuais na Lei da Reforma Ban-
cária, sendo desaconselhável proposições 
que visem a regulamentar o artigo 192 da CF, 
no presente momento. Todos os pontos que 
poderiam ser objeto de reflexão na legislação 
do SFN podem ser adaptados, modificados 
ou adicionados na Lei nº 4.595/1964. 
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A promoção de interesses legítimos não se 
confunde com a atividade popularmente 
conhecida no Brasil como lobby, associada 
a atividades ilícitas. Contudo, ainda não se 
cunhou expressão consensual que designe 
essa atividade. Por essa razão, usa-se, in-
discriminadamente, a expressão lobby tan-
to para indicar um conjunto de tipos penais 
(por exemplo, tráfico de influência) quanto 
para identificar a participação lícita e trans-
parente de setores organizados da sociedade 
na formulação de políticas públicas.

A promoção de interesses legítimos é uma 
via de mão dupla. Por um lado, os setores 
público e privado podem ser afetados por 
decisões dos três poderes que deveriam ser 
sempre lastreadas em conhecimento téc-
nico específico de determinada atividade 
empresarial e familiaridade com o ambien-
te de negócios. Nesses casos, a prestação de 
informações pelo agente público ou privado 
contribui para a eficácia da política pública 
que se busca implementar. Por outro lado, 

sugestões, inovações, projetos, pareceres, 
notas técnicas, pesquisas e outras informa-
ções relevantes produzidas pelo setor pú-
blico e pelo setor privado têm o condão de 
subsidiar a formulação de políticas públicas. 
Nesses casos, é a sociedade como um todo 
que se beneficia da atividade do lobby. Ou 
seja, o lobby se constitui em atividade lícita 
e legítima que favorece toda a coletividade, 
mesmo quando promove interesses especí-
ficos de algum setor da economia ou da so-
ciedade.

A regulamentação do lobby, tanto no Brasil 
quanto em países europeus, tem como prin-
cipal objetivo tornar pública a relação entre 
lobistas e autoridades, de forma transparen-
te. O assunto também é tema de discussão 
da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), que vem 
promovendo debates com o intuito de suge-
rir parâmetros e modelos de regulamentação. 

Nos Estados Unidos da América, o lobby é re-

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia a regulamentação da promoção 
de interesses legítimos tanto do setor privado quanto do público junto a órgãos do Estado, 
desde que baseada no tratamento isonômico do acesso dos grupos de interesse ao processo 
decisório estatal e das prestações de contas. Para a CNF, o objetivo de tornar transparente 
a relação entre lobistas e autoridades irá ressaltar a legitimidade e a licitude de uma 
atividade profissional que trata de questões que beneficiam toda a sociedade, ao prestar 
informações especializadas a autoridades e ao provocar a formulação de políticas públicas. 
Seria recomendável que eventuais novas regras tracem diretrizes amplas para balizar o 
desempenho da atividade. Ademais, a criação de uma nova norma poderia regular também 
os poderes Executivo e Legislativo estaduais, unificando as regras e os procedimentos para 
acesso aos agentes públicos.
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gulamentado por meio de legislação federal 
desde 1946, ano em que se reconheceu a prá-
tica como profissão e instituição. O instituto 
legal norte-americano é voltado para tornar 
públicas e transparentes as informações que 
envolvem a atividade.

Na Europa, não existe equivalente do padrão 
norte-americano por lei federal de regula-
mentação do lobby. Embora alguns países 
europeus possuam regras que normatizem a 
atuação de grupos de interesse no âmbito do 
Parlamento, um trabalho realizado pela Con-
sultoria Legislativa da Câmara dos Deputa-
dos, em dezembro de 2011, concluiu que na 
Europa nenhum país possui legislação fede-
ral regulamentando a atividade. 

Um dos principais desafios a serem vencidos 
no Brasil e no mundo em relação à atividade 
de defesa de interesses é o desconhecimento 
da população sobre o assunto e o estigma 
que envolve a atividade de representação, 
muitas vezes confundida com a prática ilícita 
de tráfico de influência. A confusão entre o 
lobby e o crime de tráfico de influência dá-se, 
principalmente, pela falta de conhecimento 
quanto ao conceito das duas atividades.

A atividade do lobby possui respaldo cons-
titucional e funciona como um facilitador 
democrático, uma vez que a própria Cons-
tituição Federal (CF) prevê uma democracia 
participativa e garante, em diversos artigos, 
o direito de a sociedade intervir, de forma lí-
cita, nas decisões do governo. 

Direitos expressos no artigo 5º da CF, de 
1988, asseguram ao lobby compatibilidade 

com o ordenamento jurídico de um estado 
democrático de direito, alicerçado no plura-
lismo político. Entre eles podemos citar os 
direitos: (i) à liberdade de manifestação de 
pensamento (inciso IV); (ii) à expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação (inciso IX); (iii) à liberdade de 
reunião (inciso XVI); (iv) à liberdade de as-
sociação para fins lícitos (inciso XVII); (v) ao 
acesso à informação pública de interesse par-
ticular, coletivo ou geral (inciso XXXIII); e (vi) 
de petição aos poderes públicos, em defesa 
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder (inciso XXXIV, alínea a).

Quanto ao crime de tráfico de influência, o 
artigo 332, do Código Penal, prevê que as 
condutas típicas do referido delito, alterna-
tivamente incriminadas, são representadas 
pelos verbos nucleares solicitar (pedir, rogar, 
procurar), exigir (reclamar, ordenar que seja 
pago), cobrar (exigir o pagamento de algo) 
ou obter (angariar, conseguir, receber, adqui-
rir) para si ou para outrem, vantagem ou pro-
messa de vantagem, a pretexto de influir em 
ato praticado por funcionário público, quan-
do tal prestígio não existe. 

O referido crime é a “venda de fumaça” que 
o agente realiza, iludindo o comprador e de-
sacreditando a administração, pois o agen-
te ativo ilude e frauda o pretendente ao ato 
ou providência governamental, alegando um 
prestígio que não possui e assegurando-lhe 
um êxito que não está ao seu alcance, me-
diante o recebimento de vantagem ou pro-
messa de vantagem de qualquer natureza 
(econômica, moral, sexual, entre outras). 
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Vê-se que basta analisar o conceito do referi-
do crime para perceber a proporção do equí-
voco que se comete ao tratar lobby e tráfi-
co de influência como práticas semelhantes, 
uma vez que a prática do lobby  se perfaz 
na prestação de serviços profissionais remu-
nerados, sem outras trocas, ao passo que no 
tráfico de influência há sempre contraparti-
da pecuniária de um favor público indevido 
materializado. Conclusão semelhante se ex-
trai da análise da correlação equivocada do 
lobby com outros crimes previstos no Código 
Penal, como corrupção ativa e advocacia ad-
ministrativa. 

8.1 – Prerrogativas legais e 
regimentais conferidas à CNF

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras defende o fortalecimento 
das prerrogativas constitucionais, legais 
e regimentais conferidas às instituições 
de classe, bem como a transparência nas 
relações entre elas e o poder público, como 
forma de enriquecimento do processo 
democrático e aprimoramento de políticas 
públicas. Para a CNF, a participação das 
confederações acrescenta legitimidade e 
densidade técnica ao processo decisório 
do setor público.

A Confederação Nacional das Instituições Fi-
nanceiras (CNF) é uma associação civil sem 
fins lucrativos que congrega as entidades 
representativas das instituições financeiras 
e assemelhadas, de âmbito nacional ou re-
gional. Na qualidade de entidade máxima do 

sistema financeiro, a CNF representa o setor 
perante a sociedade e o Estado brasileiros, 
exercendo prerrogativas exclusivas de enti-
dade de classe superior.

De acordo com os Estatutos Sociais da CNF, 
a entidade tem as seguintes prerrogativas: 
(i) representar perante os órgãos, entida-
des e autoridades competentes, os interes-
ses gerais das associadas; (ii) tornar públicas 
posições do setor financeiro sobre questões 
relevantes para os objetivos sociais da CNF, 
sempre que solicitada por suas associadas; 
(iii) indicar para eleição ou designar repre-
sentantes junto a órgãos públicos de juris-
dição nacional, no interesse geral das asso-
ciadas, ressalvadas as indicações específicas 
da competência de cada associada; (iv) co-
laborar com o Estado, como órgão técnico e 
consultivo, no estudo e solução dos proble-
mas que se relacionem com as atividades e 
categorias econômicas coordenadas; (v) ar-
recadar contribuições na forma da lei e as 
que forem fixadas pela Assembleia Geral; (vi) 
firmar convênios ou termos de cooperação 
com entidades congêneres, com ou sem ônus 
para a CNF, voltados para o fortalecimento 
dos objetivos sociais dispostos nestes Esta-
tutos; (vii) representar as associadas, judicial 
ou extrajudicialmente, independentemente 
de mandato, bem como requerer mandado 
de segurança coletivo, nos termos da legis-
lação vigente, do artigo 5º, incisos XXI e LXX, 
alínea “b”, da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, ou outra medida judicial 
cabível, com vistas a defender os direitos e 
interesses das associadas; (viii) acompanhar, 
junto ao Congresso Nacional e demais ór-
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gãos legislativos ou normativos, os projetos 
e propostas que versarem sobre as ativida-
des e operações dos agentes econômicos e 
do sistema financeiro, bem como apresentar 
proposições e sugestões de aprimoramento.

Além de prerrogativas regimentais, a CNF 
possui diversas prerrogativas legais nas três 
esferas de poder do Estado.

No Poder Executivo, a CNF está credencia-
da a participar de conselhos, comitês, co-
missões, fóruns e grupos de trabalho, como 
o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e 
o Conselho de Recursos do Seguro Social 
(CRSS). Em alguns conselhos, além da pos-
sibilidade de discutir e debater temas ati-
nentes ao setor financeiro, os representan-
tes indicados pela Confederação possuem a 
prerrogativa de proferir votos em defesa dos 
posicionamentos do setor empresarial, como, 
por exemplo, o Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), 
um colegiado tripartite composto por enti-
dades representativas dos trabalhadores, dos 
empregadores e representantes do Governo 
Federal. A mesma prerrogativa é conferida 
à CNF pelo Regimento Interno do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). 
Nesse órgão, a Confederação, além de indi-
car diretamente representantes do setor para 
compor o seu quadro de conselheiros, possui 
a prerrogativa de propor enunciados de sú-
mulas do conselho, bem como a sua revisão 
ou cancelamento, conforme prevê os artigos 
73 e 74 do RICARF. Além disso, recentemente, 
a CNF passou a compor o Comitê de Avalia-
ção e Seleção de Conselheiros do o Conselho 

de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
(CRSFN) o qual é responsável por conduzir o 
processo de seleção de conselheiro para in-
tegrar o Conselho, a partir do recebimento 
das listas tríplices enviadas pelas entidades 
representativas dos mercados financeiro e de 
capitais.

A Confederação, dentro do seu âmbito de 
atuação, participa das discussões que envol-
vem a implementação de políticas públicas, 
a elaboração de anteprojetos de lei pelo go-
verno, a regulamentação de matérias pelo 
Executivo, dentre outras ações, contribuindo 
tecnicamente para os debates e representan-
do os interesses do setor junto aos ministé-
rios e à Casa Civil.

Também no Congresso Nacional, a CNF exerce 
prerrogativas exclusivas de entidade de classe 
de grau superior. A entidade está legitimada 
pela Mesa da Câmara dos Deputados a 
representar o setor financeiro e a fornecer 
subsídios, de caráter técnico, documental, 
informativo e instrutivo aos relatores de 
proposições, aos membros das comissões, 
às lideranças, aos demais deputados 
interessados e ao órgão de assessoramento 
legislativo. Tal legitimidade possibilita o livre 
acesso às dependências da Câmara, excluídas 
as privativas dos deputados, sendo o seu 
representante responsável perante a Casa 
por todas as informações que prestar ou 
opiniões que emitir quando solicitadas pela 
Mesa, por comissão ou deputado. É o que 
dispõe o artigo 259 do regimento interno da 
Câmara dos Deputados. Em outubro de 2016, 
foi apresentado um projeto de resolução 
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que visa a incluir pessoas jurídicas de direito 
privado no escopo do artigo 259 do regimento 
interno da Câmara dos Deputados. 

A mesma prerrogativa está assegurada à CNF 
no Senado Federal, conforme asseverado no 
artigo 1º do Ato da Comissão Diretora do 
Senado Federal nº 17, de 1987. Em julho de 2017 
a Comissão Diretora publicou o Ato nº 11 no 
qual retirou do rol de possíveis credenciados 
junto à Casa. Além das Confederações e 
Federações Nacionais, foram excluídas do 
credenciamento Entidades Eclesiásticas 
e representativas de quaisquer cultos, 
organizadas em nível nacional, as entidades 
civis e as representativas de profissionais 
liberais de âmbito nacional. Segundo o 
novo Ato, só caberá credenciamento as 
empresas, órgãos e organizações jornalísticas 
para seus integrantes, seus empregados 
ou contratados que fazem cobertura das 
atividades do Senado Federal e/ou dos órgãos 
e entidades com sede ou filiais instaladas 
nas dependências do Senado Federal para 
seus servidores ou empregados; e a órgãos e 
entidades públicos federais, limitadas a duas 
para cada.

A Confederação também conta com amparo 
regimental para submeter propostas à 
Comissão de Legislação Participativa (art. 32, 
XII, “a”). 

Essa atuação permite que a entidade, de 
forma legítima, contribua com o processo 
decisório estatal, ao prestar informações 
especializadas a autoridades e ao provocar 
a formulação de políticas públicas. 

Especificamente no tocante à atuação no 
Congresso Nacional, a CNF oferece subsídios 
de caráter técnico para auxiliar nas discussões 
relativas aos temas de interesse do setor, 
realiza e participa de audiências públicas e 
de reuniões com parlamentares, entre outras 
atividades.

Nos tribunais superiores (STF, STJ e TST), a 
Confederação Nacional do Sistema Financeiro 
(CONSIF), braço sindical da CNF, possui 
legitimidade para ajuizar ações constitucionais 
perante o Supremo Tribunal Federal (STF), tais 
como ação direta de inconstitucionalidade, 
ação declaratória de constitucionalidade e 
arguição de descumprimento de preceito 
fundamental. O ajuizamento dessas ações é 
prerrogativa das confederações sindicais e 
de entidades de classe de âmbito nacional, 
entre outros órgãos legalmente previstos, 
conforme dispõe o inciso IX, do artigo 103, 
da Constituição Federal (CF) e o artigo 2º da 
Lei nº 9.882/1999. Outrossim, a Confederação 
tem a prerrogativa de impetrar mandado de 
segurança coletivo, conforme prevê o artigo 
5º, inciso LXX, “b”, da CF. Também sobre 
a edição, a revisão e o cancelamento de 
súmulas vinculantes no STF, a Confederação 
está legitimada a propô-las, nos termos da 
Lei nº 11.417/2006.

Em demandas de interesse do setor junto ao 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a entidade 
possui a legitimidade de ingressar como 
interessado, conforme consubstanciado no 
artigo 543-C, § 4º, do Código de Processo Civil 
(CPC), bem como pode realizar sustentação 
oral no julgamento de processos repetitivos, 
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devido à incorporação do § 8º, do artigo 160, 
do regimento interno do STJ. 

Na Justiça do Trabalho, a Confederação possui 
a prerrogativa de propor a edição de súmulas 
(art. 165, § 2º do regimento interno do TST). 
No Poder Judiciário, a CNF atua nas principais 
questões que envolvem o setor financeiro, ao 
participar de audiências públicas e reservadas 
com os ministros, ajuizar ações e ingressar 
como amicus curiae em processos judiciais. 

Além desses fundamentos regimentais e 
legais, as prerrogativas conferidas à CNF 
têm por base direitos constitucionais, 
como o direito à liberdade de associação e 
representação extrajudicial ou judicial (art. 
5º, XVII e XXI, da CF) e o direito de petição 
(art. 5.º, XXXIV, “a”). Este último direito é 
reafirmado no artigo 58, § 2º, inciso IV, da CF, 
que determina às comissões do Congresso 
Nacional “receber petições, reclamações, 
representações ou queixas de qualquer pessoa 
contra atos ou omissões das autoridades ou 
entidades públicas”.

Desse modo, a atuação da CNF ao representar 
o setor financeiro, em âmbito nacional, está 
em consonância com a legislação e deve 
ser vista como primordial para o processo 
de interação entre Estado e sociedade. 
A importância da atuação por meio de 
entidade de classe está relacionada, em 
especial, à sua função de criar um consenso 
entre as instituições que representa, a 
partir do agrupamento de interesses, ideias 
e conhecimentos. Esse consenso permite 
à CNF levar as percepções do setor às três 

esferas de poder, de modo a enriquecer os 
debates e aprimorar as questões que lhe 
são afetas. Em alguns países desenvolvidos, 
o relacionamento e a cooperação entre o 
governo e as entidades que representam 
a sociedade civil são ainda mais intensas, 
também ao amparo da legalidade.  

Iniciativas Legislativas

Com o intuito de regulamentar o lobby no 
Brasil, desde 1989, uma série de proposições 
têm sido apresentadas no âmbito do 
Congresso Nacional, sem sucesso. Em 2007, 
proposta sugerindo a definição de normas 
para a atividade de lobista ganhou maior 
simpatia do Congresso Nacional. A matéria 
encontra-se em apreciação pela Câmara 
dos Deputados e aguarda deliberação do 
Plenário da Casa após ter parecer aprovado 
na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), no final de 2016. 

A proposição altera o nome de lobby para 
“relações governamentais” e estipula que a 
atividade será exercida por pessoas físicas 
e jurídicas, públicas e privadas. As relações 
governamentais devem se pautar por 
quatro princípios: (i) legalidade; (ii) ética; (iii) 
transparência; e (iv) garantia de acesso às 
dependências dos órgãos e às autoridades 
públicas. De acordo com a matéria, haverá 
um órgão responsável por emitir o registro 
do profissional da área. 

Essa proposta veda ainda que pessoa que 
tenha exercido cargo público ou função 
pública assuma o exercício da profissão de 
relações governamentais no prazo de 12 meses 
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contados da sua dispensa ou exoneração. A 
proposição estipula que os representantes de 
relações governamentais poderão apresentar 
aos membros dos Poderes Legislativo 
e Executivo sugestões de: (i) emendas; 
(ii) requerimentos de redistribuição de 
proposição no âmbito do Congresso Nacional; 
(iii) estudos e notas técnicas; (iv) análises de 
impactos das proposições no Legislativo ou 
regulações no Executivo; e (v) requerimentos 
de realização de audiência pública ou de 
participação nesta.  

Em 2015, o Senado Federal também 
apresentou projeto de lei (PLS) para disciplinar 
a atividade de lobby ou de representação de 
interesses no âmbito dos órgãos e entidades 
dos poderes da União e dos órgãos e 
entidades da administração pública federal. 
Mediante preocupação da Casa com possíveis 
obstáculos de ordem constitucional, por 
conta das reservas de competência de cada 
Poder e de cada instituição para dispor sobre 
o funcionamento das respectivas estruturas 
administrativas, em 2016, o Senado optou 
por apresentar uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC). 

A sugestão do Senado qualificava a 
representação de interesses perante os 
Poderes da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios como função 
acessória e subsidiária na formulação das 
políticas públicas, na orientação das ações 
estatais, na atividade legislativa e normativa 
e na ação institucional e administrativa. 
Entretanto, tendo em vista o fim da 55º 
legislatura, tanto o PLS, quanto a PEC foram 

arquivados. Como o tema permanece na 
agenda do Congresso Nacional, a expectativa 
é que as discussões sobre a regulamentação 
do lobby sejam retomadas em 2019.

Poder Executivo

O Poder Executivo também tem trabalhado 
com o intuito de regulamentar o lobby no 
Brasil. Em 2008, a discussão foi incluída na 
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) com o 
objetivo de elaborar anteprojeto que regula-
mentasse a atividade no país. A promoção de 
legítimos interesses privados junto ao setor 
público não tem caráter eleitoral e é despi-
da de conotação partidária. Ao atuar junto 
às autoridades, os agentes privados muitas 
vezes levantam temas de interesse da socie-
dade que não são debatidos por pessoas fí-
sicas, tais como o princípio da livre-iniciativa 
e a liberdade de exercício da atividade eco-
nômica. 

Nesse sentido, equipara-se ao lobby do pró-
prio governo quando o Poder Executivo 
também atua junto aos demais poderes para 
promover temas de seu interesse. O lobby or-
ganizado por entidades de classe traz diver-
sas contribuições positivas para os interesses 
dos setores representados, pois: (i) aproxima 
o resultado decisório das preferências e ne-
cessidades dos setores econômicos envolvi-
dos; (ii) proporciona aos interesses organiza-
dos a satisfação íntima de debater matérias 
que buscam expor efeitos cruciais da decisão 
do poder público; (iii) fornece informações 
específicas de determinado setor econômico 
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que será afetado diretamente pelo processo 
decisório; e (iv) fomenta o debate acerca de 
questões da agenda decisória do poder pú-
blico.

Em 2016, o Ministério da Transparência, Fis-
calização e Controladoria-Geral da União, 
após ampla consulta pública, divulgou um 
relatório do grupo de trabalho criado para 
estudar o tema e propor alterações norma-
tivas. Entre as recomendações do grupo de 
trabalho constam: (i) elaborar regulamento 
aplicável ao Poder Executivo federal; (ii) ado-
tar a expressão lobby como “relações gover-
namentais” ou como “representação social”; 
(iii) diferenciar o lobby de outras atividades, 
como educação e relações públicas, que não 
tenham por objetivo influenciar processos 
decisórios; (iv) estabelecer regras simples e 
pouco burocráticas para a concessão de au-
diências; (v) conceder ampla publicidade às 
agendas dos agentes públicos.

Em 2017, a Comissão de Ética Pública da Presi-
dência da República, com intuito de dar mais 
transparência aos compromissos de agentes 
públicos, editou a Resolução nº 11 a qual de-
termina como os ministros, o presidente e 
vice-presidentes de autarquias, os ocupantes 
de cargos de direção e os assessores especiais 
deverão divulgar agendas de compromissos 
públicos com todas as audiências, eventos 
públicos e reuniões governamentais de que 

participem, ainda que realizadas por meios 
não presenciais.

Segundo o normativo, para cada compromis-
so divulgado na agenda, deverão ser infor-
mados o nome do solicitante da audiência ou 
reunião governamental e o órgão ou entida-
de que representa, a descrição dos assuntos 
tratados, o local, a data, o horário e a lista 
de participantes, com exceção deste último 
requisito no caso dos eventos públicos.

Para ser eficaz, a regulamentação do lobby 
deve assegurar isonomia tanto no acesso a 
agentes públicos quanto nas prestações de 
contas por parte de todos os grupos de in-
teresses legítimos, ou seja, empresas e traba-
lhadores, setor privado e governo, empresas 
e organizações não governamentais (ONG), 
empresas de capital nacional e as de capital 
estrangeiro, e afastar, definitivamente, o es-
tigma de ato ilícito do lobby.

A CNF acredita que seria recomendável a 
aprovação de novas regras calcadas mais em 
diretrizes amplas do que no engessamen-
to de normas excessivamente específicas. A 
criação de uma norma nacional seria razoá-
vel, no sentido de regular, também, os po-
deres Executivo e Legislativo estaduais, uni-
ficando as regras e os procedimentos para 
acesso aos agentes públicos.
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A maioria das operações financeiras é de na-
tureza contratual. Ademais, as instituições 
financeiras enfrentam acirrada concorrência 
entre si, mantêm relacionamento com o fisco, 
abrigam centenas de milhares de funcioná-
rios e estão a serviço dos cidadãos e do po-
der público – como no caso do recolhimento 
de tributos e de depósitos judiciais, repasse 
dos pagamentos de aposentadorias, benefí-
cios previdenciários, Programa Bolsa Família, 
entre outros. São sinais de um rico tecido so-
cial e de estreitos relacionamentos, durante 
os quais se desenvolvem posições discordan-
tes. Essa teia de relacionamentos dá origem 
a lides judiciais das mais variadas, opondo 
instituições a clientes, a suas congêneres, ao 
fisco, a seus empregados e aos Governos Fe-
deral, Estadual, Distrital e Municipal. Por essa 
razão, o Poder Judiciário tem papel especial-
mente relevante para as atividades das insti-
tuições financeiras. A celeridade dos proces-
sos e a segurança jurídica têm impacto direto 
sobre as operações financeiras, inclusive so-
bre a precificação destas, e contribuem para 
a ampliação da bancarização, a expansão do 
crédito e a oferta de ampla gama de produ-
tos e serviços.

Por vezes, as decisões judiciais que envolvem 
instituições financeiras padecem de falta de 

informação especializada e de abundância de 
preconceitos injustificados. As ações judiciais 
nas quais são partes as instituições financei-
ras têm, via de regra, objeto extremamente 
técnico. São questões que envolvem familia-
ridade, entre outros, com ramos especializa-
dos do direito, economia, contabilidade (in-
clusive contabilidade bancária), matemática 
financeira e tecnologia da informação. Tal fa-
miliaridade não se distribui uniformemente 
entre os agentes do direito, inclusive juízes. 
Por isso, ocorrem decisões judiciais não las-
treadas em argumentos técnicos. Também 
alguns preconceitos contaminam decisões 
judiciais, entre eles a percepção, sem qual-
quer amparo nos fatos, de que instituições 
financeiras cobram tarifas, juros e encargos 
abusivos e, por essa razão, auferem lucros 
exorbitantes. (Ver seção 6.2 – Lucro e renta-
bilidade bancária)

9.1 – Reformas de códigos legais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o aprimoramento e a atualização 
da legislação codificada brasileira, o 
aperfeiçoamento de dispositivos que 
geram dúvidas e a simplificação do 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas que contribuam para 
a celeridade dos processos no Poder Judiciário, para a clareza e a precisão de sentenças 
judiciais lastreadas em conhecimento técnico das questões afetas ao setor financeiro e 
para maior segurança jurídica nas relações contratuais de todas as espécies.
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entendimento e da aplicação da norma, 
para maior segurança jurídica. A CNF 
entende que esses objetivos podem ser 
alcançados também por reformas gerais 
dos códigos, mas não exclusivamente por 
estas.

Estão na pauta de discussão do Congresso 
Nacional diversas reformas de códigos que 
têm como objetivo principal dar mais celeri-
dade à Justiça no Brasil. As últimas grandes 
reformas de código realizadas pelo Legisla-
tivo se deram com a sanção, em janeiro de 
2002, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e, 
em março de 2015, do Código de Processo Ci-
vil (Lei nº 13.105/2015). No caso do Código Ci-
vil, a alteração ocorreu após mais de 25 anos 
da apresentação da proposta original, o Pro-
jeto de Lei nº 634/1975.

Hoje, entre outras, discutem-se reformas 
dos seguintes códigos: Penal (Decreto-Lei nº 
2.848/1940), de Processo Penal (Decreto-Lei 
nº 3.689/1941), de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/1990), de Mineração (Decreto-Lei 
nº 227/1967), Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), Co-
mercial (Lei nº 556/1850), bem como a codi-
ficação da Consolidação das Leis do Traba-
lho (Decreto-Lei nº 5.452/1943). As propostas, 
em diversos casos oriundas de grupos de 
trabalho constituídos para apresentação de 
sugestão única de alteração de código espe-
cífico, têm tramitação diferenciada nas Casas 
do Congresso Nacional.

O movimento iniciou-se com a aprovação 
no Senado Federal do Projeto de Lei do Se-

nado nº 156/2009 (para reforma do Código 
de Processo Penal). Tanto a Câmara como o 
Senado vêm despendendo tempo e recursos 
para ampliar as discussões sobre essas re-
formas mais profundas por meio da criação 
de comissões especiais e ritos de urgência. 
Contudo, ao lado dessas propostas, também 
tramitam no Congresso inúmeros projetos de 
escopo mais limitado ao aperfeiçoamento de 
dispositivos específicos de cada um dos có-
digos existentes. 

A correção de questões pontuais percebidas 
pela prática da aplicação da legislação em 
vigor é eficaz para dar efetividade maior à 
regra. Entretanto, em razão da evolução da 
sociedade, muitas das normas codificadas 
passam a ser empecilho para a efetivação do 
direito. Nesses casos, amplas reformas po-
dem ser efetuadas para permitir uma justiça 
mais célere e eficiente.

Embora muitas propostas de reformas de có-
digos tramitem, pelo tempo adequado, para 
ampla discussão das alterações necessárias 
ao seu aperfeiçoamento, a CNF vê com pre-
ocupação iniciativas que, de maneira açoda-
da, visem a impor ao Congresso e à socie-
dade alterações radicais, com entendimento 
de grupo específico, que possam gerar mais 
transtornos que aprimoramentos reais para a 
legislação brasileira.

9.1.1 – Código Comercial

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras, ao apoiar a revisão da 
legislação comercial nos assuntos em 
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que esta não se encontre alinhada com 
a realidade atual dos negócios, sublinha 
que a modernização de matéria dessa 
complexidade e alcance não requer 
necessariamente reforma integral, mas 
pode ser obtida por meio da aprovação 
de dispositivos pontuais, de forma a 
preservar o bom funcionamento dos 
mercados e a segurança jurídica.

Em 2011, iniciou sua tramitação na Câma-
ra dos Deputados o projeto que institui um 
novo Código Comercial para o Brasil. O texto 
apresentado originou-se de minuta proposta 
pelo professor Fábio Ulhoa Coelho. Em 2013, 
foi apresentada no Senado outra proposta 
de natureza semelhante, de autoria do mes-
mo jurista, com texto mais extenso.

A iniciativa, conforme seu idealizador, visa 
basicamente a reunir em um único diploma 
legal as regras comerciais esparsas, fortale-
cer os princípios e regras próprios do direito 
comercial, aplicáveis às relações entre em-
presas, bem como modernizar a legislação 
ante os avanços mais recentes. A ideia que 
orientou a construção do texto é a de que 
o atual Código Comercial (Lei n° 556/1850) 
não é mais compatível com a realidade dos 
negócios e a inclusão de matérias de direi-
to comercial no âmbito do Código Civil não 
é adequada, pois esse, ao unificar o direito 
privado, tratou não só das relações entre as 
empresas, mas também das relações de con-
sumo e de trabalho.

A iniciativa divide opiniões. Muitos apoiam 

a necessidade de codificação de modo a ga-
rantir sistematicidade ao direito comercial. 
Outros, no entanto, defendem melhorias na 
legislação vigente sem rupturas nos institu-
tos já bem regulados e utilizados, que trazem 
previsibilidade aos negócios (como a das So-
ciedades por Ações – Lei n° 6.404/1976 –, a 
de Falência – Lei n° 11.101/2005 – e a de Títu-
los de Crédito Comercial – Lei nº 6.840/1980 
–, por exemplo) e não podem ser sobrepos-
tos pelo Código Comercial. O fato é que a 
interpretação de cada uma dessas leis espe-
cíficas, pelos tribunais, já é conhecida dos in-
vestidores e empresários, e alterações nesse 
entendimento sedimentado poderiam signi-
ficar insegurança jurídica e, como efeito, em-
pecilhos à atração de investimentos. 

A proposta supera algumas lacunas na or-
dem jurídica nacional no que concerne, por 
exemplo, à eficácia e executividade da do-
cumentação digitalizada e ao comércio ele-
trônico. Contudo, pode ser aprimorada por: 
(i) tratamento adequado da desconsideração 
da personalidade jurídica, de modo que o 
instituto seja utilizado apenas nos casos de 
comprovado mau uso da pessoa jurídica e 
que proteja os sócios nos casos em que não 
se verifiquem atos dolosos e criminosos, pra-
ticados ao abrigo da separação patrimonial; 
(ii) retirada das matérias sobre sociedades 
anônimas e direito falimentar, pois seus va-
lores já estão assentados na doutrina, juris-
prudência e prática dos negócios; e (iii) tra-
tamento apropriado dos contratos bancários, 
de modo a subtrair imprecisões.

Em 2016, a Comissão Especial responsável 
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pela análise da proposta realizou nove reu-
niões, entre as quais algumas para apreciar o 
relatório geral do deputado Paes Landim, que 
introduziu três alterações em seu parecer no 
intuito de reduzir as assimetrias contidas no 
texto e incorporar pleitos consubstanciados 
em votos em separado apresentados. Ade-
mais, foram realizadas várias reuniões em di-
ferentes entidades associativas para discutir 
os impactos da proposta no setor produtivo. 
Em uma entrevista, a coordenadora do curso 
de graduação do Insper, Luciana Yeung, afir-
mou que a aprovação do Código Comercial 
geraria um custo adicional da ordem de R$ 
182,6 bilhões. Em 2017, por sua vez, a Comis-
são Especial chegou a marcar três reuniões, 
que foram posteriormente canceladas.

Em 2018, a Comissão Especial iniciou suas 
reuniões em abril. O deputado Paes Landim, 
relator do projeto, apresentou quatro com-
plementações de voto ao relatório. Apesar 
das movimentações na comissão, o relatório 
não chegou a ser votado e, devido ao fim 
a 55ª Legislatura, o projeto de Reforma do 
Código Comercial na Câmara dos Deputados 
foi arquivado (Art. 105 do RICD), sem a possi-
bilidade de ser desarquivado pelo seu autor, 
que não foi reeleito.

No Senado Federal, por sua vez, uma comis-
são formada por juristas comercialistas con-
cluiu, no fim do ano de 2017, a elaboração de 
um texto-base para o novo Código Comer-
cial. A apreciação da matéria foi endereçada 
a uma Comissão Especial específica para esse 
tema, que teve seu plano de trabalho apro-
vado no dia 06 de fevereiro de 2018. 

No final de 2018, o relator do projeto de Re-
forma do Código Comercial, Senador Pedro 
Chaves, apresentou o relatório pela aprova-
ção com um substitutivo, que foi votado nas 
últimas semanas do ano. O projeto, atual-
mente, aguarda deliberação no Plenário do 
Senado Federal. Destaque-se que a codifica-
ção dos princípios e regras empresariais pode 
trazer imobilidade para esse ramo do direi-
to, necessariamente dinâmico e que precisa 
adaptar-se constantemente às inovações 
tecnológicas e econômicas. 

9.1.2 – Código Penal

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras, ao apoiar a revisão da 
legislação penal nos assuntos em que 
essa não se encontre adequada para 
coibir práticas ilícitas da atualidade, 
sublinha que a modernização de matéria 
dessa complexidade e alcance não requer 
necessariamente reforma integral, mas 
pode ser obtida por meio de incrementos 
pontuais, de forma a preservar o equilíbrio 
da tutela dos bens jurídicos.

O Congresso Nacional analisa a proposta de 
um novo Código Penal para o país. A opção 
por reformar repousa sobre a percepção de 
que o atual Código não contempla todas as 
condutas ilícitas que se verificam na realida-
de contemporânea.

O texto em tramitação foi construído por 
uma comissão composta por juristas e pre-
sidida pelo ministro do Superior Tribunal de 
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Justiça (STJ), Gilson Dipp. Os objetivos do 
grupo, além de modernizar o código, resumi-
ram-se em unificar a legislação penal esparsa 
(cerca de 120 leis), descriminalizar condutas 
incompatíveis com outros tipos penais exis-
tentes e com a Constituição de 1988 e, se ne-
cessário, prever novas figuras típicas. 

Apresentada no Senado, a proposição foi 
objeto de exame por Comissão Especial. 
O texto aprovado nesse colegiado realiza 
acréscimos polêmicos, como: a ampliação 
das possibilidades do aborto legal e a 
criminalização de homicídio e lesão em 
razão de preconceito com orientação sexual 
e identidade de gênero. As controvérsias 
existentes, não só entre os parlamentares, 
mas também entre setores da sociedade, em 
torno desses temas, pode tornar morosa a 
tramitação do projeto.

Entre as inovações pertinentes ao setor 
financeiro, encontram-se, por exemplo: (i) a 
responsabilidade penal das pessoas jurídicas 
nos crimes contra a ordem econômica e 
o sistema financeiro; (ii) o emprego de 
explosivos como nova qualificadora ao 
crime de furto; (iii) a tipificação dos delitos 
eletrônicos; (iv) a responsabilização de 
pessoas jurídicas por atos de corrupção 
praticados contra a administração pública; 
(v) a tipificação do financiamento ao 
terrorismo; (vi) as alterações no tipo “gestão 
fraudulenta”, na parte de crimes contra o 
sistema financeiro; (vii) a tipificação do uso 
indevido da informação privilegiada, como 
forma de coibir o comportamento dos inside 
traders; e (viii) a incorporação do crime de 

lavagem de dinheiro com eliminação do rol 
de crimes antecedentes.

De modo geral, o projeto avança ao incorporar 
os crimes da modernidade ao escopo do 
código. No entanto, retroage, por exemplo, 
ao não prever a cominação da multa a não 
ser em situações bastante excepcionais, 
ao estabelecer, em muitos casos, penas 
desproporcionais e ao esvaziar as normas 
processuais.

A Confederação defende que, observados os 
ditames legais, as instituições financeiras não 
podem ser responsabilizadas, ainda que indi-
retamente, por danos causados por agentes 
que delas se utilizam para operações ativas 
e passivas. Recursos a serem utilizados para 
atividades ilegais podem ser provenientes de 
atividades totalmente lícitas. Existe grande 
dificuldade em se estabelecer padrões para 
monitorar e identificar situações e pessoas 
que possam estar utilizando a instituição fi-
nanceira como meio para o financiamento de 
atividades ilícitas. 

9.1.3 – Código de Processo Penal

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras, ao apoiar a modernização 
do Código de Processo Penal, sublinha 
que a atualização de matéria dessa 
complexidade e alcance não requer 
necessariamente reforma integral, mas 
pode ser obtida por meio da aprovação 
de dispositivos pontuais com vistas a 
um sistema jurídico mais acessível, ágil e 
efetivo, de forma a preservar os princípios 
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básicos do devido processo legal, bem 
como o do contraditório. A CNF ressalta 
que deve ser dado tratamento processual 
também aos casos de crimes praticados 
por meio da internet.

Os trabalhos de reforma do Código de Pro-
cesso Penal (CPP) iniciaram-se no âmbito de 
uma Comissão Temporária de Estudo da Re-
forma do Código, formada por juristas, criada 
no Senado Federal em 2008. 

Entre as principais propostas de mudan-
ças sugeridas para o CPP, merecem especial 
atenção as seguintes: (i) a faculdade do juiz 
de suspender, total ou parcialmente, as ati-
vidades de pessoa jurídica sistematicamente 
utilizada por seus sócios ou administradores 
para a prática de crimes contra o meio am-
biente, a ordem econômica, as relações de 
consumo ou que atinjam um número expres-
sivo de vítimas (quando o juiz levará em con-
ta, igualmente, em sua decisão, o interesse 
dos empregados e de eventuais credores e o 
princípio da função social da empresa, bem 
como a manifestação do órgão público regu-
lador, se houver); (ii) a comunicação imediata 
às instituições financeiras, pelo juiz, caso ne-
cessário, que deverão bloquear qualquer ten-
tativa de retirada ou transferência de valores 
das contas, bem como a movimentação de 
aplicações financeiras porventura existentes; 
e (iii) a possibilidade de o juiz atribuir à insti-
tuição financeira, caso decretado o sequestro, 
a custódia legal dos valores depositados em 
suas contas, fundos e outros investimentos.

A CNF apoia medidas que alteram o CPP a 
fim de atribuir competência à Polícia Federal 
para investigar crimes contra as instituições 
financeiras, dado o caráter interestadual da 
atuação das organizações criminosas que 
praticam esses crimes. Tal medida irá inter-
ferir positivamente nos trabalhos de inves-
tigação, inibindo a atuação das quadrilhas e, 
consequentemente, na potencial redução de 
ações criminosas contra as agências e siste-
mas bancários.

9.2 – Justiça do Trabalho

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que confiram 
à Justiça do Trabalho maior autonomia 
e celeridade no processamento e 
julgamento de ações que versem sobre 
relações de trabalho ou delas decorrentes 
sem, todavia, afrontar direitos e garantias 
das partes de acesso ao Judiciário, bem 
como outros princípios constitucionais 
tais como o devido processo legal, 
contraditório, ampla defesa e duplo grau 
de jurisdição. Ademais, a Confederação 
apoia proposituras que permitam aos 
julgadores laborais primarem o disposto 
em convenções e acordos coletivos.

A Justiça trabalhista surgiu nos primórdios 
da República, com o crescente processo de 
urbanização em decorrência dos avanços na 
indústria e no comércio e do aumento pro-
gressivo de mão de obra livre e assalariada.

Integrada ao Poder Judiciário na Carta Mag-



177CAPÍTULO 9: EFICIÊNCIA JUDICIÁRIA E SEGURANÇA JURÍDICA |  

na de 1946, essa justiça especializada recebeu 
modificações estruturais ao longo do tempo. 
Recentemente, sob o amparo da Constitui-
ção Federal (CF) de 1988, a justiça laboral 
teve outra grande modificação, conferida 
pela redação da Emenda Constitucional (EC) 
n° 45/2004, ao artigo 114, que ampliou a sua 
competência para processar e julgar ações 
que versem sobre relações de trabalho ou 
que delas decorram.

Certamente, uma das consequências princi-
pais foi o aumento do número de processos, 
reforçando a necessidade de novas altera-
ções legislativas que permitissem maior ce-
leridade no trâmite processual sem, contudo, 
deixar de resguardar direitos e garantias às 
partes e o respeito aos princípios constitu-
cionais do devido processo legal, contraditó-
rio, duplo grau de jurisdição, entre outros. 

Para a concretização dessa celeridade, a CNF 
apoia propostas que impeçam o uso de re-
cursos meramente protelatórios, desde que 
os critérios sejam objetivos para essa qua-
lificação e que, se houver necessidade de 
aplicação de multa, não obstem a interposi-
ção de outro recurso e seu valor seja razoá-
vel, considerando-se a natureza e o valor da 
ação, as partes envolvidas e o depósito pré-
vio recursal obrigatório (exigido somente à 
parte reclamada, via de regra pessoa jurídica, 
considerando que essa exigibilidade também 
deve ser revista).

Ademais, a Confederação apoia igualmente 
proposições que confiram segurança jurídica 
às decisões proferidas pelos julgadores tra-

balhistas que privilegiam as convenções e os 
acordos coletivos de trabalho, sem que im-
pliquem inovações no ordenamento jurídico, 
nem mesmo por meio de súmulas e orienta-
ções jurisprudenciais.

Embora a CF não tenha trazido uma defini-
ção jurídica sobre súmulas, deixou expres-
so, ao tratar da súmula vinculante, que ela 
“terá por objetivo a validade, a interpretação 
e a eficácia de normas determinadas, acer-
ca das quais haja controvérsia atual entre 
órgãos judiciários ou entre esses e a admi-
nistração pública que acarrete grave inse-
gurança jurídica e relevante multiplicação 
de processos sobre questão idêntica” (art. 
103-A, § 1º, CF). Assim, a edição de súmula é 
uma das mais relevantes técnicas de unifor-
mização jurisprudencial que tem o propó-
sito de remediar conflitos de interpretação. 

Todavia, a justiça trabalhista, ao editar enun-
ciados de súmula e orientação jurisprudencial 
com base em interpretação controversa ou 
mesmo na ausência de precedentes, compro-
mete as negociações coletivas realizadas en-
tre empregados e empresas, bem como coli-
de com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que trata da repartição dos po-
deres e da impossibilidade do Poder Judiciário 
em legislar (ADI nº 2.075-MC e Súmula 339).

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.684, o STF concedeu liminar para afastar a 
competência da Justiça do Trabalho para jul-
gar ações penais decorrentes da relação de 
trabalho.
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9.2.1 – Execução no processo 
trabalhista 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que tragam 
celeridade à Justiça do Trabalho, balizadas 
pelas garantias constitucionais do acesso 
à Justiça; do devido processo legal; e da 
sua razoável duração. É fundamental, 
no entanto, que tais alterações 
ocorram preservando-se os princípios 
constitucionais da ampla defesa, do 
contraditório, do duplo grau de jurisdição 
e da segurança jurídica.

A execução no processo trabalhista deve le-
var em conta a especificidade da tutela, ou 
seja, o direito que está em discussão, a dura-
ção razoável do processo, o valor constitucio-
nal fundamental e o interesse do credor, mas 
sem perder de vista a forma menos onerosa 
para o executado. Havendo duas maneiras 
de satisfazer a execução, deverá ser adotada 
aquela que menos onerar o devedor. 

Até 2011, a Justiça do Trabalho não conse-
guia executar todos os processos que recebia 
anualmente. Naquele ano, por exemplo, con-
seguiu baixar 95% das execuções iniciadas. 
Desde então, essa Justiça especializada pas-
sou a cumprir maior quantidade de execu-
ções judiciais do que as iniciadas no próprio 
ano. Em 2012, cumpriu 106% das execuções 
iniciadas e, em 2013, cumpriu 102,2%. O Ín-
dice de Atendimento à Demanda (IAD), que 
mede a relação dos processos baixados com 
os casos novos, em 2015, na fase de execu-

ção do 1º grau esse indicador alcançou 117%, 
enquanto que na fase de conhecimento, che-
gou a 104%. Em 2017, o IAD alcançou 97% na 
fase de execução e 111% na de conhecimento.

Apesar de os valores absolutos terem sido 
reduzidos, anuários do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) indicam que a taxa de con-
gestionamento da Justiça do Trabalho vem 
se mantendo estável, por volta dos 50%. A 
fase de conhecimento apresentou, em 2015, 
taxa de congestionamento de 48% e, em 
2017, 44%, enquanto que a fase de execução 
apresentou taxa de 78%, em 2015, e de 75%, 
em 2017. Desse modo, o maior problema da 
litigiosidade está na fase de execução, que 
apresenta taxa de congestionamento bem 
superior àquela. 

No que tange a alterações na execução tra-
balhista, o instituto da execução provisória é 
o que melhor atende aos preceitos constitu-
cionais citados, pois não permite a liberação 
total do crédito ao reclamante nos casos em 
que a decisão proferida ainda possa vir a ser 
reformada por instância superior. Caso o réu 
tenha seus bens expropriados antes que se 
esgotem as instâncias recursais, fica caracte-
rizado o desrespeito ao princípio da ampla 
defesa e do contraditório, pois se admite a 
possibilidade de levantamento dos valores 
apreendidos no processo por parte do autor, 
mesmo havendo recurso pendente de análise. 

Assim, é importante assegurar que, em toda 
e qualquer reforma na execução trabalhista, 
não haja dano irreparável ao réu (via de re-
gra, empresa), tampouco geração de riqueza 
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sem causa ao autor (via de regra, emprega-
do). Ademais, devemos tratar com cautela 
o recolhimento antecipado de valores. Não 
há que se falar em dispensa de caução, por 
exemplo, quando os valores em discussão 
tratarem de verba de caráter alimentar. Ora, 
as verbas trabalhistas são principalmente ca-
racterizadas como de caráter alimentar. Des-
sa forma, estar-se-ia instituindo a execução 
definitiva travestida de execução provisória.

No Congresso Nacional, há alguns projetos 
de lei que objetivam modificar a forma de 
atualização de débitos trabalhistas. Há pro-
posição que estabelece a atualização por 
índices indexados pela inflação (Projeto de 
Lei nº 4873/2009) e outras que optam pela 
aplicação de índices oficiais de remuneração 
dos depósitos de poupança (Projeto de Lei 
do Senado nº 377/2013 e Projeto de Lei nº 
1981/2015).

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) modi-
ficou a jurisprudência da Corte, fixando o Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo Especial (IPCA-E), auferido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
para a atualização dos débitos trabalhistas. 
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) suspendeu a decisão do TST, determi-
nando a utilização da Taxa Referencial (TR) 
como índice de correção. Contudo, em 2017, 
a Suprema Corte finalizou o julgamento, ne-
gando provimento à reclamação e, assim, 
mantendo a decisão do TST que determina 
a utilização do IPCA para a atualização dos 
débitos trabalhistas.

Nesse contexto foram apresentadas as ADC’s 
nº 58 e nº 59 e as ADI’s nº 5.867 e nº 6.021 que 
discutem a constitucionalidade do artigo 
879, §7º, e do artigo 899, §4º, ambos da Con-
solidação das Leis do Trabalho, que trata da 
TR para atualização dos débitos trabalhistas 
e dos depósitos recursais, respectivamente. 
As ações são da relatoria do Ministro Gilmar 
Mendes. A correção de débitos trabalhistas 
deve ser pautada pelos princípios da propor-
cionalidade e razoabilidade, evitando, assim, 
um enriquecimento sem causa a uma das 
partes litigantes em detrimento de outra. 

Por fim, em relação a multa de 10% em 
caso de não cumprimento voluntário de 
comando sentencial, o TST, no julgamen-
to do Recurso de Revista Repetitivo (RR) 
nº 1786-24.2015.5.04.0000, estabeleceu ser 
incompatível com o processo do trabalho a 
aplicabilidade do artigo 523, §1º, do CPC/2015 
(antigo artigo 475-J, do CPC/73), que prevê a 
incidência dessa multa, diante do não cum-
primento da sentença, após intimação e no 
prazo de quinze dias, no processo do trabalho.

9.2.2 – Atualização dos débitos 
trabalhistas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a atualização dos débitos trabalhistas para 
recompor o débito judicial declarado sem 
implicar o enriquecimento sem causa de 
uma das partes litigantes em detrimento 
de outra. A CNF vê com preocupação 
decisões e propostas que acabam por 
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onerar em demasia e abruptamente o 
setor empresarial, abalando a segurança 
jurídica, desequilibrando o seu passivo 
trabalhista e ensejando insuportabilidade 
econômico-financeira. 

O processo judicial trabalhista visa a restituir 
o equilíbrio contratual, reconduzindo as par-
tes à situação em que se encontravam antes 
da lesão de direitos previstos na legislação 
protetiva, restaurando a consonância entre 
relação fática e a ordem jurídica vigente.

A reparação do dano por meio do pagamen-
to corrigido do débito judicialmente declara-
do é essencial a essa função restituidora-res-
tauradora da condenação judicial. O índice 
de atualização desse débito a ser adotado 
deve atender substancialmente a esse mister, 
e jamais funcionar como verdadeiro “inves-
timento”, sobrecarregando excessivamente 
uma das partes (geralmente o empresariado), 
sob pena de violar o postulado da propor-
cionalidade, eficácia e efetividade do título 
judicial e a vedação ao enriquecimento ilícito 
do credor.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
em agosto de 2015, declarou a inconstitu-
cionalidade da expressão “equivalentes à 
TRD” [Taxa Referencial Diária], contida no 
caput do artigo 39 da Lei n° 8.177/1991 (Ar-
gInc-479-60.2011.5.04.0231), com aplicação 
automática em todas as execuções traba-
lhistas. O TST também fixou a variação do 
IPCA-E como fator de correção a ser utiliza-
do na tabela de atualização monetária dos 

débitos trabalhistas, atribuindo ao acórdão 
eficácia e efeitos próprios de decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) em ação direta 
de inconstitucionalidade. Na mesma decisão, 
o TST determinou que o Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT) fosse oficiado 
para providenciar a ratificação da “tabela 
única” de atualização dos débitos na Justiça 
do Trabalho.

O relator da Reclamação (RCL) nº 22.012, mi-
nistro Dias Toffoli, concedeu medida liminar 
para suspender os efeitos da mencionada 
decisão proferida pelo TST, que determinou 
a substituição dos índices de correção mo-
netária aplicados aos débitos trabalhistas. 
Para o relator, a corte trabalhista extrapolou 
o entendimento fixado pelo STF no julga-
mento das ADI’s nº 4.357 e nº 4.425, relativas 
à sistemática de pagamento de precatórios 
introduzida pela Emenda Constitucional nº 
62/2009. Essa sistemática implementou o IP-
CA-E como índice de atualização monetária 
exclusivamente para dívida da Fazenda Pú-
blica no período entre a inscrição do débito 
em precatório e seu efetivo pagamento.

O TST julgou os Embargos de Declaração 
opostos na Arguição de inconstitucionalidade 
no dia 30.06.17, os quais foram acolhidos para 
determinar a aplicação do IPCA-E a partir de 
25.03.15 e excluir da decisão a determinação 
para reedição da tabela única de cálculos da 
Justiça do Trabalho.

Em dezembro de 2017, a Segunda Turma do 
STF julgou improcedente a mencionada re-
clamação, por ausência de identidade entre 
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os paradigmas suscitados (ADI’s nº 4.425 e nº 
4.357) e o ato reclamado, nos termos do voto 
da divergência inaugurada pelo ministro Ri-
cardo Lewandowski. Passou a ser devida a 
decisão do TST que estabelece o IPCA como 
índice devido para a atualização dos débitos 
trabalhistas.

O Congresso Nacional reafirmou a validade 
do artigo 39 da Lei n° 8.177/1991 ao incluir 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
o art. 879, §7°, de idêntico teor daquele, por 
intermédio da Reforma Trabalhista (Lei nº 
13.467/2017). Diante disso, a Subseção 2, Es-
pecializada em Dissídios Individuais (SDI-2), 
do TST, afetou ao plenário do tribunal o Re-
curso Ordinário nº 24059-68.2017.5.24.0000, 
que questiona a constitucionalidade do arti-
go 879, §7º, da CLT, sob relatoria da ministra 
Delaíde Alves Miranda Arantes.

Tendo em vista a improcedência da RCL nº 
22.012, a Justiça do Trabalho tem aplicado o 
IPCA como o índice adequado para a atuali-
zação dos débitos trabalhistas até o advento 
da Reforma Trabalhista, isto é, até novembro 
de 2017. Assim, com a provável declaração de 
inconstitucionalidade do artigo 879, §7º, da 
CLT, pelo TST, os débitos trabalhistas serão 
atualizados utilizando o IPCA, também após 
novembro de 2017, embora contrarie expres-
sa determinação legal.

Nesse contexto foram apresentadas, no STF, 
as ADC’s nº 58 e nº 59 e as ADI’s nº 5.867 
e nº 6.021 que discutem a constituciona-
lidade do artigo 879, §7º, e do artigo 899, 
§4º, ambos da CLT. Os mencionados dis-

positivos tratam da TR para atualização 
dos débitos trabalhistas e dos depósitos 
recursais, respectivamente. As ações são 
da relatoria do ministro Gilmar Mendes.

A atual jurisprudência do TST, se mantida, 
impactará sobremaneira o passivo trabalhis-
ta do setor empresarial, sendo certo o seu 
aumento abrupto em bilhões de reais, com 
grande abalo sobre os débitos trabalhistas 
das empresas em geral, sujeitando o setor 
empresarial a descomunal nova despesa.

O impacto da mudança, na prática, iria en-
carecer excessivamente os débitos trabalhis-
tas em 36%, gerando todo um recálculo das 
empresas em suas provisões e contabilida-
de, com grande ônus para o setor empre-
sarial tendo em conta o montante do valor 
que essa mudança representaria, ademais do 
atual contexto de crise econômico-financeira 
que o Brasil e suas empresas vêm subsistindo. 

O desequilíbrio na adoção do IPCA-E como 
índice de atualização dos débitos trabalhistas 
pode ser prontamente verificável quando se 
constata que esse índice também remunera 
os títulos do Tesouro, investimento altamen-
te atrativo, ao passo que, além desse índice 
sobre os créditos trabalhistas, caso adotado 
fosse, também incidiriam os juros moratórios 
de 12% ao ano.

Não se mostra admissível que as pessoas e/
ou empresas sejam injustamente surpreendi-
das quando, tendo alicerçado suas condutas 
na legislação vigorante e na jurisprudência 
consolidada, tal como o artigo 39 da Lei n° 
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8.177/1991 e a Orientação Jurisprudencial nº 
300, da Subseção 1, Especializada em Dissí-
dios Individuais do TST, essas são abrupta-
mente revogadas em razão de declaração de 
inconstitucionalidade de mandamento legal 
que as embasava, afastando a segurança ju-
rídica. Há de se tutelar a confiança justifica-
da dos jurisdicionados que sempre pautaram 
suas condutas com alicerce nas leis e na juris-
prudência pacífica do Poder Judiciário.

Para a CNF, a correção de débitos trabalhistas 
deve ser pautada nos princípios da propor-
cionalidade e razoabilidade, evitando, assim, 
um enriquecimento sem causa a uma das 
partes litigantes em detrimento de outra, 
mantendo-se um padrão sustentável para os 
empregadores com o escopo de se incremen-
tar o próprio mercado de trabalho.

9.2.3 – Competência penal da 
Justiça do Trabalho

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
aprimorar o funcionamento e a estrutura 
processual da Justiça do Trabalho, 
que mantenham o entendimento do 
Congresso Nacional que preservou a 
competência da Justiça Federal para 
processar e julgar as infrações penais 
decorrentes das relações de trabalho.

A competência para processar e julgar infra-
ções penais decorrentes das relações de tra-
balho hoje é da Justiça Federal. Sua eventual 
transferência para a esfera de competências 

da justiça trabalhista agravaria ainda mais o 
quadro de acúmulo de processos e tornaria 
mais lentas as suas decisões. 

Na revisão constitucional da estrutura do 
Poder Judiciário por meio da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 29/2000 (que ori-
ginou a Emenda Constitucional nº 45/2004), 
a questão da competência criminal da Justiça 
do Trabalho em relação a crimes praticados 
contra a administração da justiça e contra a 
organização do trabalho foi amplamente dis-
cutida e rejeitada pelo Congresso Nacional.

Diante da redação da EC nº 45/2004, pode-se 
afirmar que as proposições que versem em 
sentido contrário são de constitucionalidade 
duvidosa, pois interpretar extensivamente os 
incisos I, IV e IX do artigo 114 da Constituição 
Federal para atribuir competência genérica 
criminal à Justiça do Trabalho fere os princí-
pios da legalidade e do juiz natural. 

9.2.4 – Depósito recursal

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a agilização de processos judiciais, 
que inibam o emprego de recursos com 
finalidades exclusivamente protelatórias. 
A CNF apoia propostas voltadas para 
a mitigação dos efeitos punitivos do 
depósito recursal, sempre que instância 
inferior adotar decisão que divirja da 
jurisprudência uniforme do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), de forma a 
assegurar o princípio do contraditório.
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A legislação exige depósito prévio para a in-
terposição de recursos trabalhistas. Mais re-
centemente, tal exigência foi estendida aos 
agravos de instrumento. Esse depósito tem o 
intuito principal de inibir o uso do agravo de 
instrumento como meio de protelar os pro-
cessos que tramitam na Justiça do Trabalho, 
adquirindo, portanto, um caráter punitivo.

Para muitos, a exigência de depósito recur-
sal acaba impedindo o legítimo exercício do 
direito de recorrer por parte do empregador 
que não possui capacidade econômica para 
tal finalidade, em detrimento dos princípios 
constitucionais do devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa.

Há situações em que o agravo de instrumento 
é o único remédio processual cabível para que 
o recurso de revista seja apreciado pela corte 
superior. Por vezes, a “disciplina judiciária” dos 
magistrados das instâncias inferiores (tribu-
nais regionais do trabalho) não é seguida, na 
medida em que a jurisprudência pacificada 
pelo TST, por meio de suas súmulas ou orien-
tações jurisprudenciais (OJs), não é observada.

Mesmo tendo a instância inferior decidido 
contrariamente à reiterada jurisprudência do 
TST, muitas vezes é negado seguimento ao 
recurso de revista ajuizado, o que obriga à 
interposição do agravo de instrumento para 
que a matéria seja apreciada pela Corte Maior. 
Nesses casos, o agravo de instrumento pode 
ser interposto sem intuitos procrastinatórios. 

O setor empresarial posiciona-se favoravel-
mente a propostas voltadas à agilização de 
processos judiciais. No entanto, salienta que 

em certos casos o depósito recursal, medida 
para desestimular o mau uso do agravo de 
instrumento, assume caráter que torna inefi-
ciente o trâmite de processos, resultando em 
prejuízos às partes litigantes.

9.2.5 – Honorários advocatícios de 
sucumbência

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a preservação dos institutos da 
gratuidade e da capacidade postulatória 
do trabalhador (jus postulandi) na 
Justiça do Trabalho, que fortaleçam a 
representação sindical, ao mesmo tempo 
em que assegurem o compartilhamento 
proporcional entre as partes dos 
honorários advocatícios de sucumbência. 

Os enunciados nº 219 e nº 329 do TST escla-
recem que a parte vencida em litígio traba-
lhista somente é condenada a pagar hono-
rários advocatícios de sucumbência quando 
o vencedor for beneficiado pelo instituto da 
justiça gratuita e assessorado por sindicato, 
uma vez que não há, na Justiça do Trabalho, 
assistência pela Defensoria Pública. Nesse 
caso, quando o vencedor não tem despesas 
com advogado, condena-se o vencido em 
verbas honorárias, que serão revertidas em 
favor do sindicato.

Nos processos trabalhistas, a gratuidade 
na justiça deve seguir o disposto na Lei nº 
1.060/1950, que coloca critérios objetivos 
para sua concessão, não sendo mais possí-
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vel a mera declaração da parte, sem qualquer 
prova documental para usufruir desse direito. 

Embora a advocacia seja função essencial à 
administração da justiça, não é absoluta a 
assistência do profissional da advocacia em 
juízo, podendo a lei prever situações em que 
é prescindível a indicação de advogado, da-
dos os princípios da oralidade e da informa-
lidade adotados pela norma para tornar mais 
célere e menos oneroso o acesso à justiça. 
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já 
entendeu ser razoável, no caso dos juizados 
especiais, por exemplo, não se exigir a assis-
tência de advogado em causas com valor in-
ferior a vinte salários mínimos (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 1.539).

Na Justiça do Trabalho, em vários processos, o 
valor postulado é efetivamente baixo, o que 
significaria que os honorários devidos aos 
advogados também seriam de valor baixo, 
muitas vezes não compensando financeira-
mente o trabalho do profissional, ao mesmo 
tempo em que onerariam o autor da ação. 
Ademais, a prerrogativa do jus postulandi na 
Justiça do Trabalho garante às partes o direi-
to de postular e acompanhar pessoalmente 
a causa até o final devido à simplicidade do 
sistema processual caracterizado pela orali-
dade, informalidade e gratuidade. Contrariar 
esses basilares princípios seria, indiretamen-
te, obstar o próprio acesso pelos trabalhado-
res à justiça especializada.

Ressalta-se que, na justiça trabalhista, em 
2017, foram pagos aproximadamente R$ 27,1 
bilhões aos reclamantes. Em 2016, esse valor 

totalizou mais de R$ 24,3 bilhões, permane-
cendo acima do valor total pago em 2015, de 
R$ 14,4 bilhões. Além disso, dados apontam 
que, em 2017, os valores pagos decorrentes 
de acordos judiciais representaram 43,4% do 
total referente àquele ano. Já os valores pa-
gos decorrentes da execução da sentença re-
presentaram 46,4%.

Atualmente, discute-se no TST por meio do 
RR nº 341-06.2013.5.04.0011, afetado como 
repetitivo, a possibilidade de condenação em 
honorários advocatícios sem a assistência 
sindical ao processo do trabalho. Para a CNF, 
representada no processo pela Confederação 
Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), 
manter o equilíbrio entre as partes e o caráter 
social da Justiça do Trabalho é indispensável 
para que as suas precípuas finalidades sejam 
alcançadas. Alterar o entendimento sobre ho-
norários advocatícios vai em sentido oposto 
ao arquétipo institucional da justiça laboral.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 
(Reforma Trabalhista) foi inserido na CLT o 
artigo 791-A o qual prevê pagamento de ho-
norários de sucumbência ao advogado, fixa-
dos entre o mínimo de 5% e o máximo de 
15%, ainda que atue em causa própria, calcu-
lados sobre o valor que resultar da liquidação 
de sentença ou, caso não seja possível men-
surá-lo, sobre o valor da causa atualizado. Os 
honorários são devidos também nas ações 
contra a Fazenda Pública e nas ações em que 
a parte estiver assistida ou substituída pelo 
sindicato de sua categoria, bem como nas 
ações de reconvenção. Nos casos de proce-
dência parcial haverá honorários de sucum-
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bência recíproca, porém não poderá ser re-
alizada a compensação entre os honorários.

Outra inovação estabelecida pela refor-
ma trabalhista ocorreu nos casos em que 
o vencido é beneficiário da justiça gratui-
ta. Nesse caso, desde que não tenha obti-
do em juízo, ainda que em outro processo, 
créditos capazes de suportar a despesa, as 
obrigações decorrentes de sua sucumbência 
ficarão sob condição suspensiva de exigibi-
lidade e somente poderão ser executadas 
se, nos dois anos subsequentes ao trânsito 
em julgado da decisão que as certificou, o 
credor demonstrar que deixou de existir 
a situação de insuficiência de recursos que 
justificou a concessão da gratuidade. Após 
o prazo de dois anos sem que haja altera-
ção na situação financeira do devedor, as 
obrigações do beneficiário serão extintas.

9.3 – Ação civil pública

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia projetos voltados à 
facilitação do ajuizamento de ação civil 
pública que ampliem o acesso à justiça, 
favoreçam a isonomia entre as partes, 
promovam a economia processual e 
melhorem a qualidade das decisões 
judiciais, na medida em que tais projetos 
não tragam impactos negativos sobre a 
segurança jurídica para o ambiente de 
negócios, não politizem o Poder Judiciário, 
não rompam o equilíbrio entre as partes 
litigantes e não confiram poderes 
exorbitantes ao juiz e ao Ministério 
Público.

O instituto da ação civil pública propicia di-
versas vantagens a seus autores e à socie-
dade em geral. Favorece a isonomia entre 
as partes, na medida em que um número 
extenso de consumidores, por exemplo, re-
presentados em juízo por entidade de classe 
terá mais condições de sucesso numa ação 
judicial contra uma grande corporação do 
que cada um deles isoladamente. Também 
amplia o acesso à justiça, já que a defesa da 
coletividade inclui pessoas que, de outra ma-
neira, não teriam iniciativa ou condições de 
estar em juízo. E promove a economia pro-
cessual, porque o julgamento de várias de-
mandas em um único processo evita a aná-
lise de uma mesma questão inúmeras vezes. 
Além do mais, a ação civil pública contribui 
para melhorar a qualidade das decisões judi-
ciais, uma vez que o julgamento conjunto de 
múltiplas demandas permite um exame mais 
aprofundado da controvérsia jurídica.

Foram formuladas propostas de readequa-
ção e modernização da tutela coletiva para 
responder às profundas transformações so-
ciais ocorridas desde a edição da Lei da Ação 
Civil Pública (LACP), de 1985. Foi assim, por 
exemplo, no II Pacto Republicano de Estado 
por um Sistema de Justiça Mais Acessível, 
Ágil e Efetivo, de 2009.

A intenção dessas propostas é que a ação 
civil pública seja ajuizada para garantir a 
proteção: do meio ambiente; da saúde; da 
educação; do trabalho; do desporto; da se-
gurança pública; dos transportes coletivos; 
da assistência jurídica integral e da prestação 
de serviços públicos; do consumidor, do ido-
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so, da infância e juventude, das pessoas com 
deficiência; da ordem social, econômica, ur-
banística e financeira, da economia popular, 
da livre concorrência, do patrimônio público 
e do erário; dos bens e direitos de valor ar-
tístico, cultural, estético, histórico, turístico e 
paisagístico e de outros interesses ou direi-
tos difusos, coletivos ou individuais homo-
gêneos. As propostas hoje em tramitação no 
Congresso divergem quanto à possibilidade 
de ajuizamento de ação civil pública sobre 
questões tributárias e previdenciárias. 

Hoje, a ação civil pública pode ser ajuizada 
pelo Ministério Público, Defensoria Pública, 
União, estados, Distrito Federal, municípios 
e respectivas autarquias, empresas públicas, 
fundações e sociedades de economia mista, 
e também por associações constituídas há 
mais de um ano. 

Uma das principais novidades da discussão 
de novas propostas é a ampliação do leque 
de propositores, com possibilidade de a ação 
ser ajuizada também pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), por partidos políticos 
e por associações civis e fundações de direito 
privado legalmente constituídas. Não obs-
tante a relevância social dessas importantes 
entidades, a ampliação do leque de partes 
legitimadas não exige expressamente requi-
sitos que assegurem responsabilidade e con-
fiabilidade das associações propositantes.

Em alguns momentos, propostas de modifi-
cação da processualística da ação civil pública 
exorbitam e conferem excessiva competência 
ao juiz que poderia, por exemplo, alterar atos 

e fases do processo para garantir a efetiva 
tutela do interesse coletivo. O juiz também 
poderia impor multa pessoal ao agente pú-
blico ou representante da pessoa jurídica de 
direito privado responsável pelo cumprimen-
to da decisão que impôs a obrigação, o que 
viola o direito à ampla defesa e o contraditó-
rio, uma vez que a pessoa física não foi par-
te do processo, mas, sim, a pessoa jurídica.

Também se discute a execução coletiva do 
compromisso de ajustamento de conduta 
mediante intervenção na pessoa jurídica de 
direito privado. Trata-se de uma inovação 
preocupante, pois não estão previstos cri-
térios para orientar a intervenção. Não há 
qualquer referência específica a garantias 
constitucionais e/ou legais, nem regramento 
quanto ao cabimento, circunstância, forma 
ou prazo da “intervenção na empresa”. A in-
tervenção é uma medida drástica, que vio-
la o direito de propriedade, o livre exercício 
da atividade econômica e os demais direitos 
econômicos previstos no artigo 170 da Cons-
tituição Federal.

Exorbitâncias dessa natureza representam 
retrocesso nas garantias processuais, em 
especial ao devido processo legal, ao 
contraditório, à imparcialidade do juiz, ao 
juiz natural – e colocam, principalmente, o 
réu da ação coletiva em uma posição muito 
desfavorável.

A discussão foi retomada nos projetos de 
reforma do Código de Processo Civil (CPC) 
e do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), com sugestões preocupantes, tais 
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como: eficácia nacional da coisa julgada e 
possibilidade de execução coletiva.

As propostas de alterações do CDC não logra-
ram êxito e o CPC de 2015, que se aplica sub-
sidiariamente à LACP, não trouxe alterações 
substanciais a esse instituto. Destacam-se a 
dinamização do ônus da prova (artigos 357 
e 373), as mudanças das hipóteses de ação 
rescisória (artigo 966) e, principalmente, o 
sistema de respeito aos precedentes (artigos 
928, 947, 976, 988, entre outros). 

9.4 – Depósitos judiciais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
assegurem a devolução de depósitos 
judiciais feitos por consignantes de boa-
fé após trânsito em julgado de sentença 
favorável a eles, com preservação do 
direito de propriedade dos litigantes e da 
segurança jurídica.

As normas que preveem a utilização dos de-
pósitos judiciais pelos estados para paga-
mentos de despesas correntes de estados e 
municípios, bem como de precatórios, são in-
compatíveis com a Constituição Federal (CF) 
por diversas razões, tanto de ordem formal 
quanto material. As normas ofendem o direi-
to de propriedade dos titulares dos depósi-
tos judiciais; invadem a competência privati-
va da União para legislar sobre direito civil e 
processual; desatendem à autorização consti-
tucional de iniciativa legislativa aos tribunais 
de Justiça; desrespeitam a imposição consti-

tucional de o pagamento de precatórios fa-
zer-se com receitas correntes do Estado, não 
com valores da propriedade de terceiros; não 
atendem à autorização constitucional para 
instituição de empréstimos compulsórios; 
desobedecem a sistemática constitucional 
de transferência de recursos do Executivo 
para o Judiciário; e, por fim, desconsideram a 
competência da União para disciplinar o fun-
cionamento do Sistema Financeiro Nacional 
mediante lei complementar. 

Destinar recursos de terceiros, depositados em 
conta à disposição do Judiciário, à revelia da-
queles, para pagamento de dívidas da Fazen-
da Pública estadual ou municipal com outras 
pessoas, constitui apropriação do patrimônio 
alheio, com interferência na relação jurídica 
civil do depósito e no direito de proprieda-
de dos titulares de valores depositados, sob 
a forma de empréstimo compulsório velado.

Quem consigna os valores em juízo são os 
contribuintes de boa-fé, pois entendem que 
há vício constitucional ou legal na cobrança 
por parte da Fazenda e, com eventual pro-
cedência de sua ação, terão que se deparar 
com novos precatórios para receber o valor 
que foi indevidamente utilizado pelo estado 
ou pelo município para quitar dívida públi-
ca mal administrada, enquanto que aqueles 
contribuintes de má-fé, que não efetuaram 
qualquer depósito, permanecerão com todo 
o seu dinheiro em caixa.

Discute-se também o dever das instituições 
financeiras oficiais responsáveis por gerir 
recursos oriundos dos depósitos judiciais, 
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conforme o previsto na Lei Complementar 
nº 151/2015, que trata do percentual de re-
passe à conta única do Tesouro do ente, da 
constituição do fundo de reserva destinado 
a garantir a restituição da parcela transferida 
ao Tesouro, da estipulação do prazo para de-
volução dos valores depositados ao litigante 
ganhador da ação e de outras disposições.

Em razão dos vetos presidenciais à referida 
lei, o Congresso Nacional discute a inclusão 
de artigos que afetam as instituições finan-
ceiras para: (i) criar multa de 0,05% por dia 
até o 30º dia de atraso e de 0,33% por dia 
a partir do 31º dia de atraso para a institui-
ção financeira em caso de descumprimento 
do prazo de dez dias para o repasse de cada 
depósito; (ii) atribuir responsabilização admi-
nistrativa e civil ao presidente do tribunal e à 
instituição financeira oficial competente pelo 
não cumprimento do disposto na legislação, 
devendo responder, inclusive, ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ); e (iii) incumbir à 
instituição financeira oficial o dever de infor-
mar ao ente federado, mensalmente, dados 
acerca do saldo atualizado dos depósitos ju-
diciais em que ele é parte. 

A questão do uso de depósitos judiciais é es-
pecialmente relevante no caso de pagamen-
tos de precatórios. Após o julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) nº 
4.357 e nº 4.425, que declarou a inconstitucio-
nalidade de parte da Emenda Constitucional 
nº 62/2009, que instituiu o novo regime es-
pecial de pagamento de precatórios, muitos 
estados e municípios se viram obrigados a 

reorganizar seus caixas com o escopo de hon-
rar os pagamentos de precatórios dentro do 
novo prazo estabelecido pela decisão do STF.

Com o intuito de satisfazer as obrigações 
assumidas nos precatórios emitidos, alguns 
estados começaram a editar normas preven-
do a utilização dos valores depositados em 
juízo por contribuintes que discutem tribu-
tos no Judiciário como forma de honrar os 
pagamentos de precatórios. Outros estados 
foram mais além, prevendo a utilização desse 
tipo de depósito para o pagamento de suas 
despesas ordinárias. 

Ademais, os depósitos judiciais não são 
receitas públicas, mas valores que transitam 
pelas contas públicas e que deverão ser 
devolvidos à parte vencedora na lide. A 
utilização dos depósitos judiciais pelos estados 
e municípios pode ensejar novos precatórios, 
como ocorreu com as empresas de leasing que 
discutiram por anos o Imposto sobre Serviço 
de Qualquer Natureza (ISS), depositando em 
juízo os valores indevidamente cobrados 
pelos municípios e que, após a decisão 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 
recurso repetitivo, transcorrido dois anos 
do trânsito em julgado, não conseguiram 
receber a quantia depositada por terem 
sidos os valores consignados indevidamente 
pelos municípios demandados. 

A relevância da matéria ensejou audiência 
pública realizada pelo STF, em razão de inú-
meros processos que atingiram a Corte Maior 
sobre a utilização indevida dos depósitos ju-
diciais pelos estados. Em 2016, o STF, em quin-
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ze ADI’s, concedeu liminares para suspender 
a eficácia das leis dos estados do Acre, Ala-
goas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul e Sergipe, que autorizavam o uso, 
pelos governos locais, dos valores de todos 
os depósitos judiciais vinculados a processos 
em curso nos tribunais de justiça estaduais 
para cobrir despesas com Previdência Social, 
quitar precatórios e dívidas com a União.

Para a CNF, os entes da Federação (União, es-
tados, Distrito Federal e municípios) devem 
viabilizar o pagamento de suas obrigações, 
sem apropriação indevida dos valores depo-
sitados na Justiça por consignantes de boa-
-fé, preservados o direito de propriedade e a 
segurança jurídica nas relações jurisdicionais.

9.5 – Métodos alternativos de 
solução de conflitos

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
estimulem o uso de meios adequados de 
resolução de conflitos, como a mediação, 
a conciliação e a arbitragem. Para a CNF, 
o comparecimento obrigatório à primeira 
audiência de mediação ou conciliação 
é uma forma de aliar o respeito ao 
princípio da inafastabilidade do Poder 
Judiciário com a garantia de eficácia dos 
procedimentos. Para a Confederação, uma 
revisão da lei de arbitragem que amplie 
seu escopo sem onerar demasiadamente 
esse procedimento, permitiria que as 
vantagens do seu uso sejam melhor 
aproveitadas.

A Constituição Federal estabelece o direito 
fundamental do acesso à justiça. O artigo 
5º, inciso XXXV, prevê que “A lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito”. Por muito tempo esse 
acesso foi interpretado de maneira restritiva, 
de modo a incluir apenas os processos 
judiciais. 

Foi emprestada tanta ênfase à garantia plena 
do acesso à justiça que hoje foi esquecido o 
abarrotamento dos serviços judiciários, onde 
milhões de processos aguardam julgamento 
e inviabilizam, em última análise, a tão 
almejada pacificação social.

A excessiva judicialização de conflitos, 
contudo, tem tornado a administração da 
justiça quanse inviável, com custos crescentes 
para o Poder Judiciário e para a sociedade. 
Dados divulgados pelo Conselho Nacional 
de Justiça, por meio do relatório Justiça em 
Números 2018, apresentam que a despesa 
total do Poder Judiciário girou em torno de R$ 
90,8 bilhões em 2017, um crescimento de 4,4% 
em relação ao último ano e uma média de 4,1% 
ao ano, desde 2011. Essa despesa equivale a 
1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 
ou a 2,6% dos gastos totais da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
Em uma relação simples, cada habitante 
possui um gasto anual com a justiça de cerca 
de R$ 437,47. A despesa da Justiça Estadual 
abarca 79% dos processos em tramitação, 
correspondendo aproximadamente a 
57% da despesa total do Poder Judiciário. 
Apesar dos esforços para o aumento da 
eficiência, a elevação da litigiosidade 
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supera em muito o crescimento de gastos 
com recursos humanos e outras despesas.

O Poder Judiciário finalizou o ano de 2017 
com 80,1 milhões de processos em tramita-
ção, aguardando alguma solução definitiva. 
Desses, 14,5 milhões, ou seja, 18,1% estavam 
suspensos ou sobrestados ou em arquivo 
provisório, aguardando alguma situação ju-
rídica futura, ressalva-se que o estoque de 
processos continua aumentando, desde 
2009, e tende a continuar subindo.

O conflito não é algo que deve ser visto ape-
nas sob o ângulo negativo. Ele não é estático, 
evolui, podendo oscilar desde pequenas dife-
renças até grandes guerras. O indivíduo va-
ria de atitude conforme o conflito em que se 
envolva e os personagens que o compõem, 
tudo a depender das circunstâncias do caso 
concreto. No entanto, de nada adianta au-
mentar a gama de conflitos que podem ser 
levados à apreciação judicial, se não se é ca-
paz de produzir resultados úteis e efetivos. E 
também não basta assegurar essa efetivida-
de aos litígios decididos pelo Poder Judiciário, 
deixando de lado um universo de conflitos 
que fogem do âmbito do poder jurisdicional.

Essa realidade tem tornado imprescindível 
uma releitura do princípio constitucional do 
acesso à justiça, para incluir outras formas de 
atendimento às partes de um conflito, como 
métodos de Resolução Adequada de Dispu-
tas (RAD), entre elas, a mediação e a conci-
liação, judiciais e extrajudiciais, bem como a 
arbitragem.

Por isso, legisladores e juristas vêm buscan-

do alternativas para enfrentar o crescente 
grau de demandas que chegam ao judiciá-
rio, o qual sofre do grande malefício de uma 
estrutura arcaica, tanto no campo material 
como humano. O efeito da entrega tardia da 
prestação jurisdicional, é a proliferação ainda 
maior dos litígios e sua consequente eterni-
zação, o que afeta sobremaneira os fins de 
um Estado Democrático de Direito, que finca 
seus ideais na pacificação social. 

Se não é possível impedir a existência dos 
conflitos, nem tampouco estruturar o poder 
jurisdicional com os meios e recursos neces-
sários para a consecução de seu fim, torna-se 
crucial uma mudança na consciência coletiva, 
deixando um pouco de lado o tradicionalismo 
processualista individual e rumando para órbi-
tas que visem a uma redução de litigiosidade. 

É nesse contexto que entram os métodos al-
ternativos de solução de conflitos, tornando 
mais célere e efetiva a pacificação sem que, 
com isso, seja necessário comprometer ou 
restringir o amplo acesso à justiça. É a invo-
cação do princípio da litigiosidade mínima, 
que consagra a ideia de redução do número 
de demandas entregues à apreciação final do 
Poder Judiciário.

Os meios auto compositivos, isto é, aque-
les que contam com a participação ativa 
das próprias partes afetadas pela disputa, 
como a mediação e a conciliação, são mais 
eficazes, pois, como nesses casos a solução 
para o problema é construída pelo consenso 
e não imposta por um terceiro, a chance de 
cumprimento do acordado é maior. Ademais, 
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trata-se de meios mais eficientes, visto que 
apresentam encerramento mais breve e en-
volvem custos significativamente menores.

A conciliação é uma política adotada pelo 
CNJ, desde 2006, com a implantação do Mo-
vimento pela Conciliação em agosto daquele 
ano. O Conselho promove as Semanas Nacio-
nais pela Conciliação, momento em que os 
tribunais são incentivados a juntar as partes 
e promover acordos nas fases pré-processu-
al e processual. Ademais, por intermédio da 
Resolução CNJ nº 125/2010, foram criados os 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC).

Para haver uso desses benefícios, no entan-
to, o comparecimento à primeira audiência 
de mediação ou conciliação deve ser obri-
gatório, como ocorre na Argentina e na Itá-
lia. Nessa hipótese, as partes não estariam 
obrigadas a solucionar o conflito na audiên-
cia de mediação, mas tão somente a tomar 
conhecimento dos eventuais benefícios do 
procedimento. Caso não acordem, estariam 
livres para propor medida judicial. Dessa for-
ma, conciliar-se-ia o respeito ao princípio da 
inafastabilidade do Poder Judiciário com a 
plena eficácia de um eventual marco jurídico 
da mediação judicial e extrajudicial. Do con-
trário, teme-se que a lei se transforme em 
letra morta.

Nesse mesmo sentido, é salutar que a media-
ção e a conciliação sejam incentivadas tam-
bém na resolução de problemas nas relações 
de consumo. Ganham os consumidores que 
terão suas expectativas atendidas, uma vez 

que o componente humano do conflito, em 
contraposição ao viés estritamente jurídico 
do processo judicial, é muito melhor tratado 
pelas RAD. Ganham as empresas com celeri-
dade, redução de custos e melhoria da ima-
gem perante seus clientes. Por isso, é des-
cabido vedar a utilização da mediação e da 
conciliação nas relações consumeristas.

Em 2015, foi aprovada a Lei nº 13.129, que al-
tera a Lei nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem) 
e a Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por 
Ações), para ampliar o escopo de aplicação da 
arbitragem. Segundo o texto, as partes po-
derão estabelecer a forma de resolver even-
tual conflito por meio da “cláusula compro-
missória” ou do “compromisso arbitral”. Além 
disso, o Poder Público terá a prerrogativa de 
usar a arbitragem para resolver litígios. Dessa 
forma, uma empresa em conflito com o Go-
verno Federal, Estadual ou Municipal poderá 
recorrer à arbitragem para solucionar a con-
trovérsia. Quanto aos árbitros, estes poderão 
ser escolhidos pelas partes envolvidas, de co-
mum acordo; devem ser especialistas na ma-
téria atinente à controvérsia e não precisam 
ser necessariamente, advogados. 

Naquele ano, também foi publicada a Lei 
nº 13.140/2015, que dispôs sobre a mediação 
entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a auto composição de 
conflitos no âmbito da administração pú-
blica, procedimentos pelos quais se espera 
que haja uma redução no número de ações 
ajuizadas. A Lei de Mediação disciplinou: (i) 
o procedimento de mediação prevendo ex-
pressamente alguns dos consagrados princí-
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pios norteadores do instituto (ex: a imparcia-
lidade do mediador; o da isonomia entre as 
partes; o da autonomia de vontade das par-
tes; o da confidencialidade e o da boa-fé); (ii) 
a prática da mediação judicial; (iii) a prática 
da mediação extrajudicial; e (iv) a possibili-
dade de utilização da mediação em conflitos 
envolvendo a administração pública.

Com relação à Mediação Judicial, os tribunais 
criaram os CEJUSC que devem ser organizados 
conforme a Resolução CNJ nº 125/2010, 
a qual estabelece uma metodologia para 
resolução de conflitos de forma não litigiosa. 
Já com relação à Mediação Extrajudicial, 
a Lei nº 13.140/2015 estimula a mediação 
privada como meio de desjudicializar parte 
dos conflitos apresentados perante o Poder 
Judiciário.

Com a entrada em vigor em março de 2016 
do Código de Processo Civil (CPC), Lei n° 
13.105/2015, que traz como inovação a rea-
lização de audiência prévia de conciliação 
e mediação como etapa do processo, os ín-
dices a partir da vigência da Lei tendem a 
aumentar com o passar do tempo. O artigo 
334, caput, do CPC, tem a mesma redação do 
artigo 27 da Lei nº 13.140/2015, mas, na parte 
final, prevê a citação do réu com pelo menos 
vinte dias de antecedência. 

Do texto do artigo 334 do CPC, extraem-se 
as seguintes considerações (i) em regra, a 
audiência deve ser sempre designada, salvo 
indeferimento/determinação de emenda da 
inicial ou improcedência liminar; (ii) entre a 
data da designação e da audiência deve ha-

ver um hiato mínimo de 30 dias, enquanto 
que o réu deve ser citado pelo menos 20 dias 
antes da realização da audiência de concilia-
ção ou mediação; (iii) a audiência será pre-
sidida por conciliador ou mediador, sendo 
possível que seja presidida por servidor com 
outras funções, onde não haja estas figuras; 
(iv) a audiência de conciliação ou mediação 
poderá ser cindida quando a autoridade que 
a preside entender que tal providência é ne-
cessária, não podendo ser marcada a conti-
nuação para data superior a 2 meses da pri-
meira sessão; (v) o autor é intimado por seu 
advogado e o réu, por ser sua primeira parti-
cipação no processo, é intimado pessoalmen-
te; (vi) o não comparecimento injustificado 
ensejará a aplicação de multa de acordo com 
o artigo 8º.

De acordo com os dados do CNJ, a justiça 
trabalhista é a que tem o maior número de 
conciliações e consegue solucionar 26% de 
seus casos por meio de acordo, o número au-
menta para 40% quando apenas a fase de 
conhecimento de primeiro grau é considera-
da. Atualmente no âmbito acadêmico, muitas 
faculdades de direito já incluem na grade a 
matéria de Métodos e Soluções de Conflitos, 
mostrando uma nova tendência em se ade-
quar à cultura de conciliar e evitar o litígio. 

A arbitragem, apesar de consistir em meio 
de resolução de conflitos em que um tercei-
ro impõe uma decisão, também apresenta 
suas vantagens em relação à jurisdição es-
tatal, benefícios muito aproveitados quando 
se trata de questões de maior complexidade 
técnica, que fogem à rotina das causas ju-
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diciais. Há também maior informalidade de 
propostas, menor rigor quanto ao procedi-
mento, o que não significa violação de di-
reitos das partes, como o do contraditório. A 
liberdade de escolha do julgador que apre-
sente maior conhecimento técnico, além de 
conferir maior confiança às partes na justi-
ça da decisão, contribui para o cumprimento 
voluntário das decisões. Ainda que haja custo 
para o estabelecimento do procedimento de 
arbitragem, o uso deste método compensa 
pelos retornos com segurança jurídica, celeri-
dade e acurácia técnica das decisões. Por es-
sas razões, é bem-vinda a atualização da Lei 
de Arbitragem que resulte na ampliação do 
seu escopo.

Nos termos do artigo 507-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) poderá ser pactu-
ada cláusula compromissória de arbitragem, 
desde que por iniciativa do empregado ou 
mediante a sua concordância expressa. Tra-
ta-se de novidade introduzida na CLT pela 
Lei nº 13.467/2017, e a regra vale para em-
pregados com remuneração superior a duas 
vezes o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, ou seja, em torno de R$ 11 mil.

Segundo consta do artigo 4º da Lei nº 
9.307/96, que dispôs sobre a arbitragem, a 
cláusula compromissória é a convenção atra-
vés da qual as partes em um contrato com-
prometem-se a submeter à arbitragem os li-
tígios que possam vir a surgir, relativamente a 
tal contrato. Deverá constar obrigatoriamen-
te do compromisso arbitral os seguintes da-
dos: i) nome, profissão, estado civil e domicí-

lio das partes; ii) nome, profissão e domicílio 
do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, 
a identificação da entidade à qual as partes 
delegaram a indicação de árbitros; iii) a ma-
téria que será objeto da arbitragem; e iv) lu-
gar em que será proferida a sentença arbitral.

9.6 – Turma Nacional de 
Uniformização de jurisprudência 
dos juizados especiais dos 
estados e do Distrito Federal

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a proposta de criação da 
Turma Nacional de Uniformização (TNU) 
de jurisprudência dos juizados especiais 
dos estados e do Distrito Federal. As 
instituições financeiras entendem que 
esse órgão assegura o respeito à função 
institucional do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) na uniformização da 
interpretação das leis federais, bem 
como preserva a finalidade dos juizados 
especiais, regidos pelos princípios da 
celeridade, informalidade e simplicidade.

A criação de uma TNU dos juizados especiais 
estaduais e do Distrito Federal é essencial 
para garantir a uniformidade da interpreta-
ção da legislação federal.

O sistema dos juizados especiais dos estados 
e do Distrito Federal não possui estrutura que 
possibilite a uniformização de jurisprudência, 
seja entre turmas recursais de um mesmo 
estado, seja entre turmas recursais de esta-
dos diferentes. Nem mesmo há possibilidade 
de padronização de decisões tomadas entre 



194 |  CAPÍTULO 9: EFICIÊNCIA JUDICIÁRIA E SEGURANÇA JURÍDICA

turmas de uniformização estaduais, que têm 
sido criadas pelos tribunais de justiça esta-
duais, por iniciativa do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

A falta de uma TNU de jurisprudência da le-
gislação federal provoca insegurança jurídica 
e implica incompletude na prestação jurisdi-
cional, pois inexiste mecanismo processual 
para fazer prevalecer o entendimento do STJ, 
tribunal responsável por dar entendimento 
unívoco à legislação federal.

A proposta de criação da TNU para estados 
e Distrito Federal visa não somente a redu-
zir o volume de ações, que chega ao STJ por 
meio de reclamações, como também a evitar 
a perpetuação de decisões divergentes da 
jurisprudência da corte superior. Em nível fe-
deral, tais turmas existem a tempos, criadas 
pela Resolução nº 61/2009, do Conselho da 
Justiça Federal.
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Diversas medidas já foram propostas ao go-
verno para o desenvolvimento do mercado 
de capitais.

Em 2002, por iniciativa de um conjunto re-
presentativo de entidades do setor privado, 
foi lançada a primeira versão do Plano Diretor 
do Mercado de Capitais (PDMC), resultado da 
formação de consenso sobre a necessidade 
de se criar e manter as condições para o mer-
cado de capitais brasileiro cumprir com efi-
ciência sua missão. O PDMC busca: (i) ofere-
cer as condições financeiras necessárias para 
a sustentação do crescimento econômico, a 
geração de empregos e a democratização de 
oportunidades e do capital; (ii) mobilizar re-
cursos de poupança, oferecendo alternativas 
de investimento seguras e rentáveis, para 
servir também de base para planos de pre-
vidência pública e privada complementar; e 
(iii) direcionar esses recursos para financiar os 
investimentos mais produtivos e socialmen-
te desejáveis, inclusive infraestrutura, habi-
tação e empresas emergentes, em condições 
competitivas com o mercado internacional.

Em 2003, foi criado no então Ministério da 
Fazenda o Grupo de Trabalho do Mercado 
de Capitais e da Poupança de Longo Prazo. 
Como resultado, houve a promoção da ins-
titucionalização de um processo de coope-

ração e diálogo entre os setores público e 
privado, numa experiência bem-sucedida. 
Balanço realizado em 2008, quando da atu-
alização do PDMC 2002, revelou que 44 das 
50 ações específicas propostas haviam sido 
total ou parcialmente implementadas, crian-
do as condições institucionais para o desen-
volvimento do mercado nesse período.

No ano seguinte, um marco importante no 
mercado de capitais foi a criação conjun-
ta do BEST (Brazil: Excellence in Securities 
Transactions), com entidades do setor jun-
to ao Tesouro Nacional, Banco Central do 
Brasil e Comissão de Valores Mobiliários, 
cujo objetivo é promover o mercado fi-
nanceiro e de capitais brasileiro para a co-
munidade de investidores internacionais.

Após o I Fórum do Mercado de Capitais, em 
2007, o PDMC passou a uma nova etapa a 
partir da instituição do comitê executivo 
e do comitê técnico, como instrumentos 
para atuação. A partir daí, grandes avanços 
ocorreram no setor, em matéria de regulação, 
em termos de governança corporativa em 
empresas abertas e novos mecanismos 
de financiamento de projetos, tais como 
securitização de recebíveis, fundos de 
investimento em direitos creditórios (FIDC), 
fundos de investimento em participações 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia proposições voltadas para a 
criação de condições para que o mercado de capitais cumpra com eficiência sua missão de 
mobilizar recursos de longo prazo e financiar o crescimento econômico sustentável.
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(FIP), desenvolvimento de mercados 
secundários etc.

Mesmo com a ampliação dos recursos 
públicos em reforço à capacidade de 
financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), tem sido reconhecida pelo governo 
a necessidade de o sistema financeiro privado 
aumentar sua participação e ocupar papel 
central na mobilização e oferta de recursos 
de longo prazo para o financiamento dos 
investimentos. 

Dados mais recentes constataram que o 
Brasil terminou o ano de 2018 com apenas 
365 empresas listadas em bolsa, com valor de 
mercado de US$ 824 bilhões, ocupando a 20ª 
posição no ranking global. Em primeiro lugar 
estava a Índia, com 5.749 empresas listadas, 
com valor de mercado de US$ 1.682 trilhão 
e os Estados Unidos da América, com 5.458 
listadas (NASDAQ e NYSE, somadas), com 
valor de mercado de US$ 26.054 trilhões. 

Enquanto o número de empresas listadas em 
bolsa no mundo cresceu 1,9% entre 2011 e 2012, 
no Brasil esse número vem caindo. Dados 
mais recentes de um levantamento do Banco 
Mundial constataram que o Brasil terminou 
o ano de 2012 com apenas 353 empresas 
listadas em bolsa, ocupando a 23ª posição 
no ranking global. Em primeiro lugar estava 
a Índia, com 6.838 empresas listadas, seguida 
pelos Estados Unidos, com 4.102. Apesar de 
o país ter registrado o maior encolhimento 
no número de empresas listadas em 2012, em 
janeiro de 2015 esse número já havia subido 

para 516 empresas, o que representa um 
aumento de 46%. 

Em 24 de fevereiro de 2011, o então Ministé-
rio da Fazenda editou a Portaria Interminis-
terial nº 68, que subordinou à sua Secretaria 
Executiva o Grupo de Trabalho sobre Merca-
do de Capitais e Poupança de Longo Prazo. 

Várias das 9 diretrizes do Plano Diretor do 
Mercado de Capitais constam de outras par-
tes desta Agenda do Setor Financeiro. 
São elas:

Papel prioritário do mercado de capitais 
no financiamento da economia. 

Ações concertadas para redução do custo 
de capital (Ver seções 2.4.1 – Cadastro 
Positivo; 12 – CRÉDITO; 14 – TAXA 
DE JUROS E MARGENS BANCÁRIAS 
(SPREAD); e 15 – FINANCIAMENTO DE 
LONGO PRAZO). 

Isonomia competitiva na tributação 
da atividade econômica e do mercado 
de capitais (Ver seções 2.3 – Reforma 
fiscal; 16 – QUESTÕES TRIBUTÁRIAS; 
16.11 – Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF); 
16.12 – Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL); 16.13 – Contribuições 
sobre movimentação financeira; e 16.14 – 
Tributação sobre grandes fortunas).

Novo regime previdenciário com 
equilíbrio entre regimes de repartição e 
capitalização (Ver seções 2.1 – Reforma 

1- 

2-

3-

4-
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da Previdência Social e 18 – QUESTÕES 
PREVIDENCIÁRIAS). 

Ampliação do acesso dos investidores 
ao mercado de capitais com adequada 
proteção.

Ampliação do acesso das empresas ao 
mercado de capitais. 

Fortalecimento e atuação harmonizada 
de reguladores e autorreguladores (Ver 
seções 6.1 – Agências reguladoras, e 23.10 
– Harmonização de regras contábeis com 
padrões internacionais).

Esforço conjunto das entidades privadas 
em favor da educação financeira e 
previdenciária, na promoção da cultura 
de mercado de capitais (Ver seção 1 – 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA). 

Contínuo aperfeiçoamento do PDMC 
assentado no caráter permanente da 
parceria das entidades subscritoras do 
Plano Diretor em favor do mercado de 
capitais brasileiro por meio do Comitê 
para o Desenvolvimento do Mercado 
de Capitais (CODEMEC) e do Comitê 
Executivo do Plano Diretor.

Como reação à crise financeira e para 
que o sistema financeiro aumentasse sua 
participação no mercado de capitais, foi editada 
a Medida Provisória nº 651/2014, convertida 
na Lei nº 13.043/2014, que trouxe importantes 
inovações à normatização do mercado de 
capitais, especialmente no que se refere 
ao aprimoramento da legislação tributária. 

As alterações referem-se: (i) à atribuição de 
responsabilidade tributária ao administrador 
que receber os ativos no caso de integralização 
de cotas de fundos ou clubes de investimento; 
(ii) criação dos fundos de índices de renda 
fixa (exchange traded fund – ETF Renda 
Fixa); (iii) instituição de regime tributário 
específico ao reembolso pelo tomador 
dos valores equivalentes aos proventos de 
tributos nas operações de empréstimo de 
ações e de outros títulos; e (iv) isenção do 
Imposto sobre a Renda na alienação de ações 
de micro e pequenas empresas.

Em 2015, a Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (ANBIMA) apresentou ao governo 
sua agenda para o mercado de capitais 
(“Mercado de capitais: uma agenda para 
debates”), com a proposição de iniciativas 
com vistas ao fortalecimento do mercado 
de capitais no Brasil, em especial, do 
segmento de títulos corporativos de dívida. 
A associação entende que um mercado 
de títulos privados com profundidade 
e liquidez no país propiciará condições 
mais adequadas para o financiamento do 
investimento e o crescimento da economia. 

O documento apresenta um resumo 
das iniciativas mundiais com vistas ao 
fortalecimento das fontes privadas de longo 
prazo para o financiamento de investimentos, 
em particular o de infraestrutura, e defende 
as condições essenciais que deveriam ser 
consideradas na elaboração das propostas 
para aumentar a liquidez do mercado 
secundário. Também, busca incentivar o 

5-
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processo de ofertas e apresentar propostas 
de alteração da regulamentação vigente, bem 
como da tributação desse mercado, visando 
a permitir ao emissor captar a um custo mais 
baixo e aos diferentes investidores tomarem 
decisões mais balizadas pela atratividade 
do ativo, definida pela taxa oferecida pelo 
emissor vis-à-vis o seu risco de crédito. 

Na parte tributária, apresenta princípios 
(adoção de simetria de regras, simplicidade, 
alongamento de prazos e educação 
financeira do investidor) que deveriam 
nortear uma reforma tributária mais ampla 
e gradual, simplificando a tributação dos 
produtos do mercado de capitais e, com 
isso, incentivando a participação de novos 
emissores e investidores, criando um ciclo 
virtuoso para o desenvolvimento do mercado 
de capitais como uma das principais fontes 
de financiamento no Brasil.

Em maio de 2018, as atividades do Grupo 
de Trabalho sobre Mercado de Capitais e 
Poupança de Longo Prazo foram retomadas 
e coube ao grupo coordenado pelo Ministério 
da Fazenda analisar, discutir e propor 
aperfeiçoamentos na regulamentação e 
na fiscalização dos mercados de capitais, 
de seguro, de resseguros e de previdência 
complementar aberta e fechada.

Sendo assim, o Grupo de Trabalho (GT) 
restabeleceu uma agenda de trabalhos em 
2018. Nessa fase, buscando maior efetividade 
nos encaminhamentos das discussões, ficou 
decidido que os assuntos que constariam 
na agenda seriam prioritariamente não 

tributários, de natureza infralegal e que 
pudessem ser finalizados ainda em 2018.

Mais de 40 propostas foram apresentadas por 
seus membros e pelas entidades privadas do 
mercado (ANBIMA, CNSeg, Febraban, Abrapp 
e B3), que participavam como convidadas. 
Após a definição da pauta de 2018, a AMEC 
passou a integrar o GT, também como 
convidada.

Entre as propostas apresentadas, o GT 
aprovou para a agenda de trabalho de 
2018 quinze assuntos, divididos em três 
macrotemas: financiamento à infraestrutura; 
desenvolvimento do mercado de seguros e 
previdência; e desenvolvimento do mercado 
de dívida. Após as discussões da pauta de 
2018 o GT apresentou as seguintes propostas 
de temas a serem tratados nas próximas 
reuniões em 2019: (i) criação de ambiente 
regulatório simplificado para start-ups 
financeiras; (ii) (sand box); (iii) modernização 
da Lei das S.A.; (iv) revisão da Lei dos CRIs; 
(v) melhoria regulatória dos fundos de 
investimento imobiliários; (vi) melhoria do 
ambiente regulatório para a entrada de 
investidores não residentes; (vii) melhorias 
regulatórias nos produtos de previdência 
complementar; (viii) melhoria da política de 
ressarcimento de investidores; e (ix) revisão 
da Responsabilidade Civil e Criminal dos 
Administradores de Companhias Abertas.

10.1 – Ampliação do acesso dos 
investidores ao mercado de 
capitais com adequada proteção
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A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a ampliação do acesso de investidores 
ao mercado de capitais, com isonomia 
de acesso a todas as informações e 
prevenção ou punição de negociação com 
informações privilegiadas.

O crescimento e o fortalecimento do 
mercado de capitais dependem da ampliação 
do acesso a amplas camadas da população, 
com adequada proteção aos investidores, 
por meio da adoção das melhores práticas 
de governança corporativa pelas empresas 
do mercado, da gestão de riscos, da geração 
de produtos financeiros e de comunicação 
ajustados às características e às necessidades 
de cada segmento de investidores. 

Os procedimentos que garantem a equidade 
no tratamento das informações são 
componentes primordiais na elaboração de 
uma política de divulgação que possibilite 
que tais informações sejam prestadas 
com qualidade, transparência, veracidade, 
completude, consistência e tempestividade. 
Deve-se assegurar a todos os investidores 
igual acesso a todas as informações, 
coibindo-se de modo eficaz a negociação 
com informações privilegiadas (o insider 
trading) e assegurando-se a efetiva aplicação 
das leis, regulamentos e contratos, inclusive 
mediante aplicação e divulgação de medidas 
punitivas que venham a ser aplicadas.

10.2 – Capital empreendedor

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para o incremento de investimentos 
empresariais em companhias de 
capital fechado com alto potencial de 
crescimento, para estímulo à introdução 
de inovações que se multipliquem por 
toda a cadeia produtiva e consequente 
aumento de produtividade.

O capital empreendedor, ou capital de risco, 
é uma forma de investimento empresarial de 
médio e de longo prazos com o objetivo de 
viabilizar o crescimento de companhias de 
capital fechado com alto potencial, permi-
tindo o desinvestimento na companhia após 
um crescimento acelerado da investida. Es-
sas empresas investidas possuem projetos 
de risco com elevada expectativa de retorno. 
Em alguns casos, os investidores se tornam 
gestores ativos das empresas, tomando de-
cisões estratégicas e influenciando a gover-
nança coorporativa das empresas investidas.

Esse capital apresentou expressiva expansão. 
Segundo estudo publicado, em 2014, pelo 
Centro de Estudos e Debates Estratégicos 
(CEDES), da Câmara dos Deputados, o Brasil 
possuia, em 1999, 0,6% do seu Produto Inter-
no Bruto (PIB) na forma de capital empreen-
dedor. Em 2013, esse número estava em cerca 
de 2,1% do PIB, se aproximando do patamar 
verificado nos Estados Unidos da América, 
com 3,7%, no Reino Unido, com 4,7%.
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Em dezembro de 2014, a Câmara dos Depu-
tados publicou, por meio do CEDES, várias 
propostas com vistas a melhorar o ambiente 
de negócios no Brasil, com foco na expan-
são do capital empreendedor. O estudo des-
taca dezessete deficiências e iniciativas que 
devem ser enfrentadas para ampliação do 
acesso de investidores ao mercado de capi-
tais. Entre elas, destacam-se: aprimoramento 
de conceituação em lei de investidores-an-
jo e aceleradores de empresas; insuficiência 
legal a investidores que direcionem recursos 
a participações temporárias em empresas de 
capital fechado (Ver seção 2.6 – Desconside-
ração da personalidade jurídica); e ausência 
de incentivos tributários adequados para 
alocação de capital empreendedor em em-
presas incipientes.

Ademais, a melhora do acesso de investido-
res ao mercado de capitais aumenta a capa-
cidade de pequenas e médias empresas que, 
em virtude de sua maior flexibilidade e agi-
lidade, podem ser capazes de introduzir ino-
vações quando participam de cadeias produ-
tivas ou arranjos produtivos locais, conforme 
dispõe o Mapa Estratégico da Indústria (2013-
2022) elaborado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Assim, é preciso criar me-
canismos cada vez mais eficientes de apoio 
institucional, via compras governamentais, 
por exemplo, e de apoio financeiro, via meca-
nismos de financiamento adequados (capital 
semente, venture capital ou private equity). 

10.3 – Ampliação do acesso das 
empresas ao mercado primário de 
capitais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a ampliação do acesso das empresas 
aos recursos do mercado primário de 
capitais. A CNF entende que a remoção 
de entraves a essa maior participação das 
companhias pode ser alcançada mediante 
maior tempo destinado à distribuição de 
ativos no mercado, maior agilidade no 
processo de ofertas públicas e ampliação 
de estímulos ao financiamento de longo 
prazo por parte dos investidores.

O mercado primário de títulos e valores mo-
biliários é caracterizado pela captação direta 
de recursos por parte das empresas junto aos 
agentes do mercado de capitais, com a fina-
lidade de viabilizar investimentos corporati-
vos. Nele, as empresas emitem títulos e va-
lores mobiliários posteriormente subscritos 
por investidores. Nesse relacionamento dire-
to entre companhias e investidores, o suces-
so de um está necessariamente vinculado ao 
bom desempenho do outro. Em um cenário 
de maiores restrições ao mercado de crédito, 
o mercado de capitais se destaca como alter-
nativa de financiamento das empresas. 

Contudo, o mercado brasileiro de capitais 
ainda está aquém do seu potencial: poucos 
são os tipos de emissores de títulos e valores 
mobiliários que dele participam, bem como 
pouco variadas são as características dos ati-
vos financeiros que o compõem. Em conse-
quência, a homogeneidade da oferta afeta 
negativamente a demanda, pois potenciais 
investidores se mantêm à margem do mer-
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cado por inexistir ativo que atenda a seus in-
teresses específicos.

Essa situação pode ser solucionada por meio 
de medidas que, por um lado, retirem obs-
táculos às empresas no tocante à emissão 
de títulos e otimizem procedimentos opera-
cionais e regulatórios já vigentes e que, por 
outro, concedam estímulos ao financiamen-
to de longo prazo e permitam investimentos 
nos mais variados segmentos da economia. 
Dessa forma, haveria o fomento da diversi-
ficação da carteira de ativos, bem como da 
base de investidores. 

Nomeadamente, seguem nessa direção as se-
guintes propostas: redução do valor de mer-
cado da Emissores com Grande Exposição ao 
Mercado (EGEM) de R$ 5 bilhões para R$ 3 
bilhões; ampliação dos benefícios concedi-
dos hoje apenas aos EGEM, para maior agili-
dade nas captações de recursos; dispensa do 
boletim de subscrição em ofertas públicas, 
considerando que a liquidez é realizada em 
bolsa; dispensa da análise do material publi-
citário de ofertas públicas, com a finalidade 
de conferir maior celeridade à emissão de tí-
tulos e valores; ampliação dos prazos desti-
nados à distribuição dos ativos no mercado, 
para otimização do processo de ofertas; am-
pliação dos benefícios fiscais hoje restritos 
às emissões do setor de infraestrutura para 
qualquer emissão vinculada a financiamento 
de investimentos, o que favorece aqueles de 
longo prazo e diversifica os ativos do mer-
cado de capitais; protocolos eletrônicos nos 
reguladores e autorreguladores até às 23h59 
para contagem do prazo no dia subsequente; 

e, no sentido de buscar maior eficiência, pa-
dronização dos procedimentos de aprovação, 
por parte dos órgãos do Poder Executivo, re-
lativos às emissões de Sociedades de Propó-
sito Específico (SPE), no âmbito das parcerias 
público-privadas.

10.4 – Ampliação do acesso das 
empresas ao mercado secundário 
de capitais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a constituição de garantias para 
operações no mercado de capitais 
brasileiro utilizando ativos financeiros de 
alta liquidez mantidos por investidores 
no exterior. 

As garantias desempenham papel funda-
mental em muitas operações financeiras. 
De maneira geral, a avaliação de garantias 
considera, essencialmente, sua liquidez e os 
procedimentos – administrativos ou judiciais 
– para executá-las. Nesse quadro, é indife-
rente para o agente financeiro se a garantia 
é prestada por investidores nacionais ou es-
trangeiros, se mantidas no Brasil ou no exte-
rior. O afluxo de recursos internacionais para 
o mercado de capitais brasileiro seria gran-
demente aumentado por meio de ajustes na 
regulação, de forma a permitir que investi-
dores estrangeiros possam constituir garan-
tias para suas operações no Brasil utilizando 
ativos financeiros de alta liquidez por eles 
mantidos no exterior.  
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Um importante fator de crescimento e de 
fortalecimento do mercado de capitais é a 
ampliação do acesso do maior número pos-
sível de empresas não financeiras a produtos 
do mercado secundário. Isso se daria median-
te a adoção, entre outras, de medidas que 
reduzam os custos e facilitem o acesso das 
empresas, inclusive as de capital fechado, ao 
mercado de capitais. Esse objetivo poderia 
ser alcançado diretamente por intermédio 
de fundos focados no direcionamento de 
recursos a empresas emergentes. Ademais, 
contribui para o fortalecimento do mercado 
de capitais a difusão do uso da securitização, 
bem como a utilização de derivativos como 
instrumento de gestão de riscos nas ativida-
des operacionais e financeiras.

Um avanço na ampliação do acesso de micro 
e pequenas empresas ao mercado de capitais 
decorre da isenção de Imposto de Renda so-
bre rendimentos na alienação de ações emi-
tidas, inclusive em fundos de investimentos 
constituídos com essas ações. A medida, de-
corrente da Lei nº 13.043/2014, ganha rele-
vância ao ampliar o incentivo à captação de 
recursos por empresas de pequeno e médio 
porte, e consequentemente, à sua capitaliza-
ção. Adicionalmente, a criação de condições 
mais atrativas para a aquisição de ações pe-
los investidores viabiliza a captação de recur-
sos em bolsa de valores. 

10.5 – Diversificação de 
investidores

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que, ao 

incentivarem a diversificação da base 
de investidores no mercado de capitais, 
fomentem ambiente favorável à liquidez 
de títulos e valores mobiliários. Para a 
CNF, a heterogeneidade de investidores 
com diferentes portes, perfis de risco, 
motivações de investimento e tradições 
de negociação dinamiza as transações 
realizadas no mercado de capitais e 
pavimenta o caminho à eficiência na 
alocação de recursos financeiros.

O mercado secundário de títulos e valores 
mobiliários constitui-se em arena na qual 
investidores transacionam entre si títulos e 
valores mobiliários emitidos por companhias. 
Esses ativos podem apresentar características 
diferenciadas, com destaque para os prazos 
de resgate, preferências, remunerações 
e direitos por eles gerados, como de 
participação. Os investidores, por sua vez, 
também são diferentes a partir, por exemplo, 
do volume de recursos que movimentam, 
da visão de rentabilidade que possuem em 
relação a um determinado ativo, da aversão 
a risco, da motivação que os impulsiona a 
negociar no mercado, bem como da tradição 
de negociação que preservam ao longo do 
tempo. 

Nem todo ativo no mercado de capitais 
atende aos interesses específicos de um certo 
investidor: o que é potencialmente rentável 
a um pode não ser a outro, de acordo com 
as necessidades e anseios de cada um. 
Por isso, quanto maior a diversidade de 
investidores atuantes em um mercado de 
capitais, maiores as chances de sucesso das 
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mais diferentes estratégias de investimento. 
Em outras palavras, a diversificação de 
investidores é condição para a liquidez de 
valores mobiliários.

Fundos de investimento, entidades fechadas 
de previdência privada e investidores 
estrangeiros podem contribuir bastante para 
essa diversificação. Por serem geridos por 
profissionais com expertise na definição de 
estratégias de investimento e com poder 
discricionário para a seleção de ativos, 
além de mobilizarem grandes volumes de 
recursos, os fundos de investimento são 
uma alternativa especial para investimentos 
no setor produtivo. Entidades fechadas de 
previdência complementar, por sua vez, ao 
estarem vinculadas a passivos caracterizados 
por longo prazo para resgate, representam 
segmento de agentes com grande potencial 
de investimento em valores mobiliários 
igualmente de longo prazo, o que vai ao 
encontro do financiamento de projetos 
no setor de infraestrutura, por exemplo. Já 
investidores estrangeiros estão sujeitos a 
contingências diversas daqueles nacionais, 
o que os equipa com uma visão diferente 
acerca dos custos, riscos e rentabilidade dos 
investimentos no mercado brasileiro. 

A CNF sublinha que medidas tomadas 
em prol da maior participação desses 
três agentes, aliadas ao incentivo aos 
investimentos realizados por pessoas físicas, 
que adicionam pulverização de motivações 
para a negociação de ativos, têm a virtude 
de fomentar o desenvolvimento de um 
mercado de capitais hígido e dinâmico.

10.6 – Derivativos e mercados 
futuros

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para o fortalecimento da regulação 
e da supervisão de derivativos e de 
mercados futuros que limitem o 
impacto destes sobre o risco sistêmico, 
a exemplo da Central de Exposição a 
Derivativos (CED), ao mesmo tempo em 
que não inviabilizem o emprego desses 
importantes instrumentos de proteção 
contra flutuações de mercado.

A crise financeira internacional de 2008 alte-
rou a percepção do papel e da importância 
das operações com derivativos e dos negó-
cios em mercados futuros, que passaram a 
ser associados a operações fraudulentas e 
operações de alto risco (alta alavancagem), 
fragilizadoras do setor financeiro. De fato, 
derivativos e mercados futuros operados de 
maneira irresponsável podem ter profundas 
implicações negativas para todo o sistema 
financeiro. Contudo, seu papel, se adequada-
mente regulado e supervisionado, continuará 
a ter grande importância.

Derivativos são direitos negociáveis lastrea-
dos em ativos reais, tais como commodities, 
ações ou quotas de imóveis. Por terem prazo 
de vencimento, são negociados em mercados 
futuros, nos quais a conclusão das operações 
que envolvem esses direitos é fixada em data 
futura e os preços dos direitos variam em 
função da convergência entre as cotações 
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desses direitos e o preço nos mercados à vista 
dos ativos reais que os lastreiam. O propósi-
to fundamental dos derivativos e dos merca-
dos futuros é o de oferecer proteção contra 
flutuações de preços de ativos (hedge) e de 
criar alternativa de aplicação de poupança. 

Assim, um comprador de commodity que 
pretende liquidar a compra em data futura 
tem a alternativa de também comprar um 
derivativo (no caso, adquirir uma opção de 
compra) que fixe o preço que pagará à vista 
quando do vencimento da operação. Já um 
investidor poderá vender um direito sobre 
ativo real que possua ou que possa comprar 
(no caso, lançar uma opção de compra), fi-
xando a cotação desse direito de tal maneira 
que sua materialização (o exercício da opção 
de compra) propicie retorno à taxa compa-
tível com o de alternativas de investimento.

10.7 – Varas da justiça 
especializadas em matérias ligadas 
ao mercado de capitais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a criação de varas da justiça, 
especializadas em matérias específicas 
do mercado de capitais, que propiciem 
o exame técnico em profundidade 
dos aspectos complexos de operações 
financeiras que são objeto de lides 
judiciais.

As operações do mercado de capitais se 
beneficiariam grandemente de maior 

celeridade das decisões judiciais que 
envolvem matérias ligadas a investimentos 
de longo prazo e a questões societárias. 
Para tanto, seria adequada a criação de 
varas da justiça especializadas em matérias 
específicas do mercado de capitais, cobrindo 
as questões da área financeira, societária 
e de títulos e valores mobiliários, com o 
objetivo de agilizar e aumentar a eficácia do 
Poder Judiciário no julgamento das ações e 
execução da lei nessas áreas, como forma de 
tornar mais efetiva a aplicação da legislação, 
minimizar riscos, reduzir spreads e o custo de 
capital. Com o mesmo objetivo, recomenda-
se estimular a utilização de câmaras de 
arbitragem.

Com isso, a CNF reforça que não se pode 
perder de mira as lições de Nelson Eizirik, 
destacando a singularidade e especialização 
afetas às operações cursadas no mercado de 
capitais que revolvem natureza e cenário de 
risco 

uma vez que os investidores não têm 
qualquer garantia quanto ao retorno 
dos seus investimentos, que dependerá 
dos resultados do empreendimento 
econômico desenvolvido pela 
companhia. Embora as operações 
constituam investimento de risco, são, 
usualmente, dotadas de liquidez, isto é, 
podem ser rapidamente transformadas 
em dinheiro, particularmente quando 
admitidas à negociação em bolsa de 
valores. (Fonte: Nelson Eizirik; Ariadna 
B. Gaal; Flavia Parente; Marcus de 
Freitas Henriques. Mercado de Capitais: 
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regime jurídico. 2ª ed. ver. e atualiz. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008, p. 9)

Os princípios da transparência (full 
disclosure) e da efetiva observância da boa 
governança corporativa (que se consolida a 
partir da aplicação cotidiana das melhores 
práticas em prol dos investidores e do nicho 
mercadológico) investiram a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), como agência 
reguladora (Lei nº 6.385/1976), de poderes 
para regular, fiscalizar e sancionar todas as 
atividades que tratem da emissão, distribuição, 
negociação, intermediação, administração de 
carteiras, custódia, auditoria das companhias 
abertas, os serviços de consultor e analista 
de valores mobiliários, sem prejuízo da 
organização e funcionamento das bolsas 
de valores, clearings e demais agentes que 
atuam no segmento do mercado de capitais.

Por fim, segundo o entendimento da 
maioria dos doutrinadores e com estribo 
em diversas publicações e artigos, as 
operações estruturadas de acordo com os 
institutos que permeiam a seara do mercado 
de capitais ainda não foram devidamente 
assimiladas e compreendidas no âmbito do 
Poder Judiciário, notadamente nas unidades 
federativas em que ainda não foram 
criadas varas especializadas no segmento 
mercadológico.

10.8 – Aceitação de garantias de 
investidores estrangeiros

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a constituição de garantias para 
operações no mercado de capitais 
brasileiro utilizando ativos financeiros de 
alta liquidez mantidos por investidores 
no exterior.

Garantias desempenham papel fundamental 
em muitas operações financeiras. De manei-
ra geral, a avaliação de garantias considera 
essencialmente sua liquidez e os procedi-
mentos – administrativos ou judiciais – para 
executá-las. Nesse quadro, é indiferente para 
o agente financeiro se a garantia é prestada 
por investidores nacionais ou estrangeiros, se 
mantidas no Brasil ou no exterior. 

O afluxo de recursos internacionais para o 
mercado de capitais brasileiro seria grande-
mente aumentado por meio de ajustes na 
regulação, de forma a permitir que investi-
dores estrangeiros possam constituir garan-
tias para suas operações no Brasil utilizando 
ativos financeiros de alta liquidez por eles 
mantidos no exterior.



BANCO CENTRAL 
DO BRASIL

11



209CAPÍTULO 11: BANCO CENTRAL DO BRASIL |  

Bancos centrais acumularam experiência de 
séculos que permite identificar quais funções 
bem-sucedidas se coadunaram com seu pa-
pel de agente do Estado e quais, fracassadas, 
representaram retrocesso. Desde a primeira 
instituição que atuou como banco central (o 
Banco da Inglaterra, em 1694), passando pelo 
Banco da República Oriental do Uruguai (o 
primeiro banco central latino-americano, de 
1896) e pelo Banco do Brasil (que, entre 1808 
e 1964, executou várias das atividades de 
banco central), foram muitas as instituições 
que desempenharam a grande função desse 
tipo de autarquia estatal: a busca da estabi-
lidade, seja macroeconômica (pelo exercício 
das políticas monetária e cambial), seja mi-
croeconômica (pela regulação e supervisão 
do sistema financeiro).

O BCB, criado pela Lei nº 4.595/1964, é hoje 
responsável pela formulação, execução e 
acompanhamento da política monetária; 
pelo controle das operações de crédito em 
todas as suas formas, no âmbito do siste-
ma financeiro; pela formulação, execução e 
acompanhamento da política cambial e de 
relações financeiras com o exterior; pela or-
ganização, disciplinamento e fiscalização do 
SFN, do Sistema de Pagamentos Brasileiro e 

do Sistema Nacional de Habitação de Inte-
resse Social, e ordenamento do mercado fi-
nanceiro; bem como emissão de papel-mo-
eda e de moeda metálica, além da execução 
dos serviços do meio circulante. 

Também desempenha outras funções de 
normatização, autorização e fiscalização 
que envolvem sociedades administradoras 
de consórcios, sociedades de arrendamento 
mercantil, sociedades de crédito imobiliário, 
as associações de poupança e empréstimo, 
o Sistema Nacional de Crédito Rural, as co-
operativas de crédito e o fomento mercantil 
(factoring). Ademais, tem importante papel 
de assessor econômico do governo e de fon-
te de informações para o público, tanto de 
caráter técnico quanto de orientação. Hoje, 
as discussões sobre o BCB tratam, entre ou-
tros assuntos, das questões da missão e da 
estrutura da autarquia.

Quanto à missão, a experiência internacional 
e, sobretudo, a experiência inflacionária bra-
sileira recomendam cautela na discussão de 
outros mandatos para o BCB que excedam 
a busca da estabilidade da moeda e a regu-
lação do SFN. No caso do Brasil, o papel de 
“banqueiro do governo” ficou muito além do 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas voltadas para 
o fortalecimento das funções atuais do Banco Central do Brasil (BCB), de autoridade 
monetária, de supervisor e regulador do Sistema Financeiro Nacional (SFN), ao abrigo de 
uma única autarquia, ao mesmo tempo em que recomenda cautela no exame de novas 
missões tais como a de fomentador do crescimento econômico e da geração de empregos, 
que extrapolem o mandato hoje exercido pelo BCB.
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que seria adequado para uma sociedade que 
procura preservar o valor da moeda. Tam-
bém ficaria além o papel de fomentador do 
crescimento econômico, uma vez que função 
dessa natureza daria à autarquia a missão de 
buscar três objetivos – controle da inflação, 
indução da atividade econômica e geração 
de empregos – que nem sempre são compa-
tíveis no curto prazo. O papel de depositário 
exclusivo das reservas internacionais, por sua 
vez, fica aquém do que se espera em maté-
ria de gestão prudente de recursos públicos, 
ao induzir a concentração, numa única insti-
tuição, de recursos que obteriam mais segu-
rança e melhor rentabilidade se aplicados em 
várias outras instituições semelhantes. Igual-
mente aquém está hoje o papel de “banco 
dos bancos”, ou emprestador de última ins-
tância, uma vez que é o Fundo Garantidor de 
Créditos, uma entidade privada que, em boa 
medida, passou a exercer essa função [Ver 
seção 12.11 – Fundo Garantidor de Créditos 
(FGC)].

Quanto à estrutura do BCB, as funções de 
autoridade monetária e de órgão regulador 
foram abrigadas numa única instituição, que 
deu resposta adequada à crise e minimizou 
seus efeitos. A experiência internacional que 
isolou essas funções em duas instituições 
distintas (os chamados twin peaks) não se 
mostrou especialmente robusta para preve-
nir e mitigar a crise financeira internacional.

11.1 – Agenda BC+

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia iniciativas que 

contribuam para aumentar o nível de 
educação financeira da população, 
garantam maior segurança jurídica ao 
estabelecer legislação moderna, crie 
condições para que o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) seja mais eficiente e para 
que possa ofertar crédito a menor custo.

No final de 2016, o presidente do Banco Cen-
tral do Brasil (BCB), Ilan Goldfajn, anunciou 
uma agenda de trabalho que tem por obje-
tivo tratar de questões estruturais do SFN e 
da própria autoridade monetária. Essa agen-
da recebeu o nome de BC+. Estruturada em 
quatro pilares temáticos: 1) Mais Cidadania 
Financeira; 2) Legislação Mais Moderna; 3) 
SFN mais eficiente; e 4) Crédito Mais Bara-
to. A agenda propõe um conjunto de ações 
que serão implementadas e aperfeiçoadas ao 
longo do tempo a fim de trazer benefícios 
para a sociedade.

Mais Cidadania Financeira

O primeiro pilar, Mais Cidadania Financeira, 
busca aumentar o nível de educação finan-
ceira do cidadão brasileiro com o objetivo 
de permitir uma tomada de decisão mais 
consciente a partir da disseminação de in-
formações sobre o funcionamento das ins-
tituições financeiras e de seus serviços. Essa 
ação consistirá em estabelecer parcerias para 
a formação de multiplicadores de educação 
financeira (segmento das cooperativas de 
crédito, Sebrae, Exército, entre outras) e pro-
mover o acesso das entidades de defesa do 
consumidor a conhecimento e informações 
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sobre o funcionamento das instituições do 
setor, inclusive atuando na Estratégia Nacio-
nal de Educação Financeira (ENEF).

Já para aperfeiçoar os mecanismos de so-
lução de conflitos entre o cidadão e o SFN, 
propõe-se implementar cooperação técnica 
entre o BCB e o Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) para que a mediação se torne um 
instrumento viável. É proposto, inclusive, o 
estímulo ao uso da plataforma digital dis-
ponibilizada pelo CNJ voltada à solução de 
conflitos por meio de processo extrajudicial, 
o que permitiria resolvê-los de maneira mais 
rápida e com menos custos. Além disso, a fim 
de aperfeiçoar esse mecanismo, é proposto o 
fortalecimento do papel das ouvidorias das 
instituições. 

Outra novidade é a Política de Dados Abertos, 
que inclui o lançamento do Portal de Dados 
Abertos do BCB. Com isso, espera-se ampliar 
o acesso público, o consumo, a utilização, a 
reutilização e o cruzamento sistemático de 
dados públicos para aumentar o controle 
social sobre as políticas públicas, aumentando 
a transparência e reduzindo a assimetria 
informativa. Foram também disponibilizados 
por meio do Sistema Gerenciador de Séries 
Temporais (SGS), do BCB, novos indicadores 
voltados às micro e pequenas empresas. 
Esses indicadores trazem dados sobre 
saldo de crédito, quantidade de operações, 
inadimplência, taxa média de juros das 
operações de crédito contratadas, entre 
outros. Com isso, será possível identificar 
melhor os problemas, as oportunidades e 
os desafios nesse campo, subsidiando a 

implementação de políticas públicas mais 
efetivas para os pequenos negócios, que 
representam 98,5% das empresas no país. 

Legislação Mais Moderna

No pilar Legislação Mais Moderna, é propos-
ta a revisão do modelo de relacionamento 
do BCB com o Tesouro Nacional para au-
mentar a transparência das relações contá-
beis, disciplinar os fluxos entre as duas ins-
tituições e criar reserva de resultados como 
proporção do ativo do BCB. Para isso, foi 
apresentado o PL nº 9283/2017 que, entre 
outros efeitos, cria regras que obrigam a 
União a cobrir eventuais resultados negati-
vos da autoridade monetária. Além disso, o 
projeto de lei propõe que o resultado po-
sitivo do BCB destinado à União seja utili-
zado exclusivamente para o pagamento da 
dívida pública mobiliária federal (DPMF), 
o que evitaria que o governo utilizasse es-
ses recursos para financiar gastos correntes 
e afrouxar a política fiscal ao atingir mais 
facilmente sua meta de superávit primário.

Há também a proposta de criar depósito re-
munerado no BCB como instrumento auxi-
liar de política monetária. Embora essa nova 
conta não tenha sido pensada para substituir 
os instrumentos atuais nem se anuncie ainda 
redução dos encaixes, essa seria uma nova 
ferramenta no controle da inflação e de exe-
cução de políticas anticíclicas. 

Outra ação consiste em pensar um mode-
lo de autonomia operacional para formular 
e executar, de maneira técnica, as medidas 
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necessárias para atingir os objetivos defini-
dos pelo governo como as metas para infla-
ção; autonomia administrativa para definir 
sua atuação; e autonomia orçamentária para 
mobilizar seus recursos a fim de cobrir suas 
despesas, tanto as típicas de autoridade mo-
netária quanto as de natureza administrativa. 
A iniciativa é positiva visto que há evidências 
na literatura econômica de que o aumento 
da autonomia da autoridade monetária na 
condução de suas políticas é consistente com 
níveis inflacionários mais baixos, bem como 
menores custos de desinflação.

Entre os trabalhos já concluídos desse pilar, 
está o novo marco legal punitivo do sistema 
financeiro. Com ele, a autoridade reguladora 
passa a ter outros instrumentos de supervi-
são em âmbito administrativo que são lis-
tados pela Lei n° 13.506/2017. Há novidades 
como a existência do termo de compromisso, 
acordo administrativo em processo de super-
visão e medidas coercitivas e acautelatórias. 
Esses novos instrumentos são positivos pois 
atualizam a antiga lei que tratava do tema. 

Sistema Financeiro Nacional Mais 
Eficiente

Dentro do pilar SFN Mais eficiente, o BCB 
passou a implementar critérios de segmen-
tação e proporcionalidade da regulação pru-
dencial, adotando regras menos complexa 
para as instituições de menor porte. Com 
isso, o ente regulador espera resguardar a 
solidez das instituições financeiras, mas ao 
mesmo tempo empregar maior eficiência e 
menor custo de observância. Desse modo, as 

normas prudenciais se adequarão ao porte e 
ao perfil de risco das instituições que com-
põem cada segmento, mantendo o alinha-
mento aos padrões internacionais.

Foi criado também grupo de trabalho para 
acompanhar as inovações tecnológicas digi-
tais que guardam relação com as atividades 
do SFN e do Sistema de Pagamentos Brasi-
leiro (SPB). Esse acompanhamento vai per-
mitir avaliar potenciais impactos e adequar 
os processos de trabalho do BCB diante de 
novas tecnologias. 

Entre as ações concluídas desse pilar, foram 
concluídas ações como o aprimoramento da 
regulação sobre arranjos de pagamentos, 
pensada para aumentar a agilidade dos pro-
cessos de autorização dos arranjos de paga-
mento e, com isso, fomentar maior competi-
tividade no mercado de prestação de serviços 
e permitir compartilhamento de infraestru-
turas, como terminais de autoatendimento. 

Foi também reformulada a Declaração de Ca-
pitais Brasileiros no Exterior (DCBE). A medi-
da visa à diminuição do tamanho da decla-
ração, com a eliminação de informações com 
pouca utilidade ou com detalhamento em 
excesso. Isso aconteceu com a modernização 
dos procedimentos da DCBE com o objetivo 
de adequá-la à metodologia internacional de 
produção de estatísticas econômicas.

A última ação do pilar SFN Mais Eficiente diz 
respeito ao aprimoramento da regulação do 
mercado de câmbio contemplando inovações 
tecnológicas como a assinatura eletrônica de 
contratos. Com isso, o BCB espera reduzir os 
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custos das operações para o público, ampliar 
a oferta de serviços financeiros e simplificar 
a abertura e movimentação de contas em re-
ais de residentes no exterior, a negociação de 
moeda estrangeira e as operações envolven-
do capitais internacionais.

Crédito Mais Barato

No pilar Crédito Mais Barato, foram simplifi-
cadas as regras de encaixe compulsório a fim 
de reduzir a complexidade operacional exis-
tente para diminuir custos. A ideia é unificar 
e simplificar alíquotas e prazos. Mesmo que a 
ação não tenha impacto monetário, pois não 
foi reduzido o tamanho do encaixe, a decisão 
por igualar os períodos de cálculo e de mo-
vimentação do compulsório sobre recursos a 
prazo e o encaixe da poupança, bem como 
dos depósitos à vista é positiva uma vez que 
reduz a complexidade do gerenciamento do 
recolhimento do compulsório. 

Foi proposta também a reavaliação do im-
pacto do crédito direcionado visando a re-
dução dos subsídios cruzados existentes no 
mercado de crédito, tornando a transmissão 
da política monetária mais eficiente e me-
nos assimétrica entre os diferentes agentes 
econômicos. Uma iniciativa importante foi 
a criação da Taxa de Longo Prazo (TLP), que 
reduz a diferença entre o custo de captação 
do Tesouro Nacional e o custo do emprésti-
mo do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), o que contribui 
para o equilíbrio fiscal.

Para estimular a adimplência, há iniciativas 
como o PLP nº 441/2017 que trata do 

cadastro positivo. Foi criado também 
o registro eletrônico de garantias com 
o objetivo de reduzir a assimetria 
informacional entre bancos e tomadores de 
empréstimos, mitigando a seleção adversa 
e o risco das operações. Isso tem o efeito 
potencial de permitir a queda de spread, 
tema que também foi incluído na agenda 
BC+, inclusive com a criação de um grupo 
para agenda contínua, com participação de 
representantes do segmento, a fim de propor 
medidas adicionais para a redução do spread.

Por fim, uma ação já implementada do pilar 
Crédito Mais Barato foi a regulamentação da 
Letra Imobiliária Garantida (LIG), que amplia a 
oferta de crédito de longo prazo para a cons-
trução civil e reduz o custo de crédito para o 
tomador final. Houve esforço também para 
tornar o uso do cartão de crédito mais barato 
universalizando o acesso para que máquinas 
de cobrança nos estabelecimentos comerciais 
sejam compatíveis com todas as bandeiras de 
cartões e permitindo a diferenciação de pre-
ço para pagamento à vista ou a prazo e entre 
os diferentes tipos de meios de pagamento.

Portanto, a iniciativa do BCB em criar a Agen-
da BC+ tem se mostrado eficaz ao propor, e 
de fato executar, ações que contribuam para 
que haja mais cidadania financeira, um SFN 
mais eficiente e regulado por uma legislação 
moderna, bem como se crie condições para 
que a economia oferte crédito a menor cus-
to. Esse conjunto de medidas é extremamen-
te benéfico e tem o potencial de contribuir 
não só para o setor financeiro, mas também 
para o desenvolvimento do país.



214 |  CAPÍTULO 11: BANCO CENTRAL DO BRASIL

11.2 – Funções de supervisão 
bancária

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras acredita que a função de 
supervisão bancária deva ser deixada 
a cargo do Banco Central do Brasil 
(BCB), autarquia que conta com pessoal 
qualificado e instrumental adequado 
para coletar e analisar as informações 
relevantes que indicam a solvência de 
instituições financeiras específicas e o 
nível de risco sistêmico no setor financeiro.

A higidez do Sistema Financeiro Nacional é 
resultado direto de uma supervisão bancária 
eficiente, balizada por regras claras e inequí-
vocas, às quais é dada a devida publicidade. 
A crise financeira internacional, de 2008, de-
monstrou a importância de uma supervisão 
bancária eficaz por parte de agência estatal 
competente. No Brasil, o BCB tem desempe-
nhado com eficácia essa função, sem prejuízo 
de sua missão maior, que é a de preservar o 
valor da moeda.

11.3 – CADE/BCB

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas à 
melhor delimitação das competências 
legais das autarquias, estabelecendo 
regras claras sobre os limites de atuação 
de cada uma delas. Isso melhora não só 
o ambiente regulatório, mas também o 
ambiente de negócios do país.

O Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) e o Banco Central do Brasil 
(BCB) formaram, em agosto de 2017, um Grupo 
de Trabalho (GT) para estudar a defesa da 
concorrência no âmbito do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). Formado por representantes 
de ambas as instituições, inicialmente, o GT 
teria o prazo de 120 dias para concluir os seus 
trabalhos, prorrogáveis pelo mesmo período 
de tempo. O resultado foi o memorando de 
entendimento, assinado em fevereiro de 2018, 
pelo qual as autarquias atuarão com maior 
intercâmbio de informações, inclusive por 
meio da discussão de parâmetros técnicos 
que assegurarem maior harmonização, 
consistência de procedimentos e da edição 
de normas de interesse comum.

Em novembro de 2018, o CADE realizou uma 
audiência pública para debater a estrutura 
do sistema financeiro nacional e o impacto 
da verticalização sobre a concorrência. 
O debate contou com a representação 
de diversos setores econômicos e 
questões paralelas à verticalização como 
spread bancário e a importância das 
novas tecnologias foram levantadas.

A consolidação de parceria se deu por meio 
do Ato Normativo Conjunto nº 1/2018, que 
regulou a atuação das autarquias nos casos 
de ato de concentração e investigações 
de instituições financeiras. A parceria 
aproxima as duas autarquias e pode ajudar 
a definir melhor a coordenação entre as 
duas instituições sobre a competência de 
regular e defender a concorrência no setor. 
Isso porque, no passado, já houve disputas 
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judiciais sobre as funções que cada entidade 
deveria desempenhar. 

Embora o órgão antitruste seja de fato o 
CADE, as fusões e aquisições de instituições 
financeiras são analisadas também pelo BCB 
sob a ótica do que é benéfico para a econo-
mia envolvendo, por exemplo, questões como 
análise de risco sistêmico. Por conta disso, 
surgiram divergências no entendimento dos 
limites das competências de cada autarquia. 

Essas divergências ficaram pacificadas sob a 
tese de que caberia ao BCB fazer a análise 
regulatória observando a legislação setorial e 
os riscos que as operações poderiam causar 
ao sistema como um todo e à economia. Já o 
CADE desempenharia o papel de observar o 
cumprimento da lei da concorrência e evitar 
concentração que desse às empresas poder 
de mercado. Seriam, portanto, funções com-
plementares e não concorrentes. 

O debate, no entanto, foi retomado em 2001 
com nova aquisição de instituição financei-
ra não comunicada ao CADE. A disputa pas-
sou então a ser judicial, com entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) favorá-
vel ao parecer da Advocacia Geral da União 
(AGU) de que caberia ao BCB a análise da-
quele caso. Isso abriria precedente para tra-
tar de casos futuros, porém, o CADE recor-
reu ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas a 
questão ainda não foi analisada. 

Para solucionar o problema advindo dessas 
diferentes interpretações de competência, há 
no Congresso Nacional propostas para paci-
ficar a questão e delimitar a atuação de cada 
autarquia. Na Câmara, há o PLP n° 265/2007, 
com parecer aprovado na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e Cidadania (CCJC). Já no Se-
nado, tramita a iniciativa do PLS nº 350/2015, 
que recebeu parecer favorável da relatoria e 
está pronto para pauta na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE). 

Iniciativas como essas ajudam a criar regras 
mais claras e previsíveis sobre a função de 
julgar atos de concentração no sistema fi-
nanceiro e são positivas pois contribuem 
para a melhoria do ambiente regulatório e 
de negócios no país.



CRÉDITO
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O crédito no Brasil passa por transformações 
estruturais profundas, que resultaram em 
aumento do volume ofertado, ampliação do 
prazo médio e redução da margem bancá-
ria (spread), ao longo dos últimos anos. Em 
decorrência dessas transformações, em 2016, 
o crédito no país mostrou-se resistente ao 
agravamento da crise econômica, quando di-
versas modalidades se mantiveram estáveis 
ou apresentaram retrações brandas. 

De acordo com as notas de política monetária 
e operações de crédito do Sistema Financeiro 
Nacional, elaboradas pelo BCB, o saldo das 
operações de crédito do sistema financeiro, 
compreendidas as operações de recursos li-
vres e direcionados, alcançou no mês de ju-
nho de 2018 o valor de R$ 3,13 trilhões, o que 
significa uma alta de 0,7% no mês, e de 1,7%, 
em 12 meses. Na mesma direção, o saldo da 
carteira de crédito para os recursos direcio-
nados com uma projeção de alta de 0,3%. Por 
sua vez, o saldo de crédito livre cresceu 0,5%. 

Os saldos referentes ao crédito para pesso-
as jurídicas e para pessoas físicas apresen-
taram, respectivamente, aumento de 1,2% e 

crescimento de 0,4%, totalizando, em junho 
de 2018, R$ 1,4 trilhão e R$ 1,69 trilhão. Em 
decorrência disso, a relação crédito/Produto 
Interno Bruto (PIB) alcançou 46,8% no mes-
mo período, perante 47,9% no ano anterior. 
O saldo total da carteira de recursos direcio-
nados reduziu-se 3,6%, com relação a junho 
2017, variando de R$ 1,54 trilhão para R$ 1,49 
trilhão. A carteira de recursos livres, por sua 
vez, acumulou saldo de R$ 1,64 trilhão, o que 
representa aumento de 7,1%, em relação a ju-
nho do ano anterior.

A concessão de financiamentos a taxas 
subsidiadas para determinados segmentos 
implica custos para o setor financeiro, 
uma vez que tais taxas são inferiores aos 
custos de captação e não cobrem despesas 
operacionais e de pessoal. Esses custos são 
diluídos na carteira total de operações de 
financiamento, com o que são elevadas as 
taxas que incidem sobre as modalidades de 
financiamento que não se beneficiam de 
subsídios. Essa tem sido uma das principais 
causas da elevação das margens bancárias, 
contra a tendência observada nos últimos 
anos. 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia projetos voltados para a 
ampliação do acesso de pessoas físicas e jurídicas às diversas modalidades de crédito. Para 
tanto, é essencial a expansão da bancarização, acompanhada de educação financeira que 
contribua para o crédito consciente, a implementação do Cadastro Positivo e a redução dos 
fatores que condicionam as margens bancárias (tais como tributação sobre intermediação 
financeira e depósito compulsório). Para a CNF, a expansão do crédito deve se dar em 
um ambiente concorrencial de livre negociação em condições de igualdade para todas as 
instituições autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil (BCB).
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Considerando-se as operações de crédito por 
atividade econômica, o setor privado apre-
sentou saldo de R$ 2,82 trilhões, em agos-
to de 2017, com redução de 1,25%, em doze 
meses. As operações na indústria e comércio 
atingiram, respectivamente, saldos de R$ 669 
bilhões e R$ 237 bilhões. No setor público, o 
saldo das operações de crédito atingiu R$ 221 
milhões, redução de 12,7% no ano.

Do lado das operações ativas dos bancos, 
houve um aumento progressivo dos prazos, 
em grande medida como resposta à dispo-
nibilização de novas modalidades de opera-
ções (por exemplo, a do crédito consignado) 
e, ainda, como resultado do próprio processo 
de estabilidade econômica. Em 2017, o prazo 
médio geral da carteira de crédito para pes-
soas físicas foi de 171,4 meses, enquanto que 
para pessoas jurídicas, o prazo médio foi de 
62,4 meses, apurados até o mês de agosto, 
segundo dados do BCB.

12.1 – Alienação fiduciária

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a expansão do instituto da alienação 
fiduciária, de maneira a ampliar o leque 
de modalidades de crédito que poderiam 
se beneficiar de redução das taxas de 
juros, bem como para o aprimoramento 
do marco regulatório desse instituto, sem 
trazer ônus adicionais aos tomadores (tais 
como a criação de novos trâmites para 
registro de bens móveis e/ou imóveis e de 
entraves burocráticos desnecessários).

O instituto da alienação fiduciária constitui-
se na transferência da propriedade fiduciária 
de um bem móvel ou imóvel do devedor, ou 
fiduciante, para o credor, ou fiduciário, a fim 
de garantir a liquidação de uma dívida ou 
obrigação. Ocorre, em grande parte dos casos, 
quando da aquisição de bens a crédito, sendo 
o bem a própria garantia. O arcabouço da 
alienação fiduciária reduziu a inadimplência 
e com isso promoveu aumento na concessão 
de crédito, principalmente o imobiliário.

Com o advento da Lei n° 9.514/1997, a alienação 
fiduciária deixou de ser exclusividade de bens 
móveis e passou a incluir os bens imóveis no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação 
de Interesse Social. Desde então, o regime 
fiduciário tem estado presente na legislação 
voltada ao setor imobiliário, como é o caso da 
Lei n° 10.931/2004, que instituiu o patrimônio 
de afetação. 

Quando foi estabelecido o Decreto-Lei 
nº 911/1969, seu principal objetivo era 
incrementar o crédito e aquecer a venda 
de veículos e, consequentemente, o 
desenvolvimento e crescimento econômico, 
o que foram alcançados no mesmo ano e 
naqueles seguintes. E foi partindo dessas 
premissas que foi assegurado ao credor 
fiduciário o direito de retomar sua garantia, 
de forma ágil e eficiente, na hipótese de 
inadimplemento. Porém, passados tantos 
anos da sua vigência, o referido Decreto se 
tornou obsoleto, pois não foi devidamente 
adequado às normas posteriores dentre as 
quais a Constituição Federal de 1988 e o 
Código Civil de 2002.
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Sendo assim, houve importante inovação le-
gal no que diz respeito à Lei nº 13.043/2014, 
que modificou o Decreto-Lei nº 911/1969, re-
duzindo os entraves na reintegração de pos-
se de veículos para proprietário fiduciário ou 
credor vender a coisa a terceiros, resguardan-
do ainda a obrigatoriedade do pagamento de 
seu crédito e das despesas decorrentes com 
o preço da venda. Dentre os aspectos posi-
tivos podemos destacar o afastamento da 
exigência da notificação para comprovação 
da constituição em mora do devedor, medida 
essa que não condiz com o espírito demo-
crático da Carta Magna de 1988 que em seu 
artigo 5º, inciso XXXV, garante a todos o livre 
acesso ao Poder Judiciário, independente-
mente de qualquer formalidade precedente.

Acrescente-se que essa notificação passou 
a ser utilizada somente como meio para o 
inadimplente esconder, deteriorar ou mesmo 
vender o bem sujeito a apreensão judicial, 
além de ser utilizada como estímulo a distri-
buição de infinitas demandas com o cunho 
de postergar o cumprimento da obrigação. 
Mas a subtração isolada da constituição em 
mora asseguraria o direito de acesso ao ju-
diciário, mas não a efetividade da jurisdição, 
que só se alcançaria com a apreensão e con-
solidação da posse e propriedade plena nas 
mãos do credor fiduciário, forçando-nos, en-
tão, a necessidade de criar mecanismos le-
gais que viabilizem esse procedimento.

Assim que se fundamentou a possibilidade de 
liminares serem concedidas em plantão judi-
ciário, assim como a possibilidade da parte 
interessada requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo a sua 
apreensão, sempre que o bem estiver em co-
marca distinta daquela da tramitação da ação.

Finalmente, por conta das alterações trazi-
das pela Lei nº 10.931/2004 e nº 11.101/05, o 
Decreto nº 911/1969 foi adequado àquelas 
normas, razão pela qual se institui a vedação 
da incidência de quaisquer outros ônus sobre 
o bem alienado fiduciariamente até o cum-
primento da obrigação integral que garante, 
sendo esse dispositivo nada mais do que a 
segurança e preservação do princípio basilar 
da alienação fiduciária no que diz respeito 
aos conceitos civis de posse e propriedade.

Uma discussão importante que envolve esse 
instituto trata da extinção do contrato de 
alienação fiduciária quando houver o desa-
parecimento ou perecimento da coisa ob-
jeto do acordo, por motivo de força maior 
ou caso fortuito (como roubo ou furto). Com 
isso, o contrato de alienação fiduciária seria 
equiparado ao contrato de depósito. Ocorre 
que o perecimento da coisa alienada já foi 
devidamente regulado no Código Civil em 
seu artigo 1.436, no qual se estabelece os ca-
sos de cessação da propriedade fiduciária. 
Também o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
firmou posicionamento no sentido de que 
o perecimento da coisa depositada exclui a 
obrigação do depositário de restituir o obje-
to do depósito, eximindo-o da conduta infiel, 
sem, contudo, excluir sua responsabilidade 
pelo débito.

No Supremo Tribunal Federal, tramita o Re-
curso Extraordinário nº 860.631, com reper-
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cussão geral reconhecida, em que se discu-
te a constitucionalidade do procedimento 
de execução extrajudicial de bens imóveis 
alienados fiduciariamente, previsto na Lei nº 
9.514/1997, nos casos de inadimplência em 
contrato de mútuo imobiliário pelo Sistema 
Financeiro Imobiliário.

Após mais de vinte anos da introdução da 
alienação fiduciária no mercado de crédito 
imobiliário, algumas questões precisam ser 
revisitadas no sentido de atualizar a norma 
aos novos acontecimentos. Ao longo desse 
período, a alienação fiduciária passou a ser 
a principal garantia das operações de crédito 
em geral, ao tempo em que se tornou ab-
soluta para os financiamentos habitacionais. 
Ainda que não tenha sido concebida especi-
ficamente para essa modalidade de crédito, 
fato é que o caráter assistencial do financia-
mento da moradia familiar permitiu que sua 
interpretação nos tribunais levasse em conta 
essa condição, por sinal inexistente nas ope-
rações comerciais e em negócios imobiliários 
de alto porte.

Assim, há necessidade de uma reforma em 
alguns dispositivos, seja para alinhá-los ou 
posicioná-los perante o entendimento que 
vem se firmando por meio da jurisprudência 
nos tribunais, como para prevenir a judiciali-
zação do procedimento que pela sua nature-
za extrajudicial tornou-o fundamental para 
uma recuperação célere e eficaz de créditos. 

As alterações esperadas pelo mercado imo-
biliário vão desde o estabelecimento de um 
referencial para o valor do imóvel para fins 

do primeiro leilão (utilizando-se como limi-
te mínimo o valor que determinou o reco-
lhimento do Imposto para Transmissão de 
Bens Imóveis Inter Vivos quando da conso-
lidação da propriedade, em relação ao valor 
de avaliação ajustado contratualmente) até 
à aplicação de mecanismos derivados da lei 
processual civil para notificação do devedor, 
para efeito de purgação da mora. 

Ainda demanda uma revisão a exoneração 
incondicional do devedor caso o imóvel não 
baste para satisfazer a dívida e encargos, 
de modo a restringir esse benefício legal às 
operações de financiamento habitacional, 
respondendo o devedor pelo valor remanes-
cente nas demais operações. Revisão parcial 
desse conceito já foi introduzida pela Lei nº 
13.476/2017; no entanto, reforçamos a neces-
sidade da avaliação de flexibilização adicio-
nal nos termos aqui propostos. Essa distinção 
entre as operações que adotam a garantia fi-
duciária do bem imóvel ainda recomenda que 
seja concedido ao devedor do financiamento 
habitacional prazo maior para a purgação da 
mora em relação às demais operações.

Também exige um ajuste o termo inicial da 
taxa de ocupação devida pelo fiduciante 
quando se operar a consolidação da proprie-
dade em favor do fiduciário. Na redação atu-
al, passa a ser exigível após a realização dos 
leilões, sendo lógico que sua incidência prin-
cipie após a consolidação da propriedade, 
que opera a extinção do contrato e a exigi-
bilidade das prestações de resgate da dívida, 
tornando ilegítima a posse do imóvel pelo de-
vedor. Tal como está, o texto legal representa 
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até um estímulo à judicialização do contrato 
para fins de suspender a realização dos leilões 
em momento que a propriedade está conso-
lidada em nome do credor, do que resulta a 
transferência da titularidade quanto o paga-
mento de tributos e encargos condominiais. 

As alterações no texto da Lei nº 9.514/1997 
são necessárias para preservar o instituto da 
alienação fiduciária de bem imóvel com a ce-
leridade e eficiência com que foi concebido, 
principalmente o procedimento extrajudicial 
que viabiliza o exercício dessa garantia.

12.1.1 – Responsabilização das 
instituições financeiras pelo 
pagamento de encargos sobre 
bens alienados

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas voltadas para 
o fortalecimento do instituto da alienação 
fiduciária, fomentando o consumo 
e ampliando as garantias do credor 
fiduciário. A CNF vê com preocupação 
qualquer tipo de proposta que venha 
a responsabilizar, indevidamente, as 
instituições financeiras por encargos 
dos bens que financiar. Para a CNF, não 
se justifica a cobrança de, por exemplo, 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) do credor 
fiduciário se este não estiver na posse 
direta do bem. Medidas como essa 
irão diminuir e onerar o crédito para o 
financiamento de automóveis e imóveis 
no país, o que prejudica os consumidores. 

O instituto da alienação fiduciária foi conce-
bido com o fim de ampliar o rol de garantias 
que lastreiam negócios, podendo ser contra-
tado por pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
em negócios empresariais. A legislação garan-
tiu uma via célere e eficaz para que o credor 
fiduciário, no caso de inadimplência, execute 
a sua garantia para saldar a dívida. Assim, a 
alienação fiduciária existe no ordenamento 
jurídico brasileiro para dar maior seguran-
ça jurídica às operações de financiamento. 

A alienação fiduciária permite que o credor 
de uma obrigação inadimplida possa execu-
tá-la judicialmente ou extrajudicialmente de 
forma célere, reduzindo o risco de inadim-
plência, um dos principais custos que com-
põem a margem bancária, possibilitando que 
as instituições financeiras pratiquem taxas 
de juros mais baixas aos seus mutuários. 

A doutrina e a jurisprudência reconhecem 
que o direito do devedor fiduciante é de na-
tureza real, que o investe em todos os ele-
mentos inerentes ao direito de propriedade, 
enquanto adimplente, e lhe assegura a aqui-
sição do bem objeto da alienação fiduciária 
independente de novo contrato com o cre-
dor fiduciário. Em contrapartida, é igualmen-
te necessário explicitar que, estando o fidu-
ciante investido no direito real de aquisição 
e na fruição do bem, deve responder pelos 
encargos que sobre ele incidem. 

De outra parte, se o devedor fiduciante se 
tornar inadimplente e o credor fiduciário vier 
a retomar o bem, pelos meios legais, a partir 
desse momento se transfere a ele, fiduciá-
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rio, a propriedade e a posse plenas, sendo de 
todo recomendável que a lei explicite que daí 
em diante ele é que responde pelos encargos.

Em caso de inadimplemento do devedor fi-
duciante, a lei obriga o proprietário fiduciário 
a promover a cobrança da dívida e a venda 
do bem, só podendo se apropriar do produto 
da venda até o limite do seu crédito; em ra-
zão da busca e apreensão do bem móvel ou 
da consolidação do bem imóvel, o devedor 
fiduciante perde seus direitos aquisitivos e a 
posse, ficando exonerado, a partir desse mo-
mento, da obrigação de pagar os encargos 
sobre o bem, seja móvel ou imóvel.

Neste caso, questiona-se a legitimidade de, 
diante de um financiamento bancário com 
uso do instituto da alienação fiduciária como 
garantia do pagamento, atribuir a condição 
de contribuinte seja do IPVA ou do IPTU ao 
credor fiduciário, ou seja, à instituição finan-
ceira que propiciou ao devedor fiduciante a 
aquisição de determinado bem.

Na alienação, o credor conta apenas com 
a propriedade resolúvel do bem, sendo ela 
temporária, restrita e totalmente limitada à 
garantia de satisfação da dívida. Uma vez 
paga a dívida, resolve-se a propriedade 
fiduciária em benefício do devedor, que 
irá recuperar a propriedade plena do bem. 
Enquanto o credor fiduciário não exercer 
a posse direta do bem, não há que se falar 
em qualquer tipo de responsabilidade por 
parte da instituição financiadora em relação 
ao pagamento de despesas ou tributos 
relacionados ao bem.

Segundo o ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques, é 
obrigação do devedor fiduciante (alienante) 
o pagamento de encargos incidentes sobre o 
veículo durante a vigência do contrato. Para 
ele, correm por conta do devedor todas as 
despesas do bem alienado, inclusive as de 
natureza tributária.

Em 2016, o STJ, em análise do Recurso Espe-
cial nº 1.575.377, assentou o entendimento de 
que o credor fiduciário em alienação fiduciá-
ria imobiliária não é sujeito passivo do IPTU, 
por não ser este o proprietário do imóvel, 
uma vez que o Código Tributário Nacional 
(CTN), em seu artigo 34, define como con-
tribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, 
titular do seu domínio útil ou o seu possui-
dor a qualquer título. Dessa forma, o credor 
fiduciário não pode ser considerado proprie-
tário do imóvel, pois é tão somente o titular 
de uma garantia real que lhe foi dada para 
pagamento da obrigação contraída pelo de-
vedor. Nesse sentido, o tribunal estabeleceu 
que o credor fiduciário não pode ser confun-
dido com o sujeito passivo do imposto e ta-
xas que incidam sobre o imóvel, por que não 
dispõe da faculdade de usar, gozar e dispor 
da coisa que lhe foi dada apenas como ga-
rantia, conforme disposto no artigo 1.228 do 
Código Civil. 

Além disso, a alienação fiduciária é um con-
trato acessório que tem como única finalida-
de satisfazer o crédito concedido ao fiducian-
te. A transferência da propriedade fiduciária 
tem escopo apenas de garantia, totalmente 
desprovida dos elementos que compõem a 
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propriedade. Ademais, o bem objeto do con-
trato, no caso um veículo, não integra o ati-
vo do patrimônio da instituição financeira 
durante a vigência do contrato da alienação 
fiduciária. 

Nesse caso, a instituição financeira só pode-
ria ser responsabilizada pelo pagamento do 
IPVA ou do IPTU do bem objeto da alienação 
fiduciária em caso da posse direta do bem, 
mediante a inadimplência do alienante. Des-
sa forma, o credor fiduciário não pode ser 
eleito como contribuinte do imposto, a me-
nos que tenha a posse direta do bem.

12.1.2 – Execução de garantias na 
alienação fiduciária

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
à eficácia da execução de bens dados 
em garantia nas operações creditícias, 
bem como ao aprimoramento do marco 
regulatório do instituto da alienação, sem 
trazer ônus adicionais aos tomadores e 
com respeito ao devido processo legal, 
podendo contribuir para a redução das 
taxas de juros.

A execução de garantias de bens móveis ob-
jetos de alienação fiduciária ainda atravessa 
inúmeras dificuldades no Brasil. Persiste a 
necessidade de melhoria nos mecanismos de 
execução de bens alienados, a qual é frequen-
temente frustrada pelo insucesso das tenta-
tivas de busca e apreensão. De acordo com o 
Relatório Anual 2016, da Federação Brasileira 

de Bancos (FEBRABAN), essas dificuldades se 
refletem na diminuição do saldo de crédito 
para pessoas físicas em recursos livres desti-
nados à aquisição de veículos, caindo 10,9% 
em 2016 com referência ao ano anterior. 
Apesar da tendência da redução do número 
de contratações, os volumes financeiros au-
mentaram de R$ 156,1 bilhões, em 2015, para 
fechar o ano de 2016 em R$ 165,8 bilhões.

Medidas simples que facilitem a busca e 
apreensão do bem, assegurado igualmente 
o princípio do contraditório e da ampla de-
fesa do consumidor, podem gerar impactos 
positivos no preço final do crédito. Sendo as-
sim, uma importante iniciativa é o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) nº 478/2017, que prevê 
a retomada extrajudicial de bens móveis em 
caso de alienação fiduciária de bens móveis. 

Propõe-se a instituição de um procedimen-
to facultativo, conferido ao credor fiduciá-
rio, para a cobrança extrajudicial de dívidas 
previstas em contratos com cláusula de alie-
nação fiduciária de bem móvel que atinge a 
esfera patrimonial do devedor, retirando-lhe 
a posse direta do bem. 

O procedimento previsto atribui ao Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos do domi-
cílio do devedor, da comarca em que estiver 
localizado o bem ou da celebração do con-
trato, competência para expedir uma certi-
dão com validade em todo o território nacio-
nal, atestando a condição de que o bem está 
sujeito à retomada extrajudicial, conforme 
declarações do credor e à vista de cláusula 
contratual autorizadora.  
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A atribuição da competência para expedir tal 
uma certidão atestando a condição de que 
o bem está sujeito à retomada extrajudicial 
trará maior facilidade na busca do objeto de 
avença. Tal competência estará em conformi-
dade com declarações do credor e prevista 
em cláusula contratual autorizadora. 

O PLS nº 478/2017 determina que poderão 
promover a retomada do bem objeto da 
alienação a polícia rodoviária federal e as 
polícias militares, os órgãos e entidades exe-
cutivos de trânsito, os agentes de trânsito 
autorizados direta ou indiretamente pelo Có-
digo de Trânsito Brasileiro a emitir autuações 
de trânsito, o Oficial de Registros de Títulos 
e Documentos e as empresas especializadas 
em localização e retomada de bens, desde 
que munidas de certidão expedida pelo Ofi-
cial de Registro de Títulos e Documentos.

O objetivo é o exercício de garantia própria 
à alienação fiduciária, condicionado a regras 
expressas do reconhecimento prévio das 
consequências do inadimplemento em con-
tratos de alienação fiduciária de bens mó-
veis. É importante salientar que não se trata 
de um mecanismo que viole o monopólio do 
Poder Judiciário, mas que assegura ao cre-
dor-fiduciário, com a concordância prévia 
do devedor-fiduciante, o direito de acionar 
o mecanismo capaz de realizar o direito sem 
necessidade de intervenção judicial, mas nem 
à sua exclusão, nem em omissão a proteções 
procedimentais fundamentais como o direito 
à ampla defesa e ao contraditório, respeito à 
dignidade do consumidor. 

O PLS vem ao encontro da necessidade de 
garantir a efetividade do direito material 
num ambiente de desjudicialização da exe-
cução civil, como respeito ao princípio da 
eficiência. Propõe-se, dessa forma, um ins-
trumento legal que procura favorecer a mis-
são de melhorar a crise de gestão que vive o 
Poder Judiciário.

Tal medida visa a, principalmente, desafogar 
o Poder Judiciário, indo ao encontro das ne-
cessidades de garantir a efetividade do di-
reito material num ambiente de desjudicia-
lização da execução civil, com o respeito ao 
princípio da eficiência. Dessa forma, será um 
instrumento legal que melhorará a gestão do 
Poder Judiciário.

O que se deve ter em conta é o eficaz fun-
cionamento e aperfeiçoamento da tutela de 
direitos, sem afastar o respeito ao contradi-
tório, assegurando-se a participação dos in-
teressados mediante exercício de faculdades 
e poderes garantidos pela lei. Ademais, esse 
procedimento prevê a autorização às partes 
para negociarem a aceitação da via extraju-
dicial, permitindo a satisfação de interesse 
correlato não havendo, portanto, afastamen-
to do Poder Judiciário, por se tratar de uma 
cooperação pré-judicial. 

Tal mecanismo evitará tanto os insucessos 
de execução de garantias quanto o estímulo 
ao comportamento dissimulador na relação 
credor/devedor, assegurado o contraditório 
perante a autoridade que emite a certidão. O 
procedimento de busca e apreensão extraju-
dicial, por se tratar de execução de um bem 
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móvel (aliás, direito disponível), definido li-
vremente entre as partes por força de prévia 
autorização legislativa, não ofende o princí-
pio do devido processo legal.

A CNF apoia medidas que facilitem a execu-
ção de garantias na alienação fiduciária, desde 
que seja por meio de uma norma moderna que 
atenda à boa-fé contratual e que siga ao en-
contro da desjudicialização das controvérsias.

12.2 – Crédito consignado

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a ampliação do acesso a todas 
as modalidades de crédito, inclusive 
o consignado, que contemplem: livre 
fixação das taxas de juros; medidas 
de incentivo para a redução das taxas 
de juros assentadas sobre a livre 
concorrência, igualdade de tratamento 
e de condições para as instituições 
financeiras (independentemente de 
seu porte e da natureza do controle de 
seu capital); liberdade de contratação 
por todos os segmentos da população; 
e exame cuidadoso dos impactos de 
outras consignações. A CNF também 
apoia propostas de educação financeira 
direcionadas para os segmentos da 
população que fazem maior uso do 
crédito consignado.

O crédito consignado compromete parcela 
da renda dos tomadores para pagamento 
direto das prestações, por meio do descon-
to da parcela em folha de pagamento, o que 

contribui para dar mais garantia à interme-
diação financeira e reduzir o custo do crédito. 
Essa modalidade, além de ampliar o acesso 
dos trabalhadores ao crédito com condições 
mais favoráveis, contribui para o crescimento 
do mercado de consumo.

Esse instrumento de crédito, depois da 
inclusão dos trabalhadores sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
em 2003, dos aposentados e pensionistas 
em 2004, e da vedação à exclusividade na 
concessão em 2012, tornou-se uma das 
modalidades de empréstimo que mais cresce 
no mercado brasileiro. Dados do Banco 
Central do Brasil mostram que a participação 
relativa desses empréstimos no total do 
crédito pessoal concedido pelo mercado, é de 
aproximadamente 72%, cujo saldo da carteira 
totalizou R$ 323,8 bilhões em abril de 2018. 
O volume dessa modalidade de empréstimo 
apresenta um crescimento médio de 7,7% 
ao ano, desde que foi criado. Por se tratar 
de uma alternativa de dívida mais barata, 
houve uma forte migração dos contratos de 
crédito pessoal a favor dos empréstimos em 
consignação, com uma grande concentração 
dessa operação para funcionários públicos e 
pensionistas do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), representando 54,5% e 32,6% 
do total, respectivamente, em dezembro de 
2017.

As discussões sobre o consignado estão cen-
tradas, sobretudo, nas seguintes questões: 
o patamar das taxas de juros cobradas em 
um cenário de turbulência econômica; a mar-
gem de consignação; a possibilidade de ma-
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nobra na margem consignável por meio de 
bloqueio judicial; requisitos para obtenção 
do crédito (como a presença física do cliente 
para a contratação); e extensão da consigna-
ção para outras obrigações contratuais (por 
exemplo, aluguel e plano de saúde). 

A limitação das taxas de juros é inócua, 
porque a redução dessas taxas passa pela 
construção de condições que propiciem o 
aumento da oferta de crédito. Para tanto, a 
concorrência é fator fundamental tanto para 
redução dos custos quanto para ampliação 
da base de clientes. 

Um caso específico de limitação de taxas de 
juros diz respeito a aposentados e pensio-
nistas. Dispositivos legais dificultam a equi-
paração das taxas de juros cobradas desses 
tomadores de crédito consignado às cobra-
das de trabalhadores da ativa. Norma do 
INSS induz todas as instituições financeiras 
a sempre aplicarem, para dada unidade da 
Federação, as taxas de juros mais elevadas 
(§ 11, do artigo 1º, da Instrução Normativa 
INSS/DC n° 121/2005). Por força da norma, os 
custos mais altos de originação constituem o 
parâmetro para toda e qualquer operação de 
crédito no mesmo estado para beneficiários 
do INSS; cria-se a situação curiosa em que 
o teto se converte em um piso de taxa de 
juros a ser aplicado a operações com aposen-
tados e pensionistas – a taxa de juros para 
esse segmento, em um mesmo estado, passa 
a ser a taxa mínima que é oferecida a todos 
os beneficiários do INSS. 

Sobre a margem de consignação, a legisla-

ção de 2015 elevou o teto para 35% da re-
muneração e dos benefícios do consignante, 
seja para trabalhadores do setor privado (Lei 
n° 13.172/2015), seja para servidores públicos 
(Instrução Normativa n° 80/2015, do INSS). 
Antes, os beneficiários do INSS dispunham 
de até 30% de margem para realização de 
empréstimos consignados, dividida entre 
gastos com crédito pessoal e cartão de crédi-
to (20% + 10%, respectivamente). Quem não 
utilizava o cartão, poderia comprometer até 
30% da sua renda com o empréstimo pesso-
al. Com a nova regra, os beneficiários contam 
com uma margem de consignação de até 
35% mas, agora, 30% destinados ao crédito 
pessoal e 5%, exclusivamente, para o cartão. 
A alteração do teto por lei ordinária, que re-
flete a conjuntura econômica do momento, 
introduz rigidez que não é compatível com 
um cenário econômico em constante muta-
ção. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia 
lavrado decisões no sentido da manutenção 
do teto de 30% da remuneração ou dos be-
nefícios para assegurar o mínimo existencial, 
noção resultante dos princípios constitucio-
nais da isonomia e da dignidade da pessoa 
humana, consubstanciados nas normas dos 
artigos 1°, inciso III, e 3°, inciso III, da Consti-
tuição Federal.

Sobre o número de contratos por Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF), o INSS editou a Re-
solução n° 1.331/2017, de 6 para 9, o número 
máximo de contratos ativos permitidos para 
crédito consignado por beneficiário do Regi-
me Geral de Previdência Social.

Quanto à possibilidade de manobra na mar-
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gem consignável, é necessário que a legis-
lação busque regulamentar questões en-
volvendo reserva de margem de operações 
demandadas, judicial e extrajudicialmente. 
O objetivo é impedir que fraudes sejam co-
metidas para ampliar o limite da margem 
consignável, impactando gravemente na ca-
pacidade de pagamento dos consumidores. 
Para tanto, caso um determinado desconto 
seja questionado pelo consumidor, o mesmo 
poderá ser suspenso, porém a margem con-
signável deverá ser preservada e não poderá 
ser utilizada para contratação de novo em-
préstimo até a decisão final. 

No que toca aos requisitos para obtenção de 
crédito, os projetos que tramitam no Congresso 
Nacional cobrem situações diversas como a 
presença física do cliente para contratação, 
com vedação para consignação por meio de 
caixas automáticos, necessidade de registro 
notarial de operações, exigência da presença 
de familiares quando da contratação de 
empréstimo por idosos, para mencionar 
alguns casos. O traço comum desses projetos 
é a preocupação com a prevenção de fraudes 
e a coação de tomadores hipossuficientes, 
ambas previstas no Código Penal. Entretanto, 
proposições nesse sentido requerem 
cautela na medida em que podem afetar a 
capilaridade na distribuição dos recursos e o 
volume de crédito ofertado.

Por fim, a extensão da consignação, por 
exemplo, a aluguel e plano de saúde, por um 
lado, se simplifica procedimentos operacionais 
e poupa tempo aos consumidores, por outro 
lado, introduz outras obrigações contratuais 

que concorrerão com o consignado de crédito 
pela mesma garantia lastreada na renda 
do tomador. Como resultado, pode ocorrer 
o encarecimento dessa modalidade, o que 
requer exame cuidadoso.

As operações com empregados do setor 
privado ainda mostram um modesto 
desempenho em relação ao seu potencial e ao 
setor público. Nesse sentido, a CNF entende 
ser necessário não apenas reduzir os custos 
das empresas que descontam prestações 
de consignado, mas também conferir maior 
segurança às instituições financeiras (como, 
por exemplo, evitar que empregadores 
retenham o valor referente ao pagamento 
mensal do consignado de seus empregados 
e não repassem esse montante ao banco 
credor). Outro desafio é a expansão do setor 
junto a pequenas e médias empresas que, 
por não possuírem ganhos em escala e por 
haver relativo custo administrativo associado 
a operações de controle, retenção e repasse 
de valores, possuem poucos incentivos para 
oferecer tais serviços aos seus funcionários.

Com a finalidade de superar esses obstáculos, 
a CNF apoia alterações na Lei nº 10.820/2003, 
para desburocratizar as operações 
relacionadas ao crédito consignado junto a 
empresas privadas, por meio da participação 
facultativa dos sindicatos de trabalhadores 
nos contratos de consignação realizados 
entre essas companhias, seus trabalhadores 
e instituições financeiras. A obrigatoriedade 
dificulta a oferta de consignado para 
empresas cujos empregados ou não contam 
com um sindicato representativo, ou 
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apresentam baixo número de funcionários de 
uma mesma categoria, ou possuem diversos 
sindicatos representativos.

No tocante ao setor público também há ini-
ciativas semelhantes que visam a ganhos de 
eficiência na troca de informações entre os 
agentes participantes da estrutura do crédi-
to consignado, as instituições financeiras e o 
INSS. Um exemplo é o sistema ECO (Emprés-
timo Consignado On-line), desenvolvido pela 
Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social (DATAPREV) e que aguar-
da sua implementação pelo INSS. Segundo a 
nova estrutura, o beneficiário da previdência 
social poderá obter o empréstimo consigna-
do de duas maneiras: (i) com margem con-
signável obtida exclusivamente nas agências 
da previdência social, isto é, mantêm-se as 
regras atuais de tomada de crédito, sem alte-
ração dos parâmetros de margens consigná-
veis; ou (ii) de maneira direta nas instituições 
financeiras, contratadas ou conveniadas, o 
que pode ser realizado mediante caixa ele-
trônico dessas instituições.

No final de 2018, foi publicada a Instrução 
Normativa (IN) nº 100 que trata de mudan-
ças nas regras de concessão de empréstimos 
consignados a fim de tornar mais rígido o 
controle sobre essa modalidade de crédito 
oferecida a aposentados e pensionistas sem, 
no entanto, alterar o percentual de margem 
consignável, que permanece em 35% da ren-
da líquida do aposentado ou pensionista.

Nessa linha, a medida prevê o combate a 
fraudes e assédio comercial aos segurados 

por meio de atividades de marketing ativo, 
oferta comercial e contratos de emprésti-
mos vinculados com pagamento mediante 
desconto direto no benefício. A nova regra 
também proíbe instituições financeiras de 
procurar novos beneficiários para oferecer 
crédito consignado durante 6 meses após o 
recebimento do primeiro benefício.

12.3 – Perecimento de bens dados 
em garantia

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas
à ampliação das garantias dadas ao 
crédito, fortalecendo institutos como 
o da alienação fiduciária, fomentando 
o consumo e ampliando as garantias 
do credor fiduciário. A CNF vê com 
preocupação qualquer tipo de proposta 
ou decisão que venha a impedir a execução 
de contrato em razão do perecimento do 
bem dado em garantia ou arrendado, pois 
tais medidas impactam negativamente 
no preço do crédito, trazendo ônus aos 
tomadores.

O perecimento da coisa alienada foi devida-
mente regulado pelo Código Civil nos termos 
do artigo 1.367, ao determinar que se aplica 
à propriedade fiduciária, no que couber, o 
disposto nos artigos 1.421, 1.425, 1.426, 1.427 e 
1.436 desse diploma legal. 

Com efeito, no artigo 1.436 o legislador esta-
belece a cessação da propriedade fiduciária 
nas hipóteses de: extinção da obrigação; pe-
recimento da coisa alienada fiduciariamente; 
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renúncia do fiduciário, caso em que o crédito 
persiste sem a garantia; confusão; ocorrência 
de adjudicação judicial, de remissão ou venda 
da coisa fiduciária. O artigo 642, do Código Ci-
vil, estabelece que o depositário não respon-
de pelo caso fortuito, nem de força maior; mas 
para que valha a escusa, terá de prová-los.

Proposições com intuito de tornar extinto o 
contrato de alienação fiduciária ou de arren-
damento mercantil sobre bens móveis, quan-
do a perda do bem se dá por caso fortuito 
ou força maior, buscam assim a equiparação 
desses instrumentos ao contrato de depósito 
para prever a isenção de responsabilidade do 
devedor fiduciante ou do arrendatário. 

Tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
quanto outros tribunais (TJDFT, TJSP, TJRS, 
por exemplo) consolidaram o entendimento 
de que o perecimento da coisa depositada 
exclui a obrigação do depositário de restituir 
o objeto do depósito, eximindo-o da condu-
ta infiel sem, contudo, excluir sua responsa-
bilidade pelo débito existente – o qual, in-
clusive, é passível de ser exigido nos próprios 
autos da ação de depósito, em atenção aos 
princípios da economia, celeridade e efetivi-
dade processuais. 

Para esses tribunais, a deterioração do bem 
dado em garantia ou arrendado, inclusive em 
virtude de caso fortuito ou de força maior 
implica, apenas, exaurimento da obrigação 
de restituição inerente ao depósito aperfei-
çoado, não ensejando a alforria do obrigado 
fiduciário ou do arrendatário pela liquida-
ção da obrigação garantida e não adimplida. 

Dessa forma, inviabilizada a realização da ga-
rantia em razão do seu perecimento, o deve-
dor fiduciário deverá pagar o equivalente ao 
bem que representava essa garantia. 

A ministra Nancy Andrighi, no Recurso Espe-
cial (REsp) nº 537.184, explicitou que: 

Embora conste como proprietária do 
veículo segurado a sociedade arrenda-
dora, uma vez realizada a tradição do 
bem ao recorrente, na posição de ar-
rendatário, passa ele a suportar os ris-
cos da perda ou deterioração do bem. 
Se o bem arrendado sofre um sinistro, 
o efetivo prejuízo da perda é suporta-
do pelo arrendatário, pois as obrigações 
contraídas perante o arrendante ainda 
subsistem.

Nesse sentido, o STJ, em análise do REsp nº 
1.114.406, afetado ao rito repetitivo, estabele-
ceu que o arrendatário também é responsá-
vel pelas multas de veículos em arrendamen-
to mercantil. 

Como visto, a destruição do bem arrenda-
do ou dado em garantia, por caso fortuito 
ou força maior, não extingue o contrato de 
alienação fiduciária ou de arrendamento 
mercantil, implicando apenas a extinção da 
garantia destes, cabendo ao credor exigir a 
entrega do equivalente ao valor do bem em 
dinheiro.

O depósito é um contrato, em regra gratui-
to, voluntário ou legal, que não se confunde 
com a alienação fiduciária (garantia) ou ar-
rendamento mercantil. Isso porque o legisla-
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dor, com a intenção de facilitar as operações 
de crédito direto ao consumidor (operação 
de financiamento, por instituições financei-
ras), adotou essa modalidade de garantia do 
seu débito e, no caso de inadimplemento da 
dívida, estará sujeito a restituir o bem ao fi-
duciário ou ao arrendante, com o pagamento 
de eventuais débitos. 

Alterações que criem dificuldades na execu-
ção de garantias afetariam negativamente a 
alienação e o arrendamento mercantil, assim 
como os demais institutos garantidores já 
existentes – hipoteca, penhor etc. Modificar 
regras previstas originalmente desfiguraria 
esses institutos de forma a não mais se torna-
rem eficazes como instrumentos de concessão 
de crédito, sendo enxergados como menos 
interessantes para as instituições creditícias. 

12.4 – Dedutibilidade imediata da 
provisão de créditos duvidosos

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a simplificação do processo de cobrança 
e renegociação das operações de crédito 
por meio de sua “desjudicialização”, isto 
é, por renegociação voluntária, mediação 
e arbitragem, que evitem impacto 
negativo sobre a tributação da renda dos 
credores. Para a CNF, a Lei nº 9.430/1996, 
que dispõe sobre a dedutibilidade das 
perdas com operações de crédito, poderia 
abater como despesa para determinação 
do Lucro Real e da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
as perdas com os créditos (de acordo com 

os prazos e os limites fixados por lei) 
independentemente de qualquer medida 
de caráter judicial para o recebimento 
desses créditos.

Sob determinadas condições, créditos não 
honrados no prazo acordado são incluídos 
em provisão que reduzirá o resultado das 
instituições financeiras e, por consequência, 
os tributos que estas recolhem sobre esses 
resultados – a Provisão para Devedores Du-
vidosos (PDD). 

Muitas vezes, a renegociação de inadimplên-
cia em operações de crédito interessa tanto 
ao devedor quanto ao credor. Em renegocia-
ções dessa natureza, busca-se o equilíbrio 
entre, por um lado, a capacidade de paga-
mento do devedor e, por outro, a rentabili-
dade desejada pelo credor. Para obter esse 
equilíbrio, o credor pode considerar a con-
cessão de desconto de seus créditos, levando 
em conta: as relações comerciais e de negó-
cios com o devedor; o retorno do capital apli-
cado; os custos envolvidos no processo de 
cobrança e recuperação; e a possibilidade de 
insolvência ou falência do devedor, entre ou-
tros. Havendo alternativa de renegociação, a 
recuperação do crédito pela via judicial não 
é, necessariamente, a decisão mais eficiente 
do ponto de vista empresarial e de negócios.

Ocorre que as instituições financeiras, por ra-
zões tributárias, raras vezes contam com essa 
alternativa de renegociação. A dedução das 
perdas com créditos na apuração do Imposto 
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e 
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da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), relativas aos valores das operações, 
às respectivas garantias e ao prazo de ina-
dimplência, está associada à cobrança admi-
nistrativa ou judicial, com as condições pre-
vistas na Lei nº 9.430/1996, especialmente no 
seu artigo 9º. As instituições financeiras são 
obrigadas a recorrer à justiça para viabilizar a 
dedutibilidade fiscal de eventual abatimento 
concedido, mesmo para as situações em que 
a probabilidade de recebimento do crédito é 
baixa ou mesmo remota.

A Lei nº 9.430/1996 estabelece que: (i) as re-
ceitas e encargos incidentes sobre o crédito 
vencido e não pago poderão ser excluídos na 
apuração do IRPJ e da CSLL, desde que haja 
abertura de processo judicial para o recebi-
mento do crédito (§ 1º e caput do artigo 11); 
(ii) os descontos concedidos somente podem 
ser deduzidos na apuração do IRPJ e da CSLL 
se o acordo for homologado em sentença ju-
dicial (§ 3º, do artigo 10); e (iii) na ocorrên-
cia de desistência da cobrança pela via ju-
dicial, antes de decorrido o prazo de 5 anos 
do vencimento do crédito, a pessoa jurídica 
deve adicionar à base de cálculo do IRPJ e da 
CSLL a perda eventualmente registrada com 
a operação inadimplida (§ 1º, do artigo 10).

A exigência de medidas judiciais de cobrança 
para dedução da provisão de devedores du-
vidosos pode não ser de interesse nem dos 
credores, nem dos devedores, nem ainda do 
Poder Judiciário.

Para os credores, a renegociação voluntária, 
a mediação e a arbitragem têm o condão de 

obter ao menos parcela de créditos inadim-
plidos que cubra o custo de oportunidade do 
capital empregado e os custos operacionais 
envolvidos no empréstimo. Por meio da rene-
gociação, a instituição financeira pode man-
ter a solvência do devedor e dar continuida-
de à relação comercial que mantém com este. 

Para os devedores, a exigência de medidas 
judiciais de cobrança aumenta o custo para 
quem pretende liquidar sua dívida por acor-
do. Pode, inclusive, resultar em eventual in-
solvência ou mesmo falência do devedor. 
Ademais, a inadimplência e a carga tributária 
aumentam os custos imputados na margem 
bancária (spread): juntos, representam apro-
ximadamente metade da composição do 
spread total, o que encarece as operações de 
crédito para todos os tomadores.

Para o Poder Judiciário, por sua vez, a exigên-
cia de medidas judiciais sobrecarrega os tri-
bunais. O relatório Justiça em Números 2018, 
do Conselho Nacional de Justiça, mostra que 
a quantidade de processos em trâmite no Po-
der Judiciário brasileiro terminou o ano com 
80,1 milhões de processos em tramitação: 14,5 
milhões de casos pendentes e 29,1 milhões de 
casos novos. O total de processos em trami-
tação manteve-se praticamente o mesmo em 
relação ao ano de 2017. Dessa forma, mesmo 
que o Poder Judiciário fosse paralisado sem 
ingresso de novas demandas, com a atual 
produtividade de magistrados e servidores, 
seriam necessários aproximadamente 2 anos 
e 7 meses de trabalho para zerar o estoque.

Visando simplificar o processo de cobrança 



232 |  CAPÍTULO 12: CRÉDITO

e renegociação das operações de crédito, 
propõe-se a sua “desjudicialização”, mediante 
as seguintes alterações na Lei nº 9.430/1996: 
(i) que os valores registrados na conta 
redutora do crédito possam ser baixados 
definitivamente em contrapartida à conta 
do credor que registre a operação, a partir do 
período de apuração em que se completar 5 
anos do vencimento do crédito sem que o 
mesmo tenha sido liquidado pelo devedor; 
(ii) que a pessoa jurídica devedora possa 
adicionar ao lucro líquido, para determinação 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, os 
encargos incidentes sobre o débito vencido, 
e não pago, que tenham sido deduzidos 
como despesa ou custo, incorridos a partir da 
data do vencimento; (iii) que as instituições 
financeiras possam excluir para determinação 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL 
o valor dos encargos financeiros incidentes 
sobre o crédito contabilizado como 
receita, a partir da data do vencimento, 
independentemente de qualquer medida 
de caráter judicial para recebimento do 
crédito; (iv) que os bens recebidos a título de 
quitação do débito possam ser escriturados 
pelo valor do crédito ou pelo valor definido 
na negociação que tenha determinado sua 
incorporação ao patrimônio do credor; e (v) 
que nos casos de renegociação de dívida, 
o reconhecimento da receita para fins de 
incidência de IRPJ e da CSLL ocorra no 
momento do efetivo recebimento do crédito.

A CNF recebeu com satisfação as atualizações 
da Lei nº 9.430/1996, como as mudanças 
promovidas pela Lei nº 13.097/2015, que 
permitiu o registro, como perda de créditos, 

dos contratos de crédito contra devedores 
em recuperação judicial, bem como daqueles 
inadimplidos a partir de 7 de outubro de 
2014, independentemente de iniciados 
os procedimentos judiciais para o seu 
recebimento e observados prazos mínimos, 
que vão de 6 meses a 2 anos.

12.5 – Recursos de previdência 
complementar dados em garantia

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a prestação de novas garantias que 
facilitem o acesso a diversas modalidades 
de crédito, que contemplem: livre 
fixação das taxas de juros; medidas de 
incentivo para redução das taxas de juros 
assentadas sobre livre concorrência, que 
impliquem igualdade de tratamento e de 
condições para instituições financeiras 
(independentemente de seu porte e da 
natureza do controle de seu capital) e 
liberdade de contratação por todos os 
segmentos da população. A CNF apoia 
projetos voltados para o uso de recursos 
de previdência complementar como 
garantia fiduciária para um amplo leque 
de modalidades de crédito.

Em um cenário de crescente demanda por ser-
viços bancários e de estímulos à expansão do 
crédito no Brasil, aumenta a necessidade de 
diversificação das modalidades de garantia ao 
crédito e de fortalecimento da segurança nas 
transações. Um dos fatores que influenciam 
o custo do crédito no país é o risco potencial 
de inadimplência por parte dos tomadores. 
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Atualmente, a Lei nº 11.196/2005, em seu 
capítulo XII, artigo 84, permite ao partici-
pante de plano de previdência complemen-
tar oferecer como garantia fiduciária, nas 
operações de financiamento imobiliário, as 
quotas de sua titularidade em fundos de 
investimentos e seguros de vida com co-
bertura por sobrevivência. No entanto, tal 
possibilidade ainda não foi regulamenta-
da para as demais modalidades de crédito.

A ampliação do rol de garantias dadas em 
operações de empréstimos e financiamentos 
implicaria significativo incremento na oferta 
de crédito, acarretando maior competição 
por taxas e condições mais favoráveis ao 
tomador de empréstimos. A prestação des-
sa nova modalidade de garantia serviria de 
estímulo à inclusão financeira e fomentaria 
o crédito sustentável, sem os efeitos colate-
rais do superendividamento ou comprometi-
mento excessivo da renda.

Em 2016, o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), ao apreciar o Recurso Ordinário nº 
7237-58.2014.5.15.0000, entendeu que os va-
lores de planos de previdência privada não 
podem ser penhorados para quitar dívidas 
trabalhistas de empresas. O tribunal deci-
diu que a proteção se estende à previdência 
complementar, uma vez que esses valores 
servem, principalmente, à futura aposenta-
doria e seus proventos e, em regra, não po-
dem ser penhorados.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao ana-
lisar os embargos de divergência no Recurso 
Especial nº 1.121.719, decidiu que a previdên-

cia complementar privada não pode ser pe-
nhorada se tiver natureza alimentar, ou seja, 
quando sua finalidade for garantir o susten-
to do proprietário do plano e de sua família. 
O tribunal entendeu, porém, que há exceção 
quanto a essa proibição na hipótese em que 
o plano de previdência for utilizado como 
aplicação financeira que, por não ter caráter 
alimentar, poderá ser objeto de penhora.

Recentemente, o STJ estabeleceu que, 
mesmo havendo previsão expressa em 
contrato, a entidade de previdência privada 
não pode descontar do pecúlio devido aos 
beneficiários, de segurado falecido, o saldo 
devedor de empréstimo contraído por ele 
(REsp nº 1.713.147).

12.6 – Crédito Direto 
ao Consumidor

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a ampliação do acesso ao crédito direto 
ao consumidor e o aumento do volume 
de recursos ofertados nessa modalidade 
que se assentem nos princípios 
constitucionais da livre concorrência e 
da liberdade para atividade econômica, 
com livre renegociação de dívidas e livre 
pactuação de taxas de juros. Para a CNF, o 
segmento de tomadores de crédito direto 
ao consumidor (CDC) constitui público 
prioritário para programas de educação 
financeira.
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O CDC, por não contar com garantias reais, 
é uma modalidade que será particularmente 
beneficiada pelo histórico de adimplemen-
to dos tomadores (Ver seção 2.4.1 – Cadas-
tro Positivo) acessível a todos os fornecedo-
res de crédito, de maneira a incrementar as 
vendas de bens de consumo duráveis, com 
consequente estímulo para a atividade eco-
nômica e a geração de empregos.

Apesar da intensa expansão da modalidade 
do consignado e a forte migração do crédi-
to direto ao consumidor para essa carteira, 
a modalidade tem apresentado um modesto 
crescimento em seu saldo total. Em junho de 
2017, o CDC somou 13% do total de crédito 
concedido no país, segundo o Banco Central 
do Brasil. Assim, em junho de 2017, o saldo 
foi de R$ 106,3 bilhões, uma queda de, apro-
ximadamente, R$ 50 bilhões ante o saldo de 
R$ 165 bilhões verificado em 2014.

12.7 – Microcrédito

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a ampliação do acesso ao microcrédito 
e o aumento do volume de recursos 
disponíveis para essa modalidade, 
assentadas no princípio constitucional 
da liberdade econômica, que assegurem 
igualdade de condições a todas as 
instituições dispostas a operar esse tipo 
de financiamento e liberdade para fixação 
de taxas de juros e de limites financeiros 
para os tomadores.

O microcrédito é uma modalidade de finan-
ciamento de baixos montantes a micro e 
pequenos negócios. Proporciona acesso ao 
crédito a pequenos empreendedores que, 
por comumente não contarem com garan-
tias reais para empréstimos, têm dificuldade 
em obter financiamento nas modalidades 
tradicionais. O capital obtido com o emprés-
timo é geralmente usado para modernizar 
ou ampliar os instrumentos de trabalho. De 
maneira geral, os repagamentos de emprés-
timos são canalizados para outras operações 
de microcrédito, para tomadores da mesma 
comunidade. Com isso, a solidariedade e a 
coesão social desempenham papel crítico no 
funcionamento das carteiras de microcrédito, 
que normalmente apresentam taxas de ina-
dimplência muito baixas.

Em 2018, a demanda por microcrédito no Bra-
sil apresentou retração moderada. Segundo 
dados do Banco Central do Brasil (BCB), essa 
modalidade de operação alcançou o montan-
te de R$ 4,1 bilhões, número menor que em 
relação ao ano de 2017, quando apurou um 
saldo de R$ 5,3 bilhões. Estima-se que exis-
tam mais de 21 milhões de clientes potenciais 
o que demonstra serem ainda necessários 
aprimoramentos no sistema de concessão do 
microcrédito. 

O microcrédito proporciona acesso ao cré-
dito para empreendimentos que, dada sua 
simplicidade, têm dificuldade em obter fi-
nanciamento nas modalidades tradicionais, 
comumente desenhadas para atender em-
presas de maior nível de faturamento anu-
al. O capital obtido com o empréstimo visa 
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à aquisição de equipamentos e instalações, 
a modernização e ampliação da capacidade 
produtiva e demais necessidades relaciona-
das à atividade empreendedora. A atuação 
em microcrédito conta ainda com meto-
dologia própria que garante a orientação 
e acompanhamento dos recursos aplica-
dos durante a vigência do financiamento.

Em 2005, foi promulgada a Lei n° 11.110, que 
institui o Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado (PNMPO), com os obje-
tivos de: 1) incentivar a geração de trabalho 
e renda entre os microempreendedores po-
pulares; 2) disponibilizar recursos para o mi-
crocrédito produtivo orientado; e 3) oferecer 
apoio técnico às instituições de microcrédito 
produtivo orientado, com vistas ao fortaleci-
mento institucional destas para a prestação 
de serviços aos empreendedores populares. 
O BCB, também em 2005, publicou a Resolu-
ção do Conselho Monetário Nacional n° 3.310, 
que estabelece que os bancos múltiplos com 
carteira comercial, os bancos comerciais e a 
Caixa Econômica Federal devem manter apli-
cados em operações de microcrédito desti-
nadas à população de baixa renda e a micro-
empreendedores, valor correspondente a, no 
mínimo, 2% dos saldos dos depósitos à vista 
captados pela instituição. Caso a instituição 
não aplique esses recursos em operações de 
microcrédito, será obrigada a recolher esses 
recursos, compulsoriamente, sem remunera-
ção junto ao BCB. 

O microcrédito é relevante como política pú-
blica para inclusão produtiva e fomento do 
empreendedorismo no país, com o incentivo 

do governo para dinamizar a ampliação do 
acesso ao crédito e estimular o desenvolvi-
mento dos empreendimentos formais e in-
formais do mercado. São necessários aprimo-
ramentos no microcrédito para ampliar tanto 
o acesso de tomadores quanto o volume de 
recursos colocados à disposição destes. Para 
as instituições financeiras, os custos opera-
cionais e financeiros muitas vezes superam 
largamente a receita oriunda do financia-
mento de pequeno valor, a taxas de juros 
reduzidas, vinculadas gratuitamente à asses-
soria técnica ao cliente.

Por fim, as instituições que operam o micro-
crédito ao amparo do Programa Nacional do 
Microcrédito (Crescer) contam com o auxílio 
de subvenção econômica do Governo Fede-
ral para cobrir parte dos custos financeiros e 
operacionais do PNMPO, cuja taxa de juros é 
fixada em 2,95% ao mês.

12.8 – Crédito rural

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a ampliação do acesso de produtores 
rurais ao crédito e o aumento do volume 
ofertado para essa modalidade de 
financiamento que se assentem no 
cumprimento das políticas públicas, no 
desenvolvimento do país, na geração 
de divisas e no fomento da renda no 
campo. A CNF sublinha que subsídios 
concedidos a operações de crédito 
direcionadas devem ser utilizados de 
forma a propiciar custos compatíveis 
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com as especificidades da atividade 
agropecuária e sua geração de receitas 
nos empreendimentos agropecuários. 
Além disso, deve-se buscar a ampliação 
da oferta de recursos nas modalidades 
livres para atendimento das demandas 
de crédito dos diversos elos da cadeia 
do agronegócio, bem como a definição 
e inclusão de dispositivos contratuais da 
adoção de instrumentos de mitigação dos 
riscos atinentes à atividade agropecuária. 
Para a Confederação, os tomadores 
de crédito rural se beneficiariam 
grandemente da inclusão de disciplinas 
de educação financeira no sistema de 
educação rural.

No Congresso Nacional, existem dezenas de 
projetos que tratam de crédito rural. A maio-
ria deles propõe o alongamento e a renego-
ciação de dívidas, enquanto outros tratam da 
impenhorabilidade do maquinário agrícola, 
da liberação de garantias hipotecárias e da 
inexigibilidade de seguros. Seriam oportunos 
também projetos e propostas relacionados 
à proteção da renda dos produtores rurais, 
mitigação dos riscos, ampliação da assistên-
cia técnica, regulação das relações contratu-
ais, simplificação de processos e redução de 
custos operacionais, sem que isso implique, 
contudo, em insegurança jurídica das ope-
rações ou aumento das responsabilidades já 
assumidas pelas instituições concedentes, a 
fim de se evitar o reflexo negativo nas ta-
xas ofertadas em decorrência do aumento 
do custo operacional ou do risco de crédi-
to. Um exemplo de redução de custos seria 
a criação de um sistema centralizado e in-

formatizado de registro das operações e res-
pectivas garantias, a exemplo do previsto na 
Lei nº 13.476/2017 para ativos financeiros, já 
que os cartórios cobram emolumentos des-
proporcionais ao serviço prestado, além de 
dificultarem o operacional com a imposição 
de regras que variam a cada estado.

Dentro do espírito de redução dos custos 
das operações contratadas com crédito rural, 
destacamos a necessidade premente de ajus-
te do artigo 8º, IV, do Decreto nº 6.306/2007, 
para inclusão da modalidade “industrializa-
ção” entre as beneficiadas com o incentivo 
de redução do Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguros, ou Relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), pois tal 
benefício já existia quando esta linha não 
possuía autonomia, mas era contida na linha 
de “custeio” (já que este é abarcado pelo ci-
tado artigo 8º). O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) deu autonomia à modalidade, 
mas não fez o ajuste necessário no referido 
decreto, o que acabou por inviabilizar sua 
contratação para o mutuário. 

Segundo dados da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA), a participa-
ção da atividade agropecuária no Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2017 foi de 
aproximadamente 23%, sendo responsável 
por grande parte dos empregos no país. A 
importância desse setor fica ainda mais evi-
dente diante das contas externas. Em 2018, 
de janeiro a novembro, as exportações do 
agronegócio totalizaram US$ 93,3 bilhões, 
um crescimento de 4,6% quando comparado 
ao mesmo período de 2017. Ainda em 2017, as 
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operações da carteira de crédito rural alcan-
çaram, até o mês de junho, de acordo com 
dados do Banco Central do Brasil, saldo de 
R$ 171 bilhões. 

Demonstra-se, assim, a necessidade da con-
tinuidade e ampliação de políticas de apoio, 
a exemplo dos recursos direcionados, e da 
implementação de programas como o Pro-
grama Agricultura de Baixo Carbono (ABC), 
o Programa para Construção e Ampliação de 
Armazéns (PCA), o Programa de Incentivo à 
Inovação Tecnológica na Produção Agrope-
cuária (INOVAGRO), o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRO-
NAF) e o Programa Nacional de Apoio ao Mé-
dio Produtor Rural (PRONAMP), que propi-
ciam a sustentação e fixação do homem no 
campo com dignidade e renda, bem como a 
ampliação do uso de novas tecnologias no 
agronegócio brasileiro.

Já sobre a suspensão ou prorrogação de obri-
gações financeiras na ocorrência de condi-
ções climáticas adversas, doenças ou ataques 
de pragas tecnicamente incontroláveis, bem 
como flutuações dos preços dos produtos 
agropecuários, discute-se na verdade uma 
apólice de seguro. Operações de financiamen-
to não se confundem com apólices de segu-
ro, que preveem a cobrança de um prêmio ao 
qual corresponde indenização na hipótese de 
ocorrer o sinistro coberto pelo contrato. Os 
riscos envolvidos numa operação financeira 
não são os de ocorrência de sinistros mas, 
sim, os ligados a descasamentos de taxas, de 
prazos e de moedas, bem como os vinculados 
à capacidade de adimplemento do tomador. 

A inclusão de um seguro, implícito nas 
operações de financiamento, sem o 
correspondente prêmio oneraria ainda mais 
a operação, com reflexos sobre o volume 
de crédito ofertado e as margens bancárias 
de outras modalidades de financiamento. 
Deve-se buscar a ampliação ou criação de 
outros instrumentos de mitigação de riscos 
para proteção da renda do produtor, como 
o seguro de renda/faturamento, assim como 
contra intempéries agrícolas e oscilações de 
preços das commodities. Mecanismos como 
o Programa de Seguro Rural, o Programa 
de Garantia da Atividade Agropecuária 
(PROAGRO), contratos futuros, de opções 
ou a termo, seguros de faturamento, entre 
outros. A utilização de mitigadores de risco 
minimiza a perda de renda por parte dos 
produtores rurais, mesmo que ocorra algum 
tipo de intempérie, tais como secas, pragas, 
incêndios, alagamentos e outras, além de 
prover os produtores rurais de mecanismo 
de proteção contra oscilações de preço dos 
produtos agropecuários, tais como contratos 
futuros e opções na bolsa de valores. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no jul-
gamento do Recurso Especial nº 1.361.730, 
afetado ao rito repetitivo, estabeleceu que a 
pretensão de repetição de indébito nos con-
tratos de cédula de crédito rural prescreve no 
prazo de 20 anos, se firmados na vigência do 
Código Civil de 1916, e de 3 anos, para contra-
tos celebrados sob a vigência do Código Civil 
de 2002. Para tanto, o termo inicial da conta-
gem da prescrição em processos de repetição 
de indébito deve ser a data do pagamento, 
caso realizado antecipadamente, ou a data 
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de vencimento do título rural, porquanto 
não se pode repetir aquilo que ainda não foi 
pago. A popularização das letras de crédito 
do agronegócio (LCA), inclusive como lastro 
de fundos de investimentos, oferece alterna-
tiva de financiamento de longo prazo a cus-
tos compatíveis com o retorno da atividade 
agropecuária.

12.8.1 – Propostas para o 
aprimoramento do crédito rural

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia projetos que visem à 
ampliação do crédito rural mediante a 
redução dos custos de observância e a 
eliminação de processos burocráticos 
dispensáveis.

O crédito rural com recursos controlados 
foi instituído pelo Manual de Crédito Rural 
(MCR), do Banco Central do Brasil (BCB), em 
1964. Esses recursos controlados constituem 
atualmente a principal base de financiamen-
to do agronegócio brasileiro. O conjunto 
normativo que compõe o MCR é atualizado, 
constantemente, com o objetivo de adequar 
os seus produtos ao mercado, processo para 
o qual a participação dos bancos contribui de 
forma bastante positiva.

Segundo dados divulgados pela Companhia 
Nacional de Abastecimento, ao longo do 
tempo houve uma elevação significativa da 
área plantada e da produção agrícola no país. 
Ainda assim, nas últimas safras, foi registrado 

um crescimento da produção superior ao au-
mento das áreas de plantação.

Em relação ao volume total de recursos alo-
cados para a agricultura, apesar da elevação 
ocorrida no último ano-safra, houve aumen-
to da distribuição de recursos. Para crédito de 
custeio, o volume de recursos programados 
para a safra 2018/2019 é de R$ 151,1 bilhões, 
sendo R$ 118,8 bilhões a juros controlados 
(aumento de 2,19% em relação ao ano ante-
rior) e R$ 32,3 bilhões a juros livres. Segun-
do o BCB, o número de operações para essa 
modalidade de crédito vem aumentando a 
cada período, sendo grande parte desse con-
tingente de operações destinada ao custeio 
e ao investimento nas atividades do setor. 
Pode-se perceber, por outro lado, a elevação 
do ticket médio das operações de custeio.

Atualmente, cerca de 60% do volume finan-
ceiro de crédito rural contratado está rela-
cionado às operações de custeio. Da safra 
2012/2013 para a safra 2015/2016, os montan-
tes contratados de custeio cresceram 47,8%, 
quase R$ 33 bilhões. Nesse mesmo período, 
as áreas plantadas aumentaram 8,9% (de 
53.563 para 58.331 hectares). Em 2017, a Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) calculou a área cultivada, no Bra-
sil, em 65.913.738 hectares.

As contratações de crédito agrícola, no 
primeiro bimestre do Plano Agrícola e 
Pecuário 2018/2019, tiveram acréscimo de 
45%, atingindo R$ 34,1 bilhões, com mais de 
139 mil operações, na comparação com o 
mesmo período da safra passada. Do total 
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de recursos liberados, são destaques as 
operações de custeio, que totalizaram R$ 20,8 
bilhões, o equivalente a 111.245 operações 
com aumento de 35%. O desconto é o maior 
dos últimos 5 anos. Na safra 2014/2015 foram 
R$ 25,5 bilhões, na de 2015/2016, R$ 26,6 
bilhões e, na safra 2016/2017, R$ 19,5 bilhões. 
Por fim, na safra 2017/2018 o total foi de R$ 
23,6 bilhões.

Quando se observam especificamente as 
operações com recursos obrigatórios (taxas 
fixas), 96% delas (70% do volume contratado) 
são destinadas ao custeio. Quanto ao crédito 
para comercialização, ainda que ele tenha 
uma representação pequena no número 
de contratos, possui um volume financeiro 
representativo (superior a 20%).

Também de acordo com o BCB, o crescimento 
da carteira de crédito rural tem sido superior 
ao do volume total de crédito no Sistema 
Financeiro Nacional. Sobre a inadimplência, 
nota-se que os índices têm apresentado um 
aumento no âmbito do crédito rural para 
pessoas físicas, enquanto mantêm-se estáveis 
para pessoas jurídicas. Quanto à composição 
dos créditos por tipo de instituição, a maior 
parte concentra-se nos bancos públicos.

Dado esse cenário, a CNF considera 
importante o estabelecimento de 
alternativas contratuais, a fim de ampliar o 
crédito rural por meio da redução dos custos 
de observância e da eliminação de barreiras 
burocráticas. A reutilização de informações 
de responsabilidade do produtor, fornecidas 
aos órgãos competentes e centralizados 

para acesso dos financiadores pode ser uma 
opção para reduzir estes custos tanto para 
os bancos como para os produtores. Além 
disso, é importante que a preparação do 
Plano Agrícola e Pecuário seja realizada de 
forma permanente, com o intuito de atender 
à demanda prioritária pelo crédito de forma 
mais completa.

12.9 – Imóveis rurais em faixa de 
fronteira dados em garantia

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
esclareçam de maneira definitiva que os 
imóveis rurais também possam ser objeto 
de garantia de operações bancárias 
realizadas por instituições financeiras 
de capital estrangeiro. Tais medidas 
poriam fim à insegurança jurídica sobre 
o assunto, contribuindo para a redução 
do spread bancário e, ao permitir maior 
concorrência no mercado, a queda nas 
taxas de juros praticadas aos produtores 
rurais e ao agronegócio.

A Lei nº 5.709/1971, que regula a aquisição de 
imóvel rural por estrangeiro residente no país, 
estabelece restrições quanto ao tamanho do 
bem que pode ser de propriedade de pessoa 
jurídica estrangeira autorizada a funcionar no 
Brasil. O disposto nessa lei é anterior à Cons-
tituição Federal (CF) – que estipula isonomia 
de tratamento entre instituições financeiras 
de capital nacional e as de capital estrangeiro 
–, bem como à disciplina legal da alienação fi-
duciária, dada pelo Código Civil (CC) de 2002.
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Sob alegação de respeito ao disposto na 
Lei nº 5.709/1971, alguns cartórios resistem 
a registrar imóveis com garantias em que 
constam como credora instituição financei-
ra nacional de capital estrangeiro. O Parecer 
AGU/LA nº 04/1994, da Advocacia-Geral da 
União (AGU), esclareceu que o § 1º do arti-
go 1º da Lei nº 5.709/1971 não foi recepcio-
nado pela CF, com base na interpretação dos 
artigos 171 e 190 da própria CF e no enten-
dimento de que as empresas brasileiras de 
capital estrangeiro não estariam sujeitas às 
restrições aplicáveis a pessoas jurídicas es-
trangeiras. Tal entendimento foi ratifica-
do novamente pela AGU no Parecer GQ nº 
181/1998, emitido em razão da promulgação 
da Emenda Constitucional nº 6/1998 e da re-
vogação do artigo 171 da CF. Em 2008, a AGU 
emitiu o Parecer CGU/AGU nº 01/2008-RVJ, 
que alterou seu entendimento a respeito da 
aquisição de imóveis rurais por sociedades 
brasileiras controladas por estrangeiros. De 
acordo com esse parecer, as empresas bra-
sileiras que tenham maioria estrangeira do 
capital estão sujeitas às restrições previstas 
na Lei nº 5.709/1971. Por outro lado, o parecer 
não trata das operações realizadas por ins-
tituições financeiras de capital estrangeiro.

Pareceres da AGU não possuem caráter vin-
culante para os tabelionatos de notas e re-
gistros de imóveis, havendo risco de tais 
órgãos aplicarem entendimentos distintos. 
Por essa razão, em julho de 2010, a corre-
gedoria do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) determinou que os tabelionatos de 
notas e os registros de imóveis passassem 
a observar integralmente o regime da Lei 

nº 5.709/1971, sob pena de responsabilidade. 

A Lei nº 13.097/2015 introduziu importante 
inovação ao permitir o recebimento de bens 
imóveis situados em faixa de fronteira por 
instituições financeiras de capital estran-
geiro. A insegurança jurídica que envolve 
imóveis rurais também dificulta a prática 
bancária de obtenção de boas garantias às 
operações financeiras, que colabora para a 
higidez do sistema como um todo e a dimi-
nuição do spread bancário. Aliás, essa recusa 
não encontra respaldo no tratamento apro-
priado dos dispositivos legais atualmente 
em vigor que versam sobre a regulação do 
setor financeiro e sobre garantias, como pro-
priedade fiduciária e a hipoteca. 

A lei que regula o Sistema Financeiro Nacio-
nal é clara, ao estabelecer, em seu artigo 35, 
que é vedada às instituições financeiras a 
aquisição de bens imóveis não destinados ao 
próprio uso, salvo os recebidos em liquidação 
de empréstimos de difícil ou duvidosa solu-
ção, caso em que deverão vendê-los dentro 
do prazo de um ano, a contar do recebimen-
to, prorrogável até duas vezes, a critério do 
Banco Central do Brasil.

Além disso, o CC veda o pacto comissório 
na alienação fiduciária, isto é, o credor não 
pode ficar com o bem que lhe foi dado em 
garantia. A propriedade inerente à alienação 
fiduciária em garantia é resolúvel, estando 
limitada ao exercício do direito de garantia. 
Por isso, em nenhuma hipótese a institui-
ção financeira poderá ter a propriedade do 
imóvel em sua plenitude. Estabelece o artigo 
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1.365 do CC que: “É nula a cláusula que au-
toriza o proprietário fiduciário a ficar com a 
coisa alienada em garantia, se a dívida não 
for paga no vencimento”. 

Da mesma forma, o artigo 27 da Lei nº 
9.514/1997, que trata da alienação fiduciária 
em bens imóveis, ao prescrever o procedi-
mento para a execução judicial da garantia, 
estabelece que: “Uma vez consolidada a pro-
priedade em seu nome, o fiduciário, no prazo 
de trinta dias, contados da data do registro 
de que trata o § 7º do artigo anterior, promo-
verá público leilão para a alienação do imó-
vel”. O mesmo ocorre com a hipoteca. Diz o 
artigo 1.428 do CC que: “É nula a cláusula que 
autoriza o credor pignoratício, anticrético ou 
hipotecário a ficar com o objeto da garantia, 
se a dívida não for paga no vencimento”.

A Sociedade Rural Brasileira (SRB) ajuizou, no 
Supremo Tribunal Federal (STF), a Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamen-
tal nº 342, para que seja reconhecida a não 
recepção, pela CF, do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 
5.709/1971, uma vez que o mencionado pre-
ceito impõe restrição inconstitucional à aqui-
sição de terras rurais por empresas nacionais 
de capital estrangeiro. 

12.10 – Cooperativas de crédito

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a expansão e o fortalecimento da rede 
de cooperativas de crédito, importante 
instrumento de bancarização e de 

ampliação do acesso a financiamentos, 
que preservem o caráter solidário de 
operações passivas e ativas limitadas 
aos cooperados, no entendimento de 
que a equiparação das cooperativas de 
crédito a instituições bancárias, sem a 
correspondente regulação e supervisão, 
introduz grave risco sistêmico que afeta 
a economia como um todo.

Recentes alterações na legislação introduzi-
ram profundas mudanças no sistema de cré-
dito cooperativo para flexibilizar a prestação 
de serviços de natureza bancária aos associa-
dos. A Lei Complementar nº 130/2009 e a Re-
solução do Conselho Monetário Nacional nº 
3.859/2010 trouxeram inovações que aproxi-
mam cada vez mais os regulamentos legais 
das cooperativas de crédito às normas ban-
cárias. Essas inovações vão desde a criação 
de novas hipóteses de captação de recursos 
até a autorização para que as cooperativas 
possam fazer distribuição de cotas de fundos 
de investimento.

A estrutura do cooperativismo de crédito 
também vem sendo organizada no âmbito 
sindical. Em 2010, o sistema confederativo de 
representação sindical das cooperativas reu-
nia mais de quarenta entidades com registro 
no então Ministério do Trabalho. Nesse ano, 
o ministério reconheceu a criação da Confe-
deração Nacional das Cooperativas (CNCo-
op), que agrega, entre outras cooperativas, 
as de crédito.

Dados do Banco Central do Brasil (BCB) in-
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dicam que, embora ainda ocupem um espa-
ço pequeno no Sistema Financeiro Nacional 
(SFN), o segmento das cooperativas de crédi-
to vem apresentando expressivo crescimen-
to, não apenas em volume, mas também em 
percentual de participação na área bancária. 
No final de 2018, o BCB registrava a existên-
cia de 1.097 cooperativas (1,060 singulares, 35 
centrais e 2 confederações) no Brasil, que ad-
ministram ativos totais que correspondem a 
3,49% dos depósitos no SFN. 

No Congresso Nacional, tramitam diversos 
projetos de lei no sentido de incentivar ainda 
mais o desenvolvimento do setor coopera-
tivista. As proposições apresentadas preten-
dem, em grande parte, a isenção de tribu-
tos, a autorização de utilização dos recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e 
o recebimento de repasses de recursos dos 
fundos constitucionais de financiamento. 
Outros projetos pretendem autorizar a pres-
tação de serviços pelas cooperativas, que 
hoje somente são realizados pelos bancos ou 
correspondentes no país.

A novidade no âmbito das cooperativas de 
crédito está na sanção da Lei Complemetar 
nº 161/2018 que autoriza as cooperativas de 
crédito a captarem recursos de município. 
Antes, apenas os bancos oficiais podiam ope-
rar recursos de prefeituras.

Conforme a legislação das cooperativas de 
crédito (Lei Complementar nº 130/2009), a 
captação de recursos e a concessão de cré-
ditos e garantias devem ser restritas aos as-
sociados. A ressalva ficava por conta de ope-

rações com outras instituições financeiras e 
dos recursos obtidos de pessoas jurídicas, em 
caráter eventual. Com a sanção da lei com-
plementar, a ressalva passa a atingir também 
a “gestão de disponibilidades de caixa dos 
municípios, de seus órgãos ou entidades e 
das empresas por eles controladas”.

As cooperativas de crédito passaram a 
ter papel mais relevante na ampliação da 
bancarização, sobretudo pela identificação 
de novos nichos de mercado. A ampliação 
do escopo de atividades das cooperativas 
de crédito terá implicações positivas 
para a diluição da concentração bancária, 
diversificação do leque de instituições, 
aumento da concorrência e lançamento de 
novos produtos, entre outros.

12.11 – Fundo Garantidor de 
Créditos

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a ampliação da cobertura do Fundo Gran-
tidor de Créditos (FGC) que mantenham 
o seu caráter privado e seus objetivos es-
tatutários atuais, bem como confiram à 
gestão do fundo total autonomia para fi-
xar a natureza e os limites das garantias, 
cujo financiamento por meio de recolhi-
mento de fração do saldo das modalida-
des cobertas possa ser suspenso sempre 
que o patrimônio do FGC atingir patamar 
compatível com seus propósitos.

O FGC é uma entidade privada, sem fins lu-
crativos, com o objetivo de administrar re-
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cursos destinados à proteção dos titulares 
de créditos contra a insolvência bancária. 
Sua missão é contribuir para a proteção do 
pequeno poupador, promover a estabilida-
de do Sistema Financeiro Nacional e preve-
nir contra uma possível crise bancária sistê-
mica.

O fundo foi criado pela Resolução do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 
2.197/1995. Hoje, o valor máximo da ga-
rantia proporcionada pelo FGC está es-
tabelecido em R$ 250 mil por conglo-
merado financeiro, ou ao saldo da conta, 
quando o valor for inferior a esse limite.

A partir de dezembro de 2017, o total dos 
créditos de cada credor contra o conjunto de 
todas as instituições associadas será garan-
tido até o valor de R$ 1.000.000,00 a cada 
período de quatro anos consecutivos, de 
acordo com a Resolução CMN n° 4.620/2017.

No ano de 2008, o FGC teve papel impor-
tante no sentido de amenizar a crise, quando 
passou a comprar carteiras de crédito em um 
cenário de redução de liquidez. Ao longo de 
seus anos de existência, o fundo foi se adap-
tando às mudanças da economia nacional, 
tornando-se um instrumento de apoio ao 
crédito, com capacidade de mitigar cenários 
de estresse. 

Conforme relatório financeiro de dezembro 
de 2017, o patrimônio do FGC foi estimado 
em R$ 66,4 bilhões, dos quais R$ 45,9 bilhões 
em disponibilidade, sendo alimentado por 
contribuições mensais privadas das institui-
ções financeiras. O saldo do FGC já atingiu 
um patamar adequado para proporcionar a 
diminuição ou a suspensão das contribui-
ções, nos termos do artigo 3º, do Anexo II, da 
Resolução do CMN n° 4.222/2013 – estatuto 
e regulamento do FGC.



CRÉDITO 
IMOBILIÁRIO 

13
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O crédito imobiliário, como todo negócio 
de longo prazo, depende da confiança 
de todos os agentes envolvidos em sua 
cadeia econômica. Assim, as famílias que 
vão adquirir um imóvel, os incorporadores 
imobiliários, que os constroem, e os agentes 
financeiros, que financiam os compradores 
e os incorporadores, são dependentes 
da confiança em alguns pilares comuns 
para tomarem, cada um, a sua decisão (de 
comprar, de construir e de financiar): inflação 
sob controle, juros de longo prazo baixos e 
estáveis, boas perspectivas de emprego e 
renda e segurança jurídica. 

Esta combinação esteve presente entre 2005 
e 2014, e gerou uma grande expansão do 
crédito imobiliário, que atingiu o recorde de 
R$ 112,9 bilhões com recursos da poupança 
em 2014. No entanto, a recessão econômica 
desde 2015 afetou fortemente os agentes 
deste mercado e resultou em significativa 
retração do crédito imobiliário. 

Em 2018 houve uma retomada da oferta de 
crédito, que subiu 33% em relação a 2017, 
para R$ 57,4 bilhões, com a venda de 228 mil 
imóveis entre novos e usados, contra 175 mil 
unidades em 2017. 

Segundo dados do Sindicato da Habitação 
(Secovi-SP) também houve crescimento das 
vendas de 26,7% ao longo do ano passado 
– superando o volume dos quatro anos 
anteriores – e de 4,4% nos lançamentos.

Vale destacar que o pilar da segurança 
jurídica, mencionado acima, é composto por 
um arcabouço legal que inclui, entre outros 
institutos jurídicos, a alienação fiduciária do 
bem imóvel, o patrimônio de afetação, a 
securitização de recebíveis e a concentração 
dos ônus sobre o imóvel em sua matrícula.   

A solidez do setor não impede que 
certas preocupações sejam revisitadas. O 
provimento de recursos para o financiamento 
imobiliário ainda muito dependente dos 
depósitos de poupança, que é de curto prazo 
e que não será suficiente para financiar um 
novo ciclo de crescimento acelerado do 
crédito imobiliário, criou a necessidade de 
modernização do marco regulatório com a 
criação da Letra Imobiliária Garantida (LIG), 
que responderá pelo volume de recursos 
necessários à continuidade do crescimento. 

A LIG foi criada pela Lei nº 13.097/2015, como 
título de longo prazo, inspirada no modelo 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas voltadas tanto para 
a inovação e diversificação de fontes de financiamento de crédito imobiliário quanto para 
o aprimoramento dos instrumentos de concessão desse tipo de crédito, bem como para 
a assunção de obrigações, pelos tomadores, por meio de contratos claros e transparentes 
que ofereçam segurança jurídica a todas as partes envolvidas.
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dos covered bonds, títulos emitidos por 
bancos com a garantia de carteiras de crédito 
imobiliário, principalmente no mercado 
de capitais europeu, e já foi objeto de 
regulamentação complementar pelo Banco 
Central do Brasil. Aguarda-se tão somente 
a regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários, para as emissões, por meio de 
oferta pública.

Em relação à destinação de recursos para o 
crédito imobiliário, uma discussão premente 
é quanto à questão da redução gradativa 
do subsídio cruzado via crédito direcionado 
no país, que afeta diretamente o crédito 
imobiliário. Esse modelo traz importantes 
dificuldades estruturais para o setor, haja 
vista a volatilidade dos depósitos de 
poupança direcionados ao crédito imobiliário, 
de natureza de longo prazo. 

Além disso, ainda é preciso consolidar o 
instituto da alienação fiduciária, aprimorar 
o patrimônio de afetação e desburocratizar 
as transações pela concentração de atos na 
matrícula do imóvel. 

13.1 – Concentração de atos na 
matrícula

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a simplificação dos procedimentos 
e registros notariais, na medida em que 
tais propostas representem economia 
de tempo e de recursos para as partes 
envolvidas e reforcem a segurança jurídica 
das relações contratuais.

O princípio da concentração dos atos na ma-
trícula do imóvel passou a ser realidade com 
a Lei nº 13.097/2015 que, entre outras provi-
dências, estabeleceu mecanismos de prote-
ção aos adquirentes e aos recebedores de 
direitos reais de garantia que celebrem negó-
cios jurídicos com base nas informações con-
tidas nos assentos de registros de imóveis. 

O texto proposto pelo Executivo e aprova-
do pelo Legislativo previu procedimento 
desburocratizado e seguro para negócios 
imobiliários em geral. Isso facilita a conces-
são de crédito, com a redução de custos e 
maior celeridade, pois, num único instrumen-
to (matrícula do imóvel), o interessado em 
adquirir ou quem receber em garantia terá 
acesso a todas as informações que possam 
envolver o imóvel. Isso dispensa a busca e 
o exame de várias certidões em nome dos 
vendedores e dos que lhes antecederam na 
propriedade do imóvel e, principalmente, 
afasta o potencial risco de atos de constri-
ção (penhora, arresto etc.) oriundos de ações 
que tramitem em comarcas distintas da si-
tuação do imóvel e do domicílio das partes.

Um dos principais benefícios é a garantia 
dada ao comprador nas transações imobi-
liárias, já que a partir do momento em que 
ele retirar a certidão atualizada da matrícula 
e verificar que não há averbados nenhuma 
ação contra o proprietário ou ônus sobre o 
imóvel, terá a segurança de que o imóvel não 
será requerido por demandas judiciais origi-
nadas antes da compra.

A concentração dos atos na matrícula não só 
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facilita os trâmites, como também proporcio-
na redução do tempo de espera nos proces-
sos de financiamento e nos custos incorridos 
pelo tomador, já que bancos e instituições 
financeiras não precisarão exigir tantas cer-
tidões antes de conceder o crédito.

No entanto, desde a publicação da Lei n° 
13.097/2015, diversas propostas de revogação 
ou descaracterização desse avanço norma-
tivo tramitam no Congresso Nacional. São 
propostas que buscam restabelecer a obri-
gatoriedade da obtenção de certidões de 
distribuidores judiciais para a transmissão ou 
oneração de bens imóveis, tornando a con-
centração dos atos na matrícula totalmente 
inócua e mantendo o processo de registro 
notarial da transação imobiliária desdobrado 
em várias providências cartoriais, com ônus 
para o tomador tanto financeiro quanto no 
uso do seu tempo.

13.2 – Depósitos em caderneta de 
poupança

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o equilíbrio econômico e financeiro 
entre mutuários de crédito imobiliário e 
poupadores. Para a CNF, tais propostas 
poderiam visar à expansão do saldo de 
depósitos em caderneta de poupança 
por meio da estabilidade das taxas de 
juros da economia, que também é fator 
preponderante para viabilidade dos 
instrumentos de captação de longo prazo 
destinados ao financiamento do crédito 

imobiliário, compatíveis com os custos 
desse financiamento.

Com relação a remuneração dos depósitos 
em poupança, por sua vez, as regras atuais 
estabelecem que sempre que a taxa básica 
de juros estiver em 8,5% ao ano ou abaixo 
desse patamar, o rendimento da poupança 
será 70% da meta do Sistema Especial de Li-
quidação e de Custódia (taxa SELIC) adicio-
nado a Taxa Referencial (TR). Quando a SELIC 
for superior a 8,5%, vale a regra de reajuste 
de 0,5% mais TR. 

O patamar da taxa básica de juros da eco-
nomia, no período 2014-2016, foi desafiador 
para a poupança, que concorre em desvan-
tagem com aplicações financeiras em que a 
SELIC é a referência de remuneração. Assim, a 
remuneração abaixo da correção inflacioná-
ria e dos rendimentos das demais aplicações 
foi obstáculo à expansão desse fundo no re-
ferido período.

No entanto, em 2017, segundo dados da 
Associação Brasileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (ABECIP), os depósitos 
nas cadernetas superaram os saques em R$ 
14,8 bilhões, interrompendo uma sequência 
de 2 anos com resultados negativos (R$ 50,1 
bilhões, em 2015, e R$ 31,2 bilhões, em 2016).

Isso por conta da decisão do Comitê de Po-
lítica Monetária do Banco Central do Brasil 
que, desde setembro de 2016, vem reduzindo 
a SELIC que, em setembro de 2017, chegou ao 
patamar de 8,25% ao ano, trazendo o rendi-
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mento da poupança para 70% da SELIC mais 
a TR. Mesmo assim, a poupança que rendeu 
6,6%, em 2017, ficou mais competitiva em re-
lação às aplicações referenciadas na SELIC. 
Isto pode ser explicado pelo fato da poupan-
ça ser beneficiada pela isenção de Imposto 
de Renda para pessoa física, o que não ocorre 
para seus concorrentes diretos referenciados 
em SELIC.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, os 
brasileiros investiram mais dinheiro na pou-
pança do que sacaram, em 2018. Os depósitos 
superaram as retiradas em R$ 38,26 bilhões. 
O resultado é o melhor saldo da poupança, 
desde 2013, quando os depósitos na caderne-
ta superaram os saques em R$ 71,05 bilhões. 
Com o saldo positivo de R$ 38,26 bilhões no 
ano, a caderneta de poupança encerrou 2018 
com um total de R$ 797,28 bilhões aplicados, 
já considerando os rendimentos de R$ 34,41 
bilhões verificados ao longo do ano.

Por um lado, a migração de montantes dos 
fundos DI para a poupança aumentaria os re-
cursos à disposição do crédito imobiliário. Por 
outro, o custo de captação do financiamento 
imobiliário passaria a estar entre os mais al-
tos do mercado, o que encareceria as opera-
ções na ponta do tomador de empréstimo.

13.3 – Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras, ao mesmo tempo que apoia 
propostas para o aprimoramento do uso de 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para financiamento 
imobiliário, acompanha com interesse 
iniciativas de mudança nesse fundo, que 
podem afetar a segurança jurídica dos 
contratos, na medida em que somente 
um setor imobiliário sólido propiciará a 
garantia que está na raiz da função social 
do FGTS.

O FGTS e a caderneta de poupança são hoje 
as duas principais fontes de recursos para a 
habitação no país. Para 2019, a previsão é que 
apenas no âmbito da área de habitação po-
pular serão destinados R$ 30,1 bilhões para 
a concessão de financiamentos a pessoas 
físicas ou jurídicas que beneficiem famílias 
com renda mensal de até R$ 4 mil. Também 
serão encaminhados recursos de até R$ 8,7 
bilhões para financiamentos a pessoas físi-
cas em áreas urbanas ou rurais, destinados à 
construção ou aquisição de unidades habita-
cionais novas.

Do orçamento do FGTS, estão previstos R$ 
4,25 bilhões para execução do Programa Es-
pecial de Crédito Habitacional ao Cotista do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Pró-
-Cotista). Também houve a previsão de R$ 2,4 
bilhões para operações de crédito no âmbito 
do “Programa Saneamento para Todos” no 
setor público e mais R$ 1,6 bilhão para o se-
tor privado. A Caixa determinou ainda desti-
nar até R$ 3,2 bilhões do orçamento do FGTS 
para operações de crédito vinculadas à área 
de infraestrutura urbana com o setor público, 
com mais R$ 800 milhões envolvendo o se-
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tor privado. Por fim, houve uma destinação 
de R$ 1,4 bilhão para o Fundo de Investimen-
to do FGTS (FI-FGTS).

No Congresso Nacional, existem diversas 
discussões a respeito de mudanças no FGTS. 
Um importante ponto objeto de propostas de 
alteração da Lei nº 8.036/1990 é a ampliação 
das hipóteses de saque nas contas vinculadas. 

Outra questão bastante debatida é a 
remuneração do fundo. Atualmente, os 
depósitos nas contas vinculadas são 
remunerados, na quase totalidade dos casos, 
à Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano, 
conforme estabelece a Lei nº 8.036/1990. 
Diversos projetos de lei sugerem a substituição 
da TR pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Os autores 
das propostas legislativas afirmam que a 
rentabilidade obtida com a TR nem sequer 
repõe a inflação e, sendo assim, defendem 
o reajuste do saldo do fundo por um índice 
oficial de inflação e uma taxa de juros. No 
entanto, especialistas defendem que uma 
mudança na correção pode desequilibrar 
o sistema e iniciar uma avalanche de ações 
judiciais daqueles que se sentirem lesados e 
quiserem uma eventual revisão de contratos. 

Outra discussão trata de tornar o FGTS van-
tajoso e atraente ao trabalhador cotista. Para 
tanto, propõe-se que a rentabilidade do fun-
do seja baseada nos moldes do que foi feito 
com a poupança, ou seja, quando a meta do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(taxa SELIC) estiver acima de 8,5% a rentabili-
dade seria de 4,5% mais a TR e, ficando abai-

xo de 8,5%, o fundo renderia TR mais 50% 
da SELIC. Mudanças dessa natureza também 
teriam impacto sobre os contratos. (Ver se-
ção 13.3.1 – Atualização dos indexadores do 
FGTS e FAT)

Uma quarta questão é a da distribuição dos 
resultados obtidos pelo fundo com a aplica-
ção de seus recursos. Metade do lucro anu-
al seria distribuída aos trabalhadores com 
a possibilidade de ser sacado. Desse modo, 
os trabalhadores seriam verdadeiramente 
considerados “cotistas”, sem desequilibrar as 
contas do fundo.

Propostas no Congresso Nacional sugerem 
ainda que os trabalhadores possam realizar 
depósitos voluntários à sua conta do FGTS 
e que 10% de todas as aplicações do FGTS 
sejam disponibilizados como linha de crédi-
to ao trabalhador, sem destinação específica, 
sendo que cada cotista só poderia pegar em-
prestado até dez vezes o valor do saldo em 
conta, com juros.

Em 2016, algumas mudanças que afetaram 
o FGTS foram consolidadas. As mudanças 
anunciadas pelo Poder Executivo federal in-
cluem a elevação da rentabilidade de contas 
vinculadas do trabalhador, por meio da dis-
tribuição de lucros do FGTS, e dispõe sobre a 
possibilidade de movimentação de conta do 
fundo, vinculada a contrato de trabalho ex-
tinto até 31 de dezembro de 2015. Pela medi-
da, o Conselho Curador autorizou a distribui-
ção de parte do resultado positivo auferido 
pelo FGTS, mediante crédito nas contas vin-
culadas de titularidade dos trabalhadores. O 
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valor de distribuição do resultado auferido é 
calculado posteriormente ao valor desembol-
sado com o desconto realizado no âmbito do 
programa “Minha Casa, Minha Vida”. O valor 
creditado nas contas vinculadas a título de 
distribuição de resultado, acrescido de juros 
e atualização monetária, não integra a base 
de cálculo do depósito da multa rescisória.

Outra mudança que envolveu a publicação 
da Lei n° 13.313/2016 permite o uso de parte 
dos recursos da conta vinculada do FGTS e da 
multa rescisória como garantia de emprésti-
mo consignado em folha por trabalhadores 
da iniciativa privada. A garantia prevista na 
lei pode ser de até 10% do saldo individual 
da conta e de até 100% da multa paga pelo 
empregador em caso de demissão sem justa 
causa, despedida por culpa recíproca ou força 
maior. O Conselho Curador do FGTS decidiu 
que os empréstimos consignados assegura-
dos com recursos dos trabalhadores poderão 
ter taxa de juros de, no máximo, 3,5% ao mês 
e prazo máximo de até 48 meses.

13.3.1 – Atualização dos 
indexadores do FGTS e FAT

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
conservem o equilíbrio econômico, 
contábil e financeiro entre, por um lado, 
fundos indenizatórios com destinação 
obrigatória de recursos dos trabalhadores, 
e, por outro, projetos em investimentos 
de longo prazo lastreados nesses mesmos 
recursos a taxas de remuneração já 
estabelecidas.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e o Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT) constituem importantes sistemas 
de canalização de poupança, com vistas ao 
cumprimento de garantias trabalhistas. O 
primeiro objetiva, principalmente, formar um 
fundo de indenização trabalhista, que pro-
tege o trabalhador regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) contra demissões 
sem justa causa, além de auxiliar na possibi-
lidade de o trabalhador ter acesso à casa pró-
pria. O segundo, por sua vez, destina-se ao 
custeio do programa de seguro-desemprego 
e do abono salarial.

Além de cumprirem a função de seguro so-
cial, esses fundos funcionam como mecanis-
mos de poupança interna e de acumulação 
de capital, constituindo importantes meios 
de funding para programas de desenvolvi-
mento econômico que resultam na geração 
de emprego e renda. O FGTS e o FAT, assim, 
possuem grande importância para o funding 
de investimentos de longo prazo como, por 
exemplo, o programa “Minha Casa, Minha 
Vida” e operações do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Sua relevância reside na viabilização de em-
préstimos de longo prazo que sejam compa-
tíveis com o tempo de maturação do inves-
timento. 

A forma de remuneração desses depósitos, 
entretanto, vem enfrentando inúmeras con-
testações por meio de ações revisionais de 
correção do FGTS. Os depósitos do FGTS, 
de acordo com a regra atual, são remunera-
dos pela Taxa Referencial (TR), como índice 



251CAPÍTULO 13: CRÉDITO IMOBILIÁRIO |  

de atualização monetária, mais 3% ao ano, 
correspondente ao juro real, sem capitaliza-
ção. Entretanto, desde 1999, a TR tem fica-
do abaixo dos índices de inflação. No ano de 
2018 a TR marcou 0% de variação, enquanto 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) e o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) registraram, no mes-
mo período, variação de 3,43% e 3,75%, res-
pectivamente. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
das ações diretas de inconstitucionalidade 
(ADI) nº 4.357, nº 4.425, nº 4.372 e nº 4.400, 
em março de 2013, declarou inconstitucional 
a expressão “índice oficial de remuneração 
básica da caderneta de poupança” (referin-
do-se à TR), constante do § 12, do artigo 100, 
da Constituição Federal, como fator de cor-
reção monetária para os precatórios de natu-
reza tributária. 

Em relação ao FAT, 40% dos seus recursos são 
repassados ao BNDES para fornecimento de 
empréstimos subsidiados. Em dezembro de 
2018, o saldo de recursos do FAT no Sistema 
BNDES era de R$ 271,26 bilhões, decomposto 
em: saldo de recursos ordinários previstos no 
art. 239 da Constituição Federal - R$ 261,58 
bilhões e saldo de depósitos especiais - R$ 
9,68 bilhões. Pela legislação atual, a taxa de 
remuneração do fundo é definida por nor-
mas instituídas pelo Conselho Deliberati-
vo do FAT, gestor do fundo, composto por 
centrais sindicais, confederações patronais 
e pelo Governo Federal. A remuneração dos 
recursos do FAT aplicados no BNDES está 
indexada a dois indicadores: TJLP (87% do 

total) e variação na taxa de câmbio (13%). A 
maior parte dos recursos, portanto, também 
é remunerada a um valor inferior à inflação, 
uma vez que a TJLP terminou o ano de 2018 
em 0,5817%, sendo novamente reduzida para 
0,5858%, em janeiro de 2019. 

Há um custo social relevante para a manu-
tenção de fundos de investimento de longo 
prazo. Por um lado, não se pode penalizar os 
trabalhadores pela remuneração de fundos 
indenizatórios a taxas inferiores à da infla-
ção. Por outro, trata-se aqui do maior meca-
nismo de funding de longo prazo existente 
no Brasil sobre o qual se assentam importan-
tes projetos de ampliação e modernização de 
infraestrutura. Isto é, eventual alteração da 
remuneração desses fundos não se constitui 
em ato isolado, mas sim na mudança de um 
dos termos da equação do crescimento eco-
nômico, o que recomenda cautela. Mudan-
ças retroativas na remuneração desses fun-
dos teriam impacto ainda maior, na medida 
em que criariam passivos para os quais não 
existem provisões adequadas, reduzindo as-
sim, enormemente, a taxa interna de retorno 
desses projetos de infraestrutura a ponto de 
inviabilizar muitos deles.

13.4 – Patrimônio de afetação e 
regra do incontroverso

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas de 
aprimoramento dos instrumentos que 
visam a dar mais segurança aos contratos 
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imobiliários, sobretudo daqueles 
instrumentos que minimizem conflitos 
judiciais e incrementem a atividade 
produtiva.

O patrimônio de afetação baseia-se na con-
cepção de que determinados bens e direitos 
passam a vincular-se a um fim específico. No 
caso da incorporação imobiliária, o objetivo é 
evitar que o incorporador utilize recursos de 
um empreendimento em outras iniciativas, 
de forma a resguardar os recursos aplicados 
pelos adquirentes das unidades imobiliárias 
e o regular andamento do empreendimento 
afetado. Dentro desse regime, em caso de fa-
lência da empresa incorporadora, a comissão 
de representantes dos adquirentes assumirá 
a administração do empreendimento imobi-
liário e prosseguirá a obra. Cabe ao incorpo-
rador optar pelo regime da afetação, por in-
termédio do “termo de afetação”, que deverá 
ser averbado no Registro de Imóveis. 

Em dezembro de 2018 foi publicada a Lei nº 
13.786/2018, resultado da aprovação de um 
projeto que trata dos “distratos”. A Lei prevê 
a proteção do patrimônio de afetação, esta-
belecendo que o incorporador deverá resti-
tuir o valor pago em até 30 dias e fixa a mul-
ta em caso de encerramento de contrato em 
50% do valor pago.

Por outro lado, a regra do incontroverso es-
tabelece que nas ações judiciais que tenham 
causa de pedir relacionada à obrigação de-
corrente de empréstimo, financiamento ou 
arrendamento mercantil, o autor deverá dis-

criminar na petição inicial, dentre as obri-
gações contratuais, aquelas que pretende 
controverter, quantificando o valor incontro-
verso, sob pena de inépcia, nos termos do ar-
tigo 285-B do Código de Processo Civil. 

O parágrafo primeiro do citado artigo, por 
seu turno, determina que o valor incontro-
verso deverá continuar sendo pago no tempo 
e modo contratados. O objetivo dessa norma 
é fazer com que a parte, durante a tramita-
ção do processo, atenda às disposições que 
por ela não foram questionadas na petição 
inicial, em observância à boa-fé contratual 
(art. 422 do Código Civil). Além de dinamizar 
o crédito no país, tais instrumentos contri-
buem para viabilizar um fluxo constante de 
recursos para novas operações. Contudo, ain-
da podem ser aperfeiçoados, para benefício 
dos tomadores de crédito imobiliário.

13.5 – Consórcio imobiliário

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a equiparação das regras de 
consórcio imobiliário às de financiamento 
imobiliário, não só para imóveis 
adquiridos, reformados ou construídos 
no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação, mas também para os imóveis 
enquadrados no Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo.

O consórcio imobiliário constitui mais uma 
alternativa de financiamento para compra, 
construção ou reforma da casa própria a cus-
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to financeiro reduzido. A exemplo do finan-
ciamento imobiliário, o consórcio também 
inclui cláusula de alienação fiduciária que 
permite a redução da taxa de juros embuti-
da na operação. Ademais, permite o uso do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para 
amortizar saldo, quitar o total da dívida ou 
abater até 80% das prestações.

13.6 – Garantia hipotecária e de 
alienação fiduciária de bem imóvel

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
contribuam para um ambiente de 
negócios saudável ao assegurar a 
celeridade dos processos, a clareza e a 
precisão de sentenças judiciais e uma 
maior segurança jurídica nas relações 
contratuais de todas as espécies. A CNF 
entende que as modalidades de cobrança 
extrajudicial estão devidamente 
regulamentadas e recepcionadas 
pelo direito brasileiro. Em casos que 
envolvem garantias, o Poder Judiciário 
tem assegurado a defesa do devedor e a 
observância do devido processo legal.

Discute-se, desde 2010, no Supremo Tribunal 
Federal (STF) a constitucionalidade do Decre-
to-Lei nº 70/1966, que dispõe sobre a execução 
extrajudicial de hipotecas e permite o leilão 
do imóvel por meio de um agente fiduciá-
rio credenciado pelo Banco Central do Brasil. 

A dispensa da via judicial e a consequente 
possibilidade de um imóvel ir a leilão sem 
passar pelo crivo do Poder Judiciário têm, 

desde a publicação desse decreto-lei, gerado 
interpretações jurisprudenciais e doutrinárias 
distintas sobre sua constitucionalidade. Há 
divergências sobre a recepção ou não da nor-
ma pela Constituição Federal (CF) de 1988, 
haja vista a alegação de que a execução ex-
trajudicial violaria, entre outros princípios, o 
do devido processo legal.

No início da década de 1970, os inúmeros 
questionamentos judiciais que alegavam a 
inconstitucionalidade desse decreto-lei leva-
ram o legislador a elaborar a Lei nº 5.741/1971, 
que estabeleceu um rito especial, suposta-
mente mais célere, para a execução de dívi-
das de financiamento no Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH), ficando assim à opção 
do credor o procedimento para a execução 
da dívida. Na prática, o procedimento judicial 
revelou-se moroso dificultando, senão invia-
bilizando, a efetiva recuperação do crédito.

A alegação de inconstitucionalidade baseou-
-se na ausência de intervenção do Poder 
Judiciário no processo de execução extraju-
dicial. Porém, em reiterados julgamentos, o 
STF entendeu que em qualquer momento do 
procedimento está assegurado ao mutuário 
ingressar no Poder Judiciário, seja para ques-
tionar os aspectos formais do procedimento 
em si, seja para discutir outras questões re-
sultantes do financiamento. Embora tradicio-
nalmente considerasse o decreto-lei recep-
cionado pela CF, o STF iniciou o julgamento de 
dois recursos extraordinários em que aponta 
para possível mudança de posicionamento.

No STF, o julgamento do Recurso Extraordi-
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nário (RE) nº 627.106, com repercussão geral, 
que trata da alegada inconstitucionalidade 
do Decreto-Lei nº 70/1966 não foi concluído 
e está suspenso desde 2011. Em fevereiro de 
2018, e por meio do RE nº 860.631, também 
com repercussão geral, o STF deverá julgar a 
alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 
9.514/1997 quanto ao procedimento extraju-
dicial da alienação fiduciária.

Sendo assim, é preocupante a possibilida-
de da declaração de inconstitucionalidade 
do Decreto-Lei n° 70/1966 quanto à hipote-
ca e da Lei nº 9.514/1997 quanto à alienação 
fiduciária, que são as principais garantias 
das operações de financiamento imobiliário, 
esta última adotada na quase totalidade dos 
ativos ora existentes. Além do que, tal fato 
poderia repercutir em outros procedimen-
tos extrajudiciais como a comissão de repre-
sentantes no patrimônio de afetação (Lei n° 
10.931/2004) e a usucapião administrativa 
(Lei n° 11.977/2009).

Em qualquer das modalidades extrajudiciais 
de cobrança, o Poder Judiciário tem garanti-
do a defesa do devedor e a observância do 
devido processo legal tendo, por diversas ve-
zes, anulado leilões e vendas realizadas em 
discordância com a legislação vigente.

13.7 – Impenhorabilidade do bem de 
família

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas lastreadas em 
princípios constitucionais que garantam o 

equilíbrio das relações entre, por um lado, 
os direitos dos consumidores e, por outro, 
a viabilidade econômica dos provedores 
de bens e serviços. Interpretações 
equivocadas acerca desses princípios 
podem elevar o risco das operações de 
financiamento e gerar o encarecimento 
do crédito em consequência da inevitável 
elevação das taxas de juros.

A Constituição Federal, no caput do seu arti-
go 6º, garante a todo cidadão o direito social 
à moradia. Com o intuito de fornecer um dos 
instrumentos legislativos que possibilitem a 
consecução do referido direito, foi editada 
a Lei nº 8.009/1990, que dispõe sobre a im-
penhorabilidade do bem de família. A lei, no 
entanto, traz sete exceções a essa impenho-
rabilidade, como é o caso da execução de hi-
poteca sobre o imóvel oferecido como garan-
tia real pelo casal ou pela entidade familiar.

O oferecimento de imóvel como 
garantia hipotecária tem a faculdade de 
descaracterizá-lo como bem de família, 
sujeitando-o à penhora para satisfação da 
dívida afiançada. Isso também se refere ao 
instituto da alienação fiduciária que, desde 
o advento da Lei n° 9.514/1997, passou a ser 
a principal forma de garantia nos contratos 
de financiamento do Sistema Financeiro 
da Habitação. Por meio desse instrumento, 
a pessoa só terá direito à propriedade 
quando terminar de pagar as prestações do 
financiamento. Até lá, o imóvel fica em nome 
da instituição financiadora, o morador só 
tem o direito à posse e, em caso de atraso no 
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pagamento das prestações, o direito permite 
o penhor do imóvel.

Mas, apesar de consolidadas no 
ordenamento jurídico brasileiro, as exceções 
à impenhorabilidade do bem de família têm 
sido alvo de diversas propostas legislativas 
que visam a extingui-las, o que reduziria o 
leque de garantias. O mercado financeiro 
equilibra-se pela garantia associada ao 
cumprimento das obrigações avençadas, 
em nada contribuindo para o incremento 
da atividade produtiva uma possível 
desoneração das obrigações assumidas pelo 
devedor.

Além disso, a redução das exceções 
à impenhorabilidade dos bens dados 
em garantia inviabiliza as modalidades 
mais usadas nas operações de crédito 
imobiliário, o que elevaria o risco dessas 
operações, encarecendo os empréstimos 
em consequência da inevitável elevação das 
taxas de juros, diretamente atreladas aos 
riscos de crédito que as operações envolvem.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao 
analisar o Recurso Especial (REsp) nº 
1.091.236, decidiu que o imóvel comprado 
com dinheiro ilícito não está sob a proteção 
do bem de família. O STJ destacou que a Lei 
nº 8.009/1990 permite o penhor de bem de 
família adquirido como produto de crime sem 
a existência de condenação criminal anterior 
e que entre manter a moradia de uma pessoa 
processada por roubar dinheiro da empresa e 
o dever de reparar os danos oriundos deste 
crime, a opção deve ser ressarcir a empresa.

No REsp nº 1.461.301, o STJ assentou que 
o bem de família oferecido em garantia 
em renegociação da dívida pelo devedor 
pode ser objeto de penhora. Os ministros 
entenderam que o caso era uma exceção ante 
a jurisprudência da corte superior, tendo em 
vista que o devedor agiu de má-fé na execução 
do contrato que livremente pactuou. Ao 
analisar o caso, o STJ decidiu que os devedores 
renunciaram à impenhorabilidade do bem 
quando assinaram voluntariamente a petição 
do acordo. Recentemente, a análise do REsp 
nº 1.351.571 estabeleceu não ser possível a 
penhora de fração de único imóvel do devedor, 
ainda que bem de alto padrão ou de luxo.

Recentemente, ao analisar o Resp nº 1.677.079, 
o STJ decidiu que a regra da impenhorabili-
dade do bem de família, prevista na Lei nº 
8.009/1990, também abrange os imóveis em 
fase de aquisição, a exemplo daqueles objeto 
de compromisso de compra e venda ou de fi-
nanciamento para fins de moradia, sob pena 
de impedir que o devedor adquira o bem ne-
cessário à habitação de seu grupo familiar.

13.8 – Direito de superfície

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a aplicação do direito de superfície, 
para viabilizar a aquisição pelo ocupante 
de terrenos de marinha.

Apesar da recente sanção da Lei n° 13.139/2015, 
que após setenta anos desde a última altera-
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ção legislativa traz novas regras relativas à 
ocupação dos terrenos de marinha, a regula-
mentação da concessão de direito de super-
fície sobre a construção que o ocupante vier 
a erigir sobre esses terrenos não foi incorpo-
rada por essa lei. 

Uma demanda do setor de crédito mobili-
ário é atualizar a legislação sobre os terre-
nos de marinha e acrescidos em relação às 
transformações introduzidas pelo Estatuto 
da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e pelo Código 
Civil de 2002 nos direitos reais, mediante re-
gulamentação do direito de superfície, pelo 
qual o titular da propriedade de um terreno 
pode conceder a terceiro (concessionário ou 
superficiário) direito real sobre a construção 
que este vier a erigir. Por esse meio, criam-se 
dois direitos de propriedade, um sobre o solo 
e outro sobre a construção, podendo cada 
um desses direitos ser alienado ou onerado 
autonomamente. 

Assim, o concessionário constitui direito real 
de hipoteca ou propriedade fiduciária sobre 
a construção.

Já estando legalmente reconhecido o direi-
to do ocupante sobre a construção (que a lei 
denomina “benfeitorias”) erigida no terreno 
sob regime de ocupação, propõe-se que seja 
esse direito qualificado como direito real em 
favor do ocupante, que corresponderia a um 
estágio intermediário entre a ocupação e a 
contratação do aforamento. Por essa forma, 
viabiliza-se a constituição de garantia de fi-
nanciamento para sua construção visando o 
mais adequado aproveitamento do terreno 

em cumprimento ao que determina o art. 64 
do Decreto-Lei nº 9.760/1946.

O direito de superfície pode ser constituído 
sobre imóvel público (Código Civil, art. 1.377), 
aplicando-se o art. 21 e seguintes do Esta-
tuto da Cidade às situações em que esse di-
reito real seja empregado como instrumento 
da política urbana. Por esse modo, o proprie-
tário do terreno concede a terceiro o direito 
de construir e de apropriar-se da construção 
durante certo prazo, sem que se altere a pro-
priedade do titular do solo, que permanece 
incólume, com todos os atributos próprios 
do direito de propriedade. Viabiliza-se, assim, 
a constituição de garantia real sobre a cons-
trução e mantém-se incólume a propriedade 
plena da União sobre o terreno.

Dadas a autonomia e a incomunicabilida-
de, os direitos e as obrigações constituídos 
pelo proprietário do solo (concedente) ou 
pelo concessionário são alocados em pa-
trimônios distintos, formados a partir da 
propriedade do solo ou da propriedade 
da construção ou da plantação, de modo 
que o titular do solo só é responsável pe-
las obrigações e dívidas a ele relacionadas 
e o concessionário responde somente pelas 
obrigações e dívidas vinculadas à constru-
ção ou à plantação, conforme seja o caso.

Essa formação de patrimônios separados por 
efeito da concessão do direito de superfície 
foi explicitada de maneira clara no Código de 
Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, art. 791), que 
dispõe claramente que, em caso de execução 
contra o proprietário que tiver concedido di-
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reito de superfície, ou contra o concessioná-
rio, “responderá pela dívida, exclusivamente, 
o direito real do qual é titular o executado, 
recaindo a penhora ou outros atos de cons-
trição exclusivamente sobre o terreno, no 
primeiro caso, ou sobre a construção ou a 
plantação, no segundo caso”.

Para conferir efetividade à mencionada pro-
posta era fundamental que, uma vez apro-
vada pela Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU), do então Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, a concessão de 
direito de superfície tivesse duração consen-
tânea com as relações jurídicas constituídas. 
Por isso, somente a estabilidade do regime 
proposto conferirá a segurança jurídica ne-
cessária a encorajar não somente o particular 
a investir seus recursos na construção de sua 
moradia, certo da estabilidade de que des-
frutará, no plano social ou econômico, mas, 
também, o mercado financiador, certo da 
consistência e da liquidez da garantia que re-
ceberá para conceder financiamento. 

O fundamento axiológico para tanto decorre 
do princípio constitucional da função social 

da propriedade, que prioriza a posse produ-
tiva em face da propriedade improdutiva, daí 
resultando a conversão da posse em proprie-
dade a favor daquele que dá utilidade aos 
bens, em conformidade com sua destinação 
que, no caso presente, privilegia a posse-mo-
radia e a posse-trabalho em detrimento da 
propriedade inexplorada por inércia do titular. 

As propostas de alteração legislativa em 
nada alteram o domínio da União sobre os 
terrenos de marinha e seus acrescidos, que 
se mantém íntegro no seu patrimônio; o que 
se pretende é apenas viabilizar o aproveita-
mento racional e adequado desses imóveis 
e conferir ao direito do ocupante sobre a 
construção (“benfeitorias”) (repita-se: já le-
galmente reconhecido) a natureza de direito 
real, conteúdo jurídico que torne realidade 
o princípio da função social da propriedade, 
com fundamento nos artigos 5º, XXII, XXIII e 
LXXVIII, 182, 184, 185 e 186 da Constituição 
Federal e, artigo 49, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
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O juro é o preço que paga o tomador pela escas-
sez do crédito, pela cunha fiscal e pelo déficit 
nas contas fiscais do setor público, entre outros. 

No Brasil, a taxa básica de juros é a meta do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia (taxa SELIC), estipulada desde 1979, pelo 
Banco Central do Brasil (BCB), para dar su-
porte às operações de mercado aberto com 
títulos públicos. A meta da taxa SELIC é fi-
xada oito vezes por ano pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (COPOM), o órgão decisório 
da política monetária do BCB, responsável 
por estabelecer a meta para a taxa básica 
de juros e as diretrizes da política monetária. 

Em qualquer economia, a taxa básica de ju-
ros é composta por uma taxa de juros real 
ajustada por expectativas inflacionárias e 
por preferências de liquidez. A taxa de ju-
ros real flutua conforme a oferta e deman-
da por fundos (por exemplo, um superávit 
comercial aumenta a oferta de fundos e re-
duz a taxa de juros real). Para fixar a taxa 
básica de juros, os membros do COPOM 
consideram algumas variáveis, entre elas, 
as projeções de inflação, o volume de mo-
eda em circulação, a evolução do crédito e 
a velocidade de crescimento da economia. 

O setor financeiro não tem controle sobre 
nenhuma das variáveis consideradas pelo 
comitê para fixação da taxa básica de juros. 

Independentemente dessa taxa básica, as 
instituições financeiras podem aplicar ta-
xas de juros diferentes a pessoas jurídicas, 
a pessoas físicas ou ao governo em função 
de diferentes custos e riscos – ainda que, 
para o fornecedor de crédito, a rentabili-
dade dessas operações, eliminados os cus-
tos e riscos, seja praticamente a mesma.

Um fator determinante da taxa de juros 
aplicada pelas instituições financeiras é a 
escassez de recursos. Um banco só pode 
emprestar livremente cerca de 20% dos de-
pósitos à vista. O restante é destinado a 
aplicações cujo rendimento é inferior à taxa 
de captação do sistema, tais como depósi-
to compulsório em espécie no BCB, depó-
sito em títulos, microcrédito e crédito rural. 
Não é incomum os depósitos compulsórios 
no BCB superarem o total de empréstimos 
à indústria. Crédito escasso é crédito caro. 

Outro limitador importante do volume de 
crédito ofertado por uma instituição finan-
ceira, com impacto sobre a taxa de juros, é 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas voltadas para 
a ampliação do acesso ao crédito e a expansão do volume ofertado, em todas suas 
modalidades, que tratem das causas fundamentais que respondem pelas elevadas taxas de 
juros no Brasil, tais como a necessidade de financiamento do setor público, as expectativas 
de inflação, o saldo de transações com o exterior e o depósito compulsório.
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o seu capital, uma vez que acordos interna-
cionais (como as regras de Basileia) e regu-
lamentos brasileiros limitam a alavancagem, 
isto é, a relação entre o total de créditos 
concedidos e o capital. Ao realizar operações 
rentáveis, as instituições financeiras auferem 
lucros que permitem que elas se capitalizem 
e assim possam aumentar o volume de cré-
dito, investir em tecnologia e aumentar seu 
poder de competição no mundo globalizado.

14.1 – Capitalização de juros para 
prazos inferiores a um ano 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a regulamentação da capitalização 
de juros para prazos inferiores a um ano, 
no entendimento de que capitalização 
de juros não é sinônimo de anatocismo, 
ou seja, do duplo encargo de juros sobre 
uma mesma base, mas, sim, uma prática 
internacionalmente aceita de atualização 
de valores financeiros que acrescenta 
encargos ou remunerações em diferentes 
períodos com base no saldo do período 
imediatamente anterior.

Muitas vezes, toma-se equivocadamente 
como cobrança de juros sobre juros o que na 
verdade é a incidência de juros sobre saldo de-
vedor ao qual é somada parcela não paga, ou 
sobre capital aplicado ao qual foi acrescenta-
do rendimento auferido em período anterior. 

A capitalização de juros se aplica a caderne-
tas de poupança, fundos de investimentos 

em renda fixa, fundos de previdência, fundos 
de pensão, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), títulos de capitalização, títu-
los de renda fixa privados e todos os títulos 
da dívida pública federal, estaduais e muni-
cipais, sejam eles com taxas pré ou pós-fixa-
das, crédito pessoal parcelado, financiamento 
de veículos, todas as formas de crediário de 
lojas, empréstimos para aposentados, finan-
ciamentos e repasses de recursos feitos pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), todas as modalidades 
de financiamentos habitacionais realizados 
dentro e fora do Sistema Financeiro de Habi-
tação (SFH) e muitos outros. 

As práticas internacionais no mercado finan-
ceiro e de capitais, a quase totalidade das 
operações financeiras realizadas no mundo, 
bem como todos os estudos de viabilidade 
econômico-financeira são efetivados com 
base no critério de juros compostos, ou ca-
pitalização composta. No Brasil, existe ques-
tionamento legal para uma modalidade de 
capitalização de juros, comumente referida 
como anatocismo. O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) adotou a Súmula nº 121/1963, cuja re-
dação é a seguinte: “É vedada a capitalização 
de juros, ainda que expressamente conven-
cionada”. É possível que essa súmula tenha 
se inspirado na expressão “É proibido contar 
juros dos juros”, contida no artigo 4º da Lei 
de Usura, cujo texto reproduz o já revogado 
artigo 253 do Código Comercial brasileiro de 
1850. Este, por sua vez, foi diretamente in-
fluenciado pelo artigo 1.154 do Código Civil 
francês, de 1804, e pelo artigo 286 do Código 
Comercial português, de 1833, os quais não 
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vedam a utilização do critério de juros com-
postos. 

Em outubro de 2009, a publicação de um 
manifesto assinado por 32 professores espe-
cialistas em matemática financeira reacen-
deu os debates. O manifesto, intitulado De-
claração em Defesa das Ciências Econômica, 
Financeira e Jurídica expressa preocupação 
com a Súmula n° 121/1963. 

A Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) sin-
gulariza a situação dos bancos e remete para 
legislação específica – que seria a Lei nº 
4.595/1964, que é omissa quanto à questão 
da capitalização. Solução foi dada pela Medi-
da Provisória (MP) nº 1.963-22/2000, que tra-
tou, em seu artigo 5°, da capitalização de ju-
ros com periodicidade inferior a um ano nas 
operações ativas e passivas realizadas pelas 
instituições integrantes do Sistema Financei-
ro Nacional. A partir da edição da MP e da-
quela que a sucedeu, a MP nº 2.170-36/2001, 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ), muitas 
vezes, recorreu ao dispositivo para negar 
provimento a ações que questionassem a 
prática da capitalização de juros. Em junho 
de 2012, o STJ pacificou por meio de recur-
sos repetitivos, ao julgar o Recurso Especial 
(REsp) nº 973.827, o entendimento de que: “É 
permitida a capitalização de juros com perio-
dicidade inferior a um ano em contratos ce-
lebrados após 31 de março de 2000” (quando 
foi editada a MP nº 1.963-22/2000).

Ocorre que foi ajuizada Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) junto ao STF que ques-
tiona a legalidade do dispositivo da MP n° 

2.170-36/2001 (antiga MP nº 1.963-22/2000). 
As decisões de tribunais superiores a favor 
da capitalização para prazos inferiores a um 
ano se escoram assim em uma MP que pode 
ser revogada pelo STF. Decisão que suspenda 
os efeitos da MP, com efeito retroativo, terá 
o condão de revolver milhões de contratos, 
com imprevisível impacto no sistema finan-
ceiro e também nas contas públicas. 

Também há no Congresso projetos de lei 
contrários à capitalização por prazo inferior 
a um ano que, se aprovados, introduziriam 
grande insegurança jurídica nas relações das 
instituições financeiras com seus clientes. 

Não se sustenta o argumento de que a ex-
tinção da capitalização contribuiria para a re-
dução das taxas de juros. Na eventualidade 
da extinção da capitalização de juros, uma 
taxa mensal de, por exemplo, 2% ao mês – 
que corresponde a uma taxa anual efetiva de 
26,76% – seria convertida em taxa nominal de 
2,23% ao mês (a qual, multiplicada linearmen-
te por doze, resultaria na mesma taxa anual 
de 26,76%). Ademais, os intermediários finan-
ceiros aplicam tal mecanismo em suas fontes 
de captação, de forma que a impossibilidade 
de aplicação na ponta ativa os levaria a re-
ver suas margens, a fim de se obter resultado 
idêntico ao que se teria com a capitalização. 

Corrobora essa visão o fato de que as ins-
tituições financeiras são obrigadas a infor-
mar nos contratos firmados com os clientes 
a taxa efetiva e o Custo Efetivo Total (CET), 
parâmetros que nortearão a cobrança de en-
cargos independentemente de capitalização. 
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Na verdade, a capitalização em prazo inferior 
a um ano produz impacto financeiro relevan-
te em função do patamar de taxas de juros. 

Em países de economia estável, a capitaliza-
ção mensal produz efeitos pouco significati-
vos, motivo pelo qual tal tema deixa de ter 
importância. Mais relevante que vedar esse 
mecanismo, seria a condução da economia a 
um nível mais estável e com taxas compatí-
veis com as de países desenvolvidos.

O STJ, ao analisar o REsp nº 1.333.977, sob o 
efeito de recurso repetitivo, pacificou o en-
tendimento de que, nos termos da Súmula 
nº 93, do mesmo tribunal, admite-se a pactu-
ação de cláusula que preveja a capitalização 
mensal dos juros, nos contratos de crédito 
rural. Ao analisar o recurso, o STJ fixou a tese 
de que: “A legislação sobre cédulas de crédi-
to rural admite o pacto de capitalização de 
juros em periodicidade inferior à semestral”, 
que deverá ser seguida pelos demais tribu-
nais. No início de fevereiro de 2015, o STF, ao 
analisar o Recurso Extraordinário nº 592.377, 
entendeu pela constitucionalidade da MP 
nº 2.170-36/2001, concluindo que o diploma 
normativo cumpriu as exigências de urgência 
e relevância para a sua edição, o que, prova-
velmente, ensejará a improcedência da ADI 
proposta sobre o tema.

14.2 – Tabela Price

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a manutenção do uso da Tabela 
Price, no entendimento de que esse 

sistema de amortização de empréstimos 
não caracteriza anatocismo, ou seja, 
duplo encargo de juros sobre uma 
mesma base mas, sim, uma prática 
internacionalmente aceita de atualização 
de valores financeiros que acrescenta 
ora encargos, ora remunerações em 
diferentes períodos com base no saldo do 
período imediatamente anterior.

A intermediação realizada pelas instituições 
financeiras entre o conjunto de depositantes 
e investidores, de um lado, e o de tomadores 
de recursos, de outro, tem por objetivo 
promover a alocação e a distribuição ótima de 
recursos. Essa atividade requer mecanismos 
que se mostrem tecnicamente aptos a 
proporcionar a manutenção – tão exata 
quanto possível – do necessário casamento 
entre os ativos e passivos envolvidos. 

Nessa perspectiva, é da natureza das 
operações bancárias a adoção de mecanismos 
reguladores desse equilíbrio, entre os quais 
se inclui, com destaque pela natureza técnica 
de que se reveste, a Tabela Price. Trata-se 
de um dos principais métodos para cálculo 
de prestações de dívidas de longo prazo, 
caracterizado por buscar: (i) o equilíbrio entre 
ativos e passivos do agente financeiro; e (ii) 
a uniformidade nas prestações, garantindo 
ao tomador do empréstimo a previsibilidade 
necessária à assunção das suas obrigações de 
pagamento. 

A Tabela Price é um sistema de amortização 
que resulta em um número de prestações de 
igual valor, compostas de parcelas variáveis 
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de amortização do capital e de juros que 
remuneram a dívida. Nesse sistema, o 
valor das prestações só se altera se ocorrer 
repactuação de saldo devedor, taxas de juros 
ou de tempo de maturação do contrato. 

A discussão judicial sobre a legalidade 
da Tabela Price diz respeito, na essência, 
ao suposto anatocismo embutido nela, 
que não se confunde com a capitalização 
de juros adotada internacionalmente em 
várias aplicações periódicas de recursos, 
como cadernetas de poupança, fundos de 
investimentos em renda fixa, fundos de 
previdência e outros. 

No caso da Tabela Price, em cada prestação 
a parcela de amortização é abatida do saldo 
devedor e os juros são calculados sobre o 
valor remanescente da dívida. No período 
subsequente, nova parcela de amortização 
reduz o saldo devedor, sobre o qual voltam 
a incidir os juros. Ao final do prazo, a dívida 
estará integralmente resgatada e os juros 
terão sido sistematicamente calculados sobre 
o saldo remanescente – jamais sobre juros de 
períodos anteriores. Isto é, os juros são mensal 
e diretamente pagos ao credor, não sendo 
nunca acrescidos ao saldo devedor. Este, por 
sua vez, é amortizado a cada pagamento. 
Prestação e saldo são atualizados pelo mesmo 
índice. Não há débito de juros no saldo 
devedor, o que caracterizaria acumulação e, 
consequentemente, anatocismo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou, 
em 2009, o entendimento baseado na Lei 
de Recursos Repetitivos (Lei n° 11.672/2008), 

de que nos contratos celebrados no âmbito 
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) é 
vedada a capitalização de juros em qualquer 
periodicidade e que a lei regente do SFH não 
estabelece limitação de juros remuneratórios. 
De acordo com o entendimento daquela 
corte: “A capitalização mensal dos juros é 
possível quando pactuada nos contratos 
celebrados a partir de 31/03/2000, data de 
publicação da Medida Provisória (MP) nº 
1.963-17/2000”, reeditada sob o nº 2.170-36 
(Agravo Regimental no Recurso Especial nº 
1.052.336). Portanto, nos contratos posteriores 
à vigência da MP nº 1.963-17/2000 já não se 
poderá arguir a ilegalidade da capitalização 
de juros nos financiamentos contratados 
com instituições financeiras nacionais.

Ademais, a Lei nº 11.977/2009 introduziu, 
na Lei nº 4.380/1964, os artigos 15-A e 15-B, 
conhecidos como a lei básica do SFH:

Art. 15-A. É permitida a pactuação de 
capitalização de juros com periodicidade 
mensal nas operações realizadas pelas 
entidades integrantes do Sistema 
Financeiro da Habitação – SFH.

Art. 15-B. Nas operações de empréstimo 
ou financiamento realizadas por 
instituições integrantes do Sistema 
Financeiro da Habitação que prevejam 
pagamentos por meio de prestações 
periódicas, os sistemas de amortização 
do saldo devedor poderão ser livremente 
pactuados entre as partes. 

[...]
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§ 3° Nas operações de empréstimo ou 
financiamento de que dispõe o caput é 
obrigatório o oferecimento ao mutuário 
do Sistema de Amortização Constante - 
SAC e de, no mínimo, outro sistema de 
amortização que atenda o disposto nos 
§§ 1° e 2°, entre eles o Sistema de Amor-
tização Crescente - SACRE e o Sistema 
Francês de Amortização (Tabela Price).

Nesse sentido, se a legislação vigente admite 
a capitalização de juros e se a justiça já deci-
diu que ela é permitida desde 31 de março de 
2000, não faz sentido banir a Tabela Price sob 
o argumento de que a capitalização de ju-
ros é imprópria no mundo jurídico brasileiro.

Em 2014, o STJ analisou o Recurso Especial 
(REsp) nº 1.124.552, em que se discutia se o 
uso da Tabela Price para o cálculo de juros em 
contratos caracteriza ou não capitalização. A 
decisão da Corte Especial, que é o colegiado 
que reúne os ministros mais antigos 
do tribunal, responsável por definir a 
interpretação sobre a legislação federal, foi 
no sentido de que não cabe ao STJ aferir se 
há ou não capitalização de juros na utilização 
da Tabela Price, devendo essa aferição ser 
analisada no caso concreto com perícia.

Em 2019, o STJ desafetou ao rito dos 
repetitivos o REsp nº 951.894, em que se 
discutia a juridicidade do entendimento 
adotado no sentido de que o emprego da 
Tabela Price traz em si a capitalização de juros 
(razão por que não deveria ser adotada como 
método de amortização do saldo devedor). 
A Corte Especial do tribunal reafirmou o 

entendimento fixado em 2014, no REsp nº 
1.124.552, e decidiu não analisar a legalidade 
da Tabela Price, por não se tratar de questão 
de direito, mas sim de disputa fática.

Decisão definitiva sobre a fórmula 
matemática da tabela conferirá segurança 
jurídica aos contratos, contribuindo assim 
para o crescimento sustentado da economia. 
Segundo a ministra Isabel Gallotti: 

A questão jurídica a respeito da legalida-
de, em abstrato, do emprego da tabela 
em contratos de financiamento conti-
nua objeto de acesa controvérsia entre 
os tribunais do país, não se podendo 
entender que a fórmula matemática da 
tabela – que é única, utilizada há sécu-
los em todo o mundo – seja proibida no 
ordenamento jurídico se a causa for jul-
gada em determinados tribunais e seja 
legal se a causa for apreciada em outros. 

14.2.1 – Custo da inadimplência

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas que estimulem 
o cumprimento de contratos de crédito, 
incentivando a adimplência, ao mesmo 
tempo em que criem ônus para o 
devedor de má-fé, de forma a conferir 
maior segurança à análise de crédito 
individualizada, permitindo assim a 
prática de taxas de juros mais favoráveis 
para os consumidores que apresentem 
menor risco de inadimplência. 
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Dados do Banco Central do Brasil (BCB) 
dão conta de que os custos relativos à 
inadimplência (e os custos associados a 
ela como, por exemplo, a dificuldade de 
recuperação das garantias dadas a créditos) 
respondem por aproximadamente 30% do 
spread bruto cobrado nas operações de 
crédito. Como ilustração, de cada R$ 100 
que os bancos recebem a título de spread 
bruto, R$ 30 são destinados a cobrir as 
perdas decorrentes da inadimplência de 
consumidores e de empresas. 

É frequente a confusão entre, por um lado, a 
taxa de inadimplência e, por outro, o impacto 
desta sobre o spread. Os dados do BCB não 
significam que a taxa de inadimplência seja 
de 30%. Para operar, as instituições financeiras 
incorrem em diversos custos, muitos dos 
quais são fixos (como folha de pagamento 
e aluguel) ou previsíveis (como as despesas 
financeiras associadas à remuneração de 
fundos, inclusive juros pagos a depositantes 
e investidores nessas instituições). Em 
contrapartida, elas montam orçamentos com 
expectativas de receita. 

Um exemplo simples ilustra o papel dessas 
receitas esperadas. Ao emprestar R$ 1 mil 
para 100 tomadores a uma taxa de 10% ao 
ano, um banco espera receber, ao final do 
período, o principal de R$ 100 mil e juros 
de R$ 10 mil. Tal expectativa pressupõe 
que todos os tomadores honrarão seus 
compromissos no prazo e na forma previstos. 
Porém, se a inadimplência for de 5%, apenas 
95 tomadores repagarão os empréstimos. 
Nesse caso, o emprestador receberá R$ 

95 mil de principal e R$ 9.500 de juros, ou 
seja, uma diferença de R$ 5.500 em relação 
ao que esperava no início do exercício. Se, 
nesse exemplo simples, a mesma instituição 
projetar custos da ordem de R$ 110 mil para 
o exercício, essa diferença de R$ 5.500 será 
lançada a prejuízo. Para evitar tal prejuízo, 
seria preciso que os tomadores adimplentes 
repagassem o principal (R$ 100 mil) e 
recompusessem a receita de juros esperada. 
Significa que deveriam arcar com R$ 5 mil 
(isto é, a parcela de principal que não será 
paga pelos inadimplentes) e R$ 10 mil de 
juros. Para tanto, cada um dos 95 tomadores 
adimplentes pagaria R$ 1.157,90. Como cada 
um deles tomou empréstimo de R$ 1 mil 
no início do exercício, a taxa de juros seria 
15,79%, um aumento de 57,79% (de 10% para 
15,79%). Vale dizer que uma inadimplência 
de 5% implicou aumento de quase 58% na 
taxa de juros que, por sua vez, é um dos 
componentes do spread.

Os bancos dispendem anualmente grande 
volume de recursos com despesas de 
provisões para enfrentar a inadimplência. 
O índice médio de inadimplência, em 2016, 
teve elevação de 1,6%, em 2017, de 1,3% e, 
em 2018, a taxa alcançou   4,4%. É natural 
que consumidores e empresas com menor 
risco de crédito ou com melhores garantias 
tenham acesso a operações de crédito com 
taxas de juros mais baixas. Basta comparar, 
por exemplo, as taxas de juros no crédito 
consignado (em particular dos funcionários 
públicos, que têm estabilidade no emprego) 
com as taxas cobradas nas operações de 
crédito pessoal sem garantia de consignação: 
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as primeiras são substancialmente mais 
baixas.

No Relatório de Estabilidade Financeira, pu-
blicado pelo BCB em outubro de 2018, a ina-
dimplência média da carteira de crédito a 
pessoas físicas e jurídicas manteve-se prati-
camente estável em relação ao mês anterior. 
Segundo o BCB, a taxa de inadimplência das 
pessoas físicas nos empréstimos bancários 
com recursos livres (sem contar crédito rural 
e habitacional), que mede atrasos nos pa-
gamentos acima de noventa dias, alcançou 
2,87% em dezembro de 2018, enquanto que 
em novembro a taxa foi de 2,97%. Já a ina-
dimplência de empresas alcançou o índice de 
2,4%, em dezembro de 2018, ainda de acordo 
com dados do BCB.

A CNF apoia a criação de políticas que per-
mitam maior transparência e confiabilidade 
na análise de crédito, bem como medidas 
que permitam a aplicação de taxas de juros 
adequadas ao perfil de cada consumidor, de 
modo a evitar que o custo da inadimplência 
de devedores de má-fé seja repassado a to-
madores de crédito de menor risco. (Ver se-
ção 2.4.1 – Cadastro Positivo)

14.3 – Tabelamento de juros

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a redução das taxas de juros, 
assentadas nos princípios constitucionais 
da liberdade da atividade econômica 
e da isonomia, que tratem das causas 
fundamentais que respondem pelas 
elevadas taxas de juros no Brasil, tais 

como a necessidade de financiamento do 
setor público, as expectativas de inflação, 
o saldo de transações com o exterior e 
o depósito compulsório. Para a CNF, a 
aplicação de tetos artificiais para taxas 
de juros introduz distorções na economia, 
sem sanar essas causas fundamentais.

A percepção equivocada de que as instituições 
financeiras auferem maiores lucros, quanto 
mais altas as taxas de juros, deriva da 
experiência de indivíduos e de empresas 
como aplicadores de recursos. Uma pessoa 
física ou jurídica que aplica seus recursos em 
renda fixa terá maior retorno quanto mais 
altas as taxas de juros. A esse retorno para 
o aplicador corresponde um custo para o 
tomador de poupança – que no caso da renda 
fixa pode ser o poder público, emitente de 
títulos que lastreiam fundos de investimento. 
Ocorre que as instituições financeiras não são 
apenas aplicadoras de recursos, tampouco 
apenas tomadoras da poupança de terceiros 
mas, sim, as intermediárias entre esses dois 
agentes. Para o intermediário, a taxa de juros 
é, em princípio, neutra.

Na realidade, essa neutralidade é relativa. 
Os bancos não têm interesse na manuten-
ção de elevados custos para o tomador final. 
Ao contrário. Taxas elevadas para o tomador 
de crédito não só aumentam o risco de ina-
dimplência (Ver seção 14.2.1 – Custo da ina-
dimplência), mas também desestimulam a 
atividade econômica, com reflexos negativos 
sobre os resultados da intermediação finan-
ceira. Os resultados dos bancos derivam tan-
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to do repagamento de empréstimos quanto 
de uma economia sólida, em crescimento 
sustentado. Os juros altos beneficiam o capi-
tal dos bancos e remuneram aplicações que 
as instituições fazem por conta própria. Esses 
rendimentos, porém, não são a principal fon-
te de seus resultados (Ver seção 6.2 – Lucro e 
rentabilidade bancária).

A taxa de juros é regida pelo mercado e os 
órgãos competentes, não podendo sofrer 
influências externas que desestabilizariam 
a economia, como bem assentou a ministra 
Isabel Gallotti ao apreciar o Recurso Especial 
nº 1.270.174: 

O Poder Judiciário não tem a visão de 
conjunto macroeconômica das auto-
ridades monetárias. Sua atuação em 
casos isolados, infirmando regras con-
tratuais compatíveis com a regulamen-
tação do Banco Central do Brasil (BCB) 
e não destoantes das práticas e valores 
do mercado implicaria, data máxima ve-
nia, ofensa aos princípios da pacta sunt 
servanda, da autonomia da vontade e 
prejuízo manifesto à segurança jurídica, 
ensejando o aumento do risco e dos ju-
ros para a generalidade dos consumido-
res e não sua diminuição.

O Congresso Nacional vem examinando di-
versos projetos de lei que procuram limitar 
as taxas de juros das formas mais distintas. 
Por exemplo, sugere-se que o Comitê de Po-
lítica Monetária (COPOM), do Banco Central 
do Brasil (BCB), seja o responsável por esta-
belecer as taxas de juros cobradas em todas 

as operações das instituições financeiras. No 
entanto, essa proposta desconsidera os mo-
tivos pelos quais o COPOM estabelece uma 
taxa de juros mais alta ou mais baixa. A au-
toridade monetária tem a única e exclusiva 
função de controlar a inflação e, para tanto, 
vale-se da taxa de juros e dos mecanismos 
afetos a ela para atingir seu objetivo. Acre-
ditar que o comitê possua mais condições do 
que a economia para estabelecer as taxas de 
juros é considerar que o preço do dinheiro, 
mais conhecido como taxa de juros, não obe-
dece às regras de oferta e de demanda.

Os juros bancários são resultado de uma série 
de elementos, e não faz sentido que o CO-
POM ou qualquer outro órgão governamen-
tal possa sugerir determinado valor para o 
preço de um produto ou serviço, assim como 
não faz sentido estabelecer o preço de um 
automóvel ou de um computador pelo sim-
ples fato de acreditar que seu valor “está alto 
demais”. Preços altos são resultado de uma 
série de fatores, por exemplo, como grandes 
gastos com conhecimento e tecnologia, altos 
custos (tributação, observância, burocráticos, 
logística), intervenções governamentais e 
concorrência (Ver seção 6.3 – Concentração 
bancária). Da mesma forma, o preço do di-
nheiro é resultado desses fatores. 

O preço do dinheiro nunca reflete a estrutura 
de custos do setor financeiro e suas varia-
ções ao longo do tempo. A experiência eco-
nômica e a história nos ensinam que, cedo 
ou tarde, a imposição de limites de preços 
para determinados produtos tem como con-
sequência a redução ou interrupção de sua 
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oferta, o desabastecimento e a emergência 
de mercados “negros“ ou paralelos. Do ponto 
de vista empresarial, o risco de que o esta-
belecimento de preço por parte do governo 
não seja suficiente para cobrir os custos, no 
mínimo, da operação, acaba por desestimular 
a oferta e tem como consequência a inter-
rupção da produção e o desabastecimento.

No caso das operações de crédito, a impo-
sição de limites para as taxas de juros traria 
para os mercados todos os problemas supra-
citados, afetando especialmente as pessoas 
físicas de menor poder aquisitivo e as peque-
nas e médias empresas. Dessa forma, qual-
quer proposta que vise a estipular preço para 
o dinheiro irá, ao contrário do que se propõe, 
torná-lo mais caro e menos acessível justa-
mente à parcela mais frágil da população, 
bem como às micro e pequenas empresas.

A despeito do que se pensa, a queda dos 
juros tende a aumentar o lucro dos bancos, 
porque eles atraem mais tomadores de cré-
dito; reduzem a inadimplência e, com ela, 
as provisões para devedores duvidosos; au-
mentam a escala das operações (com dilui-
ção dos custos fixos por um número maior 
de clientes); e aceleram o giro dos negócios, 
com recebimento mais rápido da parcela da 
margem (spread) que corresponde à receita.

14.4 – Tabelamento de margem 
bancária (spread)

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 

para a redução das margens bancárias 
(spread) assentadas nos princípios 
constitucionais da liberdade da atividade 
econômica e da isonomia, com os quais 
conflitam os tabelamentos de taxas e a 
incidência de contribuições adicionais. 
Para a CNF, a agenda para maior redução 
do spread passa por: (i) desoneração 
fiscal; (ii) redução da inadimplência e 
custos associados a ela; (iii) redução do 
compulsório; e (iv) queda dos custos 
administrativos, inclusive os associados à 
regulação.

A questão da margem bancária (ou spread) 
não é simples. O spread tem sido apresentado 
como a diferença entre as taxas de juros 
cobradas dos clientes e o custo financeiro 
de captação suportado pelas instituições 
financeiras (o custo de remuneração dos 
depósitos dos clientes). É apontado como 
abusivo porque os bancos captariam a taxas 
vinculadas ao Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia (taxa SELIC), que iniciou o ano 
de 2018 no patamar de 7%, com juro real de 
2,88% (3ª maior taxa de juro real do mundo) 
e emprestariam a taxas médias de 33% 
ao ano, de modo que o spread médio das 
operações de crédito situa-se em torno de 25 
pontos percentuais. Ademais, as operações 
de carteira de crédito livre também são 
oneradas pela destinação obrigatória da 
carteira de crédito direcionado. As operações 
de crédito direcionado apresentaram em 
julho de 2017 taxas de juros médias de 
10,8% ao ano e spread de 4,33%, enquanto 
na carteira de crédito livre, a taxa média das 
operações de crédito foi de 46,58%, e o spread 
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situou-se em 37,6%. Equivocadamente, essa 
margem de 42% é apontada como lucro dos 
bancos. Nesse raciocínio, há equívocos tanto 
conceituais quanto metodológicos. 

Há, antes de tudo, alguma confusão entre 
patamar da taxa básica de juros e spread. 
Nos dois casos, os bancos são apontados 
como responsáveis pelas taxas de juros 
elevadas e pelas margens amplas. Porém, 
o setor financeiro não tem controle sobre 
nenhuma das variáveis consideradas pelo 
Comitê de Política Monetária (COPOM), do 
Banco Central do Brasil (BCB), para fixação 
da taxa básica de juros. 

Já no que toca ao spread, há três equívocos 
fundamentais que contaminam a discussão e 
impedem que as partes interessadas busquem 
soluções inovadoras e eficazes. O primeiro 
equívoco é o de que os bancos auferem 
lucros excessivos, obtidos a partir de spreads 
amplos. O segundo é o de que os spreads 
praticados no Brasil são absurdamente mais 
amplos do que os verificados em outros 
países. O terceiro equívoco é o de que os 
bancos controlam todas as variáveis que 
determinam o spread e assim procuram 
manter as margens deliberadamente amplas. 

O spread não reflete o lucro auferido pelas 
instituições financeiras. O lucro corresponde 
à margem restante do spread depois de 
descontados custos administrativos para 
exercer a atividade de intermediação 
financeira, pagamento de impostos e 
margem de inadimplência. Assim, as elevadas 
taxas brasileiras decorrem muito mais da 

alta carga tributária (bancos recolhem cerca 
de 50% do lucro em impostos, uma das 
maiores cargas tributárias do mundo), alta 
inadimplência (61,8 milhões de pessoas ou 
40,3% da população, em 2018, segundo a 
Serasa Experian, taxa considerada elevada 
diante da média de 3,58% dos países 
emergentes e desenvolvidos), e elevados 
custos administrativos. 

Comparados com outros setores da economia, 
os bancos, ao contrário do que se acredita, 
não são os mais rentáveis. As instituições 
financeiras não podem determinar sua 
estrutura de capital e, com isso, alterar a 
rentabilidade sobre o patrimônio líquido, 
uma vez que estão sujeitas a limites mínimos 
de capital em função do Acordo de Basileia. 
Também ao contrário do que se propaga, os 
bancos brasileiros não são os mais rentáveis 
do mundo. Percebe-se isso intuitivamente 
pelo fato de que não há notícia de corrida 
de grandes bancos internacionais para o 
mercado brasileiro (Ver seção 6.2 – Lucro e 
rentabilidade bancária).

O segundo equívoco, o de que os spreads 
praticados no Brasil são muito mais amplos 
do que os de outros países, nasce da 
comparação simplista de dados do BCB com 
dados internacionais. Não é correto tomar-
se a amostragem do BCB como medida do 
spread brasileiro para compará-lo com o de 
outros países, uma vez que ele considera 
em seus cálculos menos da metade das 
operações de crédito realizadas no Brasil, 
em volume. Isso é válido tanto para pessoas 
físicas quanto para pessoas jurídicas.
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Para pessoas físicas, as operações de crédito 
utilizadas pelo BCB para a mensuração do 
spread representam 49,93% do total das 
operações de crédito do segmento. Os cálculos 
da autoridade monetária consideram apenas 
cheque especial, crédito pessoal, aquisição 
de veículos e aquisição de outros bens. O 
BCB não considera segmentos importantes, 
em alguns dos quais o spread é muito 
inferior: financiamento habitacional, cartão 
de crédito, leasing, crédito a cooperativas 
e outras operações. Para pessoas jurídicas, 
por sua vez, as operações registradas pelo 
BCB correspondem a 50,06% do total 
das operações de crédito. Ele considera 
apenas desconto de duplicatas, desconto 
de notas promissórias, capital de giro, 
conta garantida, aquisição de bens, vendas, 
adiantamentos sobre contratos de câmbio e 
repasses externos. O BCB, na sua estimativa 
de spread para pessoas jurídicas, não 
considera empréstimos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), repasses do BNDES, crédito rural, 
leasing, cartão de crédito não financiado 
e outras operações. Incluídas as demais 
operações no cálculo do spread, estima-se 
uma redução em aproximadamente cinco 
pontos percentuais.

Adicionalmente, a metodologia adotada pelo 
BCB considera ainda apenas as operações 
referenciadas na amostra para averiguação 
da margem bancária, excluindo operações das 
carteiras de crédito direcionado, cujo volume 
alcançou 46,6% do saldo total do crédito, em 
junho de 2018. Assim, se o objetivo do spread 
for conhecer o custo do crédito no Brasil, o 

mais correto é, de fato, utilizar a amostra 
completa, incluindo especialmente créditos 
direcionados na amostra. 

As metodologias de decomposição do 
spread apresentam diferenças significativas 
que influenciam os resultados, de forma que 
o grau de importância dos componentes do 
spread bancário é significativamente afetado 
pela metodologia de decomposição. Para o 
spread ex-post, as adaptações metodológicas 
incorporaram elementos de despesa e receita 
que implicam numa medida maior de spread 
bancário e podem resultar em maior resíduo 
do banco. 

Por fim, o terceiro equívoco, o de que os 
bancos controlam todas as variáveis que 
determinam o spread, está na raiz da falsa 
percepção de que o lucro das instituições 
será tanto maior quanto mais largas forem 
as margens. Qualquer que seja a margem 
bancária, os bancos têm algum controle sobre 
apenas um dos fatores que determinam o 
spread: os custos administrativos. Eles não 
têm controle algum sobre as demais variáveis 
que compõem o spread bancário. Entre 
os outros fatores, a inadimplência é o de 
maior impacto. Também tem grande peso a 
tributação sobre a intermediação financeira, 
quesito em que o Brasil é uma exceção no 
cenário internacional. 

Impostos sobre intermediação financeira, 
diretos e indiretos – Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 
(IOF), Contribuição para o Financiamento da 
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Seguridade Social (COFINS), Programa de 
Integração Social (PIS), Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza (IR) –, respondem por larga parcela 
do spread. Depósito compulsório junto ao 
BCB e créditos de destinação obrigatória 
representam outro fator que determina 
o spread. O Brasil recolhe os maiores 
depósitos compulsórios do mundo: 45% 
sobre depósitos à vista, indo na contramão 
da política monetária adotada por países de 
economia semelhante, com recentes cortes 
do compulsório. Como anomalia, recolhe-
se no Brasil depósito compulsório também 
sobre depósitos a prazo, de 25%. Desde 2011, 
o BCB tem realizado cortes nas taxas de 
compulsório. Entretanto, o país ainda possui 
um dos maiores montantes no panorama 
internacional.

Se os bancos não obtivessem nenhum lucro, 
se a taxa básica da economia (taxa SELIC) 
fosse zero, se os depositantes abdicassem de 
seus rendimentos e se o crédito fosse perfeito, 
ainda assim o tomador de empréstimos 
arcaria com uma taxa de quase 30% ao ano 
por conta de impostos, contribuições, Fundo 
Garantidor de Créditos (FGC), compulsório 
e destinação obrigatória de recursos. 
O Relatório de Estabilidade Financeira, 
publicado pelo BCB em 2017, informa que 
a continuidade da tendência de queda das 
taxas de juros deve-se à diminuição da taxa 
SELIC e da revisão das políticas de crédito 
subsidiado, que reduziram os subsídios 
governamentais para carteiras de crédito 
específicas.

14.5 – Limitação dos juros 
cobrados sobre cheque especial

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a redução das taxas de juros de 
todas as modalidades de financiamento, 
inclusive do cheque especial, centradas 
na redução da assimetria de informação 
que prevalece em operações de crédito 
que não contam com garantia. Para a CNF, 
a imposição de limites, em violação ao 
princípio constitucional da liberdade da 
atividade econômica, induz à contração 
do volume de crédito disponível em dada 
modalidade.

A oferta de cestas de produtos variados, que 
atendam a diferentes necessidades dos clien-
tes, é um dos elementos essenciais para que 
o mercado satisfaça com eficiência toda a 
sorte de demandas, evite a queda do con-
sumo e contribua para o crescimento econô-
mico. O cheque especial é parte dessa cesta.

O cheque especial é uma operação de crédi-
to emergencial que não conta com qualquer 
tipo de garantia. As taxas de juros que inci-
dem sobre essa modalidade são mais eleva-
das porque se caracteriza uma situação típica 
de assimetria de informação, na qual o deve-
dor conhece sua situação financeira, mas dela 
não dá a conhecer ao credor. Ademais, os ban-
cos devem manter recursos ociosos disponí-
veis para saque, o que encarece a operação. 

Os custos relativos à inadimplência (e os 
custos associados a ela como, por exemplo, 
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a dificuldade de recuperação das garantias 
dadas a créditos) respondem por aproxima-
damente 30% do spread bruto cobrado nas 
operações de crédito. A taxa de inadimplên-
cia das operações de crédito do sistema fi-
nanceiro, em junho de 2018, já computados 
atrasos superiores a 90 dias, atingiu 61,8 mi-
lhões de pessoas, segundo a Serasa Experian, 
num valor total de R$ 273,4 bilhões em dívi-
das. Por exemplo, em junho de 2018, o índice 
do segmento de bancos e cartões apresentou 
leve recuo de 1,5%, quando comparado ao 
mesmo mês do ano anterior. O número osci-
lou de 29,8%, em junho de 2017, para 28,3%, 
no mesmo mês de 2018. A inadimplência do 
segmento financeira/leasing, por sua vez, 
apresentou pequena elevação de 1,3%, sain-
do de 8,7%, em junho de 2017, para 10%, no 
mesmo mês de 2018. 

Não faz sentido para o tomador utilizar o li-
mite do cheque especial, por exemplo, para 
comprar bens de consumo duráveis. Nesse 
caso, ele pode recorrer ao crédito direto ao 
consumidor ou ao arrendamento mercantil 
(leasing) a taxas mais reduzidas. Assim, o uso 
correto do cheque especial também depende 
do conhecimento dos produtos e serviços fi-
nanceiros, isto é, de educação financeira.

14.6 – Depósito compulsório

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a redução dos níveis de recolhimento de 
depósitos compulsórios, bem como para 
a flexibilização do emprego e da 

liberação desses depósitos na ocorrência 
de oscilações acentuadas de liquidez que 
possam representar risco sistêmico para 
os fornecedores de crédito.

A crise financeira internacional de 2008 
ilustrou a importância do recolhimento de 
depósitos compulsórios no Banco Central do 
Brasil (BCB). Na pior fase da crise, a liberação 
de parcelas do compulsório para compra, 
pelos bancos de maior porte, de carteiras de 
empréstimos foi essencial para injetar liquidez 
na economia e resguardar a saúde financeira 
das instituições de menor porte evitando-
se, assim, uma crise sistêmica. Contudo, esse 
não é o papel primordial do recolhimento de 
depósitos compulsórios.

Como instrumento de política econômica, 
o recolhimento de depósito compulsório 
presta-se, sobretudo, à execução da 
política monetária. Ele destina-se a reduzir 
o multiplicador bancário, limitando a base 
monetária, a partir da desaceleração da 
criação de moeda decorrente dos encaixes 
fracionários. Assim, atua com o mesmo 
efeito que teria uma elevação das taxas de 
juros sem, entretanto, onerar os agentes 
tomadores de crédito. 

A manutenção de níveis elevados de depó-
sitos compulsórios representa uma restrição 
à expansão das carteiras creditícias, uma vez 
que as instituições financeiras, em virtude 
dos riscos intrínsecos à sua atividade, neces-
sitam manter uma reserva de liquidez sob a 
forma de títulos livres. Quanto menor essa 
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reserva, maior o risco de liquidez e menor a 
possibilidade de alocação de recursos às ope-
rações de crédito. A liberação dos depósitos 
compulsórios propicia a expansão do crédito. 

O recolhimento de compulsório assemelha-
-se à imposição de um tributo porque a re-
muneração dos depósitos pelo BCB é feita, 
em alguns casos e para a maioria dos bancos, 
a taxas inferiores às praticadas no mercado, o 
que transfere para a autoridade monetária a 
diferença entre essa remuneração e a taxa de 
aplicação dos bancos. Com as alterações de 
normativos do Conselho Monetário Nacio-
nal promovidas ao longo de 2018 no âmbito 
da Agenda BC+, Pilar Crédito Mais Barato, o 
compulsório dos depósitos de poupança pas-
saram a representar 20% do total recolhido. 
Esses depósitos foram remunerados à taxa 
de 4,24%, se considerado todo o ano de 2018, 
correção pouco superior à inflação de 3,75%. 
Os recursos à vista, por sua vez, representam 
21% do total e não são remunerados. Em ja-
neiro de 2019, o saldo total de recursos depo-

sitados na reserva do compulsório chegou a 
mais de R$ 443 bilhões.

A manutenção de elevados níveis de com-
pulsório aumenta as margens bancárias 
(spread), diminui a oferta de crédito e pres-
siona a taxa de juros básica real, com im-
pacto negativo sobre o crescimento econô-
mico. O Brasil recolhe os maiores depósitos 
compulsórios do mundo: 45% sobre depó-
sitos à vista, indo na contramão da política 
monetária adotada por países de economia 
semelhante, com recentes cortes do compul-
sório. Como anomalia, recolhe-se no Brasil 
depósito compulsório também sobre: depó-
sitos a prazo, depósitos de poupança, exi-
gibilidade adicional e garantias realizadas. 
Portanto, medidas que flexibilizem o cum-
primento do compulsório em operações de 
crédito ou que possibilitem a liberação se-
letiva de recursos são positivas, tanto por 
conferirem maior liquidez à economia quan-
to por reduzirem o custo de oportunidade 
das instituições em manter essas reservas.



FINANCIAMENTO 
DE LONGO PRAZO

15



275CAPÍTULO 15: FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO |  

A consolidação da estabilidade econômica 
no Brasil lançou luz sobre a importância 
crescente de recursos e de instrumentos de 
financiamento de longo prazo. Para a economia 
brasileira sustentar crescimento econômico 
de 5% ao ano, serão necessários recursos 
de poupança que elevem investimentos – 
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) – a 
um patamar superior a 22% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Tais investimentos 
deverão ser dirigidos, sobretudo, a obras de 
infraestrutura que solucionem os gargalos 
que impedem ganhos de produtividade de 
todos os setores da economia. São obras 
de longa duração, às quais correspondem 
financiamentos de longa maturação.

Hoje, financiamentos de longo prazo estão 
praticamente restritos às linhas de crédito 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), que conta 
com empréstimos do Tesouro Nacional, com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
e com o repagamento de operações de longo 
prazo vincendas, entre outros. Nenhuma 
outra instituição financeira tem acesso a 
fundos dessa natureza. 

Há ainda outros instrumentos hoje disponí-
veis para captação pelas instituições finan-

ceiras no mercado interno como, por exem-
plo, os certificados de depósito bancário 
(CDB) subordinados (Resolução do Conselho 
Monetário Nacional nº 3.444/2007), as opera-
ções compromissadas (Resolução do CMN nº 
3.339/2006), as letras de crédito do agrone-
gócio (LCA) (Lei nº 11.076/2004), as cédulas de 
debêntures (Lei nº 6.404/1976, art. 72), com 
limitações semelhantes às dos CDB, inclusive 
por um mercado secundário restrito e letras 
imobiliárias garantidas (LIG).

O mercado financeiro internacional dispõe 
de diversos instrumentos de captação já uti-
lizados atualmente pelos bancos brasileiros. 
As instituições nacionais têm facilidade em 
emitir esses ativos no exterior (bonds). Em 
geral, esse é um mercado com bom nível de 
liquidez e com preços formados em diversos 
ambientes de informação e negociação.

Em dezembro de 2018, os papéis prefixados, 
na dívida pública brasileira, somaram 36%, 
contra 36,3% no ano de 2017, e R$ 36,8%, em 
2016. Já os papéis remunerados pela meta do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(taxa SELIC) representaram 35% do total. Por 
sua vez, os papéis remunerados por taxa flu-
tuamte e pelo câmbio corresponderam a 31% 
e a 7%, respectivamente. A cultura de curto 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas de criação de 
instrumentos de captação de recursos de longo prazo, ao mesmo tempo em que sublinha 
a importância da criação concomitante de mercado secundário líquido para esses 
instrumentos, no entendimento de que as operações dar-se-ão por livre negociação, no 
âmbito de um arcabouço legal que ofereça segurança jurídica.
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prazo dos agentes econômicos domésticos 
funciona como um desincentivo à amplia-
ção da maturidade dos títulos emitidos. Essa 
questão de vital importância – e que precisa 
ser debatida de forma ordenada entre emis-
sores, intermediários, investidores e gestores 
de portfólio – está ligada à existência de di-
versos ativos e operações que combinam li-
quidez e relação risco/retorno em condições 
desfavoráveis ao alongamento dos prazos. 

A ausência de um mercado privado sólido, 
no Brasil, para financiamento de longo prazo 
atravessa décadas. O BNDES é um dos maio-
res bancos de desenvolvimento no mundo, 
maior até mesmo que o Banco Mundial e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to somados, segundo o Financial Times. Em 
contraste com um banco de desenvolvimen-
to desse porte, cujo objetivo precípuo é fi-
nanciar o investimento no Brasil, a taxa de 
FBCF foi de 16%, com alta de 4,2%, em 2018, 
perante a média mundial de 24,03% e uma 
mediana de 22,76%. 

Em que pese a importância de sua atuação 
positiva, o BNDES desloca (crowding 
out) o financiamento privado ao realizar 
empréstimos de longo prazo a 7,5% ao ano, 
pouco superior à taxa básica de juros de 6,5% 
(dezembro de 2018) e à inflação, que em 2018 
chegou a 3,75%. Tais condições só encontram 
similar em operações com financiadores no 
exterior, nas quais o investidor corre risco 
cambial. Esse cenário ilustra a premência de se 
fortalecer o mercado de capitais doméstico.

Essa percepção é corroborada pela Organi-

zação para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) que, desde 2013, afirma 
que o BNDES está provocando um efeito de 
deslocamento (crowding out) no mercado 
de crédito dos bancos privados. Isso gerou a 
recomendação por parte daquela organiza-
ção, ao governo brasileiro, para que o BNDES 
fosse utilizado apenas para projetos de infra-
estrutura, além de pequenos e médios em-
preendimentos de inovação, “extremamente 
necessários”.

Outro aspecto a ser considerado nessa dis-
cussão diz respeito às regras de tributação 
aplicáveis aos títulos e valores mobiliários de 
renda fixa, que tampouco contribuem para o 
incentivo ao mercado secundário de títulos.

A oferta de financiamento de longo prazo no 
Brasil passa pela criação de instrumentos de 
captação de longa maturação, de um mer-
cado secundário com ampla liquidez e pela 
construção de um arcabouço que confira 
garantia jurídica às operações. Nesse cená-
rio, os investidores institucionais – fundos 
de pensão, seguradoras e fundos de inves-
timento, por exemplo – adquirem especial 
importância como agentes e o mercado de 
capitais torna-se crítico como o local em que 
as operações vão se realizar.

15.1 – Tributação dos instrumentos 
financeiros

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas que visem 
a igualar a forma de tributação dos 
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instrumentos financeiros, evitando a 
utilização de critérios diferenciados 
de tributação que acarretem perda de 
atratividade de alguns ativos em relação 
a outros.

Os títulos de investimento representam um 
dos instrumentos pelos quais as instituições 
financeiras gerenciam o seu passivo finan-
ceiro. A Lei nº 11.033/2004 conferiu isenção 
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
(IRRF) a alguns títulos de investimento, como 
as letras de crédito imobiliário (LCI), as letras 
imobiliárias garantidas (LIG), os certificados 
de recebíveis imobiliários (CRI), as letras de 
crédito do agronegócio (LCA) e os certifi-
cados de recebíveis do agronegócio (CRA), 
quando o adquirente for pessoa física. Des-
sa maneira, a remuneração líquida percebida 
pelos investidores nesses tipos de investi-
mento é maior do que a propiciada por ou-
tros ativos que não são isentos de Imposto 
de Renda (IR).

O fim da isenção de IR para títulos como LCI, 
LIG, CRI, LCA e CRA pode ocasionar uma per-
da de atratividade para esses ativos, diante 
da possível diminuição de sua lucratividade, 
que pode gerar desestímulo ao investimento 
nesses títulos. 

No mesmo sentido, a implementação de for-
mas diferentes de escalonamento da alíquota 
de IR para os diferentes ativos também pode 
interferir na atratividade de determinado 
ativo em relação a outro, o que pode atingir 

diretamente o funding das instituições finan-
ceiras para alguns ativos. Um escalonamento 
equânime das alíquotas para todos os ativos 
poderia solucionar essa perda de atrativida-
de, na medida em que o IR não seria fator 
determinante para a escolha da aplicação. 

Por fim, a falta de escalonamento da alíquo-
ta para determinados ativos, que seriam tri-
butados com a mesma alíquota independen-
temente do tempo total do investimento, 
pode estimular o capital especulativo, uma 
vez que não há incentivo para que o inves-
tidor permaneça com seu dinheiro aplicado 
por mais tempo. Como resultado, pode-se 
esperar o encurtamento do perfil das dívidas 
representadas por esses instrumentos tribu-
tados com a mesma alíquota. No caso dos 
certificados de depósito interbancário (CDI), 
eventual imposição de alíquota de IR sem es-
calonamento, poderia implicar a concentra-
ção no curto prazo de recursos que consti-
tuem 90% do funding dos bancos. 

15.2 – Parcerias público-privadas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
busquem dar efetividade à legislação que 
trata das parcerias público-privadas de 
maneira a incentivar a adesão voluntária 
de entes privados ao compartilhamento 
de riscos com o poder público, por meio 
do financiamento e da gestão de projetos 
e de serviços de interesse da população.
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O instituto das Parcerias público-privadas 
(PPP) foi introduzido no Brasil pela Lei nº 
11.079/2004, que estabeleceu normas gerais 
para licitação e contratação no âmbito da 
administração pública. Trata-se de contrato 
administrativo de concessão, com duas mo-
dalidades: a concessão patrocinada, na qual 
se acrescenta à tarifa cobrada dos usuários 
uma contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado; e a concessão 
administrativa, na qual o parceiro privado 
presta serviços de que a administração públi-
ca seja usuária direta ou indireta, ainda que 
envolva execução de obra ou fornecimento e 
instalação de bens.

A regulamentação das PPP passa por temas 
controversos, tais como os procedimentos 
licitatórios; a origem dos recursos públicos 
destinados ao Fundo Garantidor das Parce-
rias Público-Privadas (FGP), disposto no ar-
tigo 16, da Lei nº 11.079/2004; a precedência 
de liquidação das obrigações financeiras de-
correntes das PPP; o papel das sociedades de 
propósito específico no empreendimento; as 
limitações impostas pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal; e a possibilidade de se adotar a 
arbitragem como mecanismo de solução de 
controvérsias das PPP.

Três razões justificam o fortalecimento de 
PPP no Brasil: (i) a necessidade de aumentar 
o montante de investimentos; (ii) o fato de 
o Estado contar com restrições fiscais para 
elevar sua participação em investimentos; e 
(iii) acréscimo de eficiência por meio da par-
ticipação de agentes privados em serviços 
essenciais ao desenvolvimento nacional, para 

melhoria da prestação dos serviços, inovação 
tecnológica e de gestão, bem como transpa-
rência na execução de projetos. 

A Lei nº 12.409/2011 promoveu importante 
alteração na Lei nº 11.079/2004. Com a nova 
redação do artigo 18, o estatuto e o regula-
mento do FGP devem deliberar sobre a po-
lítica de concessão de garantias, inclusive no 
que se refere à relação entre ativos e passi-
vos do fundo.

A Lei nº 12.766/2012 introduziu importantes al-
terações: (i) ampliou definitivamente o limite 
percentual de comprometimento da receita 
corrente líquida dos estados, Distrito Federal 
e municípios com despesas em contratos de 
PPP (para efeito de concessão de garantias e 
realização de transferências voluntárias pela 
União); (ii) permitiu aportes do ente públi-
co contratante para o parceiro privado ainda 
que durante a fase de investimentos, dimi-
nuindo riscos e tornando o contrato de PPP 
mais seguro e atrativo, prevendo a possibi-
lidade de aplicação de um regime tributário 
diferenciado para essa situação; (iii) reduziu 
o prazo mínimo em que o parceiro privado 
poderá acionar o fundo garantidor da PPP, 
de modo a ampliar a liquidez da garantia; (iv) 
tratou do nível de detalhamento dos estu-
dos de engenharia para PPP; (v) aprimorou as 
disposições relativas ao FGP; e (vi) permitiu o 
recolhimento diferido do Programa de Inte-
gração Social (PIS), da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social (COFINS), 
do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) inciden-
tes sobre os aportes de recursos do parceiro 
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público, relativos à construção ou aquisição 
de bens reversíveis.

Existem iniciativas de aperfeiçoamento ins-
titucional que visam à facilitação do pro-
cedimento de manifestação de interesse, 
mecanismo por meio do qual podem ser via-
bilizados estudos ou levantamentos que sir-
vam para modelagem de projetos de PPP por 
agentes privados.

15.3 – Privatização

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a privatização de companhias estatais 
e para a concessão de serviços públicos 
à iniciativa privada que, conduzidas em 
processos transparentes, estabeleçam 
preços de venda a partir de critérios 
verificáveis e rigorosamente técnicos, 
bem como tarifas compatíveis com os 
custos de produção e de oportunidade 
das empresas. Do mesmo modo, devem 
contribuir para a valorização patrimonial 
das empresas e serviços públicos 
privatizados, para a geração de empregos, 
para a oferta de mais e melhores produtos 
e serviços, para ganhos de produtividade 
e para maior arrecadação de tributos.

Apesar das frequentes críticas ao processo de 
privatização ocorrido no Brasil, é verificável a 
eficiência que introduziram em diversas ati-
vidades econômicas, seja em termos de pro-
dutividade, de maior geração de empregos, 
de maior retorno aos acionistas, seja pela 
oferta de mais e melhores produtos e servi-
ços, seja ainda em termos de aumento de ar-

recadação de tributos. Na maioria dos casos, 
todas as partes envolvidas ganharam com os 
processos de privatização – trabalhadores, 
acionistas, consumidores e o fisco. Contribu-
íram para ganho de competitividade do país 
e para o desenvolvimento de outros setores 
diretamente ou não ligados àqueles que pas-
saram pelo processo de privatização. 

É falsa a percepção de que as privatizações 
consistiram em meras vendas de ativos pú-
blicos para gerar recursos destinados ao cus-
teio de gastos correntes – a troca de patri-
mônio pelo simples pagamento de faturas 
vincendas. Também é falsa a percepção de 
que consistiram na troca de benefícios que 
eram gerados para toda a sociedade por lu-
cros canalizados exclusivamente para gru-
pos privados. Na verdade, muitas das com-
panhias privatizadas, por serem deficitárias, 
absorviam recursos públicos que hoje têm 
melhor destinação e oferecem maior retor-
no social na forma de saúde, educação e se-
gurança pública, por exemplo. Privatizadas, 
tais companhias não só deixaram de drenar 
esses recursos, como também passaram a 
contribuir com tributos – diretamente – e 
a estimular outras atividades que também 
passaram a arrecadar mais tributos – indire-
tamente. O preço de venda das companhias 
foi estabelecido de maneira rigorosamente 
técnica para refletir o valor presente dos flu-
xos de caixa projetados para elas, associado 
a ativos intangíveis, tais como fundos de co-
mércio e valor das marcas. 

O sucesso do programa brasileiro de partici-
pação privada em infraestrutura, por exem-
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plo, criou, em 2004, o cenário para um im-
portante passo: a sanção da Lei de Parcerias 
Público-Privadas (PPPs). 

Após as privatizações ocorridas nos anos 1990 
(governo Fernando Henrique Cardoso), inú-
meras concessões também ocorreram após 
os anos 2000 (governos Luiz Inácio Lula da 
Silva e Dilma Rousseff). Entre 1995 e 2014, fo-
ram privatizados 9.961 km de rodovias, 2.509 
km de ferrovias, além de 6 aeroportos e de 
terminais portuários. O maior exemplo desse 
esforço foi a Lei nº 12.815/2013 que dispôs so-
bre a exploração direta e indireta pela União 
de portos e instalações portuárias e sobre as 
atividades desempenhadas pelos operadores 
portuários. Foram privatizados o Banco do 
Estado do Ceará, o Banco do Estado do Ma-
ranhão, o Banco do Estado do Piauí, o Banco 
do Estado de Santa Catarina, a Hidrelétrica 
Santo Antônio, a Hidrelétrica Jirau, a Hidrelé-
trica de Belo Monte e a Linha de Transmissão 
Porto Velho (RO) – Araraquara (SP).

Contudo, o Estado brasileiro ainda conta com 
muitas empresas que podem ser privatiza-
das. A partir de 2015, com a crise econômica 
que se abateu sobre o Brasil, muitos entes 
da Federação buscaram ajuda do Governo 
Federal para saldar seus débitos. Essa ajuda 
abriu uma nova rodada de privatizações de 
estatais estaduais no contexto de ajuste fis-
cal que atravessam os estados brasileiros.

Em 2016, o Governo Federal deu importan-
te passo com vistas à ampliação da intera-
ção entre o Estado e particulares por meio 
do Programa de Parcerias de Investimentos 

(PPI), que tem a finalidade de promover par-
cerias para a execução de empreendimentos 
de infraestrutura e outras medidas de deses-
tatização. Com isso, sinalizou a importância 
que o governo atribui à infraestrutura como 
vetor de saída da crise.

Tramitam no Congresso Nacional projetos 
que têm o condão de afetar as privatizações. 
O Projeto de Lei (PL) nº 6.621/2016 (Projeto 
de Lei do Senado nº 52/2013, no Senado Fe-
deral), que visa a aprimorar a atividade das 
agências reguladoras, busca resgatar o valor 
dessas agências e a observância à estabilida-
de regulatória – que são essenciais à seguran-
ça jurídica e à manutenção do equilíbrio dos 
contratos no tempo. Contudo, há outro PL 
que dispunha sobre uma possível ajuda aos 
estados em dificuldades financeiras median-
te contrapartidas; entretanto, após a retirada 
desses requisitos, o Poder Executivo federal 
decidiu pelo veto da proposição. Caso o PL 
tivesse sido aprovado em seu inteiro teor, a 
ajuda aos estados em dificuldades financei-
ras seria automática e não negociada caso a 
caso bilateralmente, entre o Governo Federal 
e a unidade da Federação em questão.

Uma ilustração é o caso do Rio de Janeiro. 
A privatização da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (CEDAE), somada a ações de 
corte de gastos, pode gerar R$ 20 bilhões em 
2017 e R$ 50 bilhões até 2020. A venda da 
CEDAE permitiria, segundo o Ministério da 
Economia, que os recursos da operação fos-
sem antecipados ao governo fluminense por 
instituições financeiras ligadas à União. Nes-
se sentido, a CEDAE teria o papel de garan-
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tia. Além da solução da questão fiscal, a pri-
vatização da CEDAE também geraria maior 
eficiência na operação da empresa, investi-
mentos e aumento da cobertura da coleta e 
tratamento de esgoto no estado. 

15.4 – Incentivo ao financiamento 
privado às exportações

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia políticas públicas que 
incentivem o financiamento privado 
às exportações. Para a Confederação, 
o crescimento da utilização desses 
instrumentos e a sua expansão para 
todos os setores da economia serão 
cruciais para alavancar as exportações 
de bens e serviços brasileiros, além de 
contribuir para uma maior inserção 
do Brasil no comércio internacional. A 
inclusão de outros países no Programa de 
Financiamento às Exportações (PROEX), 
de distintas localidades do globo, poderia 
contribuir fortemente para o incremento 
da venda de bens e serviços brasileiros ao 
exterior.

O PROEX é um instrumento de apoio às ex-
portações de bens e serviços pelas empresas 
brasileiras. O objetivo do programa é viabili-
zar o financiamento das vendas ao exterior, 
nas mesmas condições praticadas no mer-
cado internacional, tornando as companhias 
brasileiras mais competitivas.

Segundo a Câmara de Comércio Exterior (CA-
MEX), o PROEX possui duas modalidades de 
apoio ao exportador. Uma é conhecida como 

PROEX Financiamento, quando o financia-
mento ocorre direto ao exportador ou ao im-
portador por meio dos recursos do Tesouro 
Nacional. Os prazos variam de 60 dias a 10 
anos de pagamento, de acordo com o conte-
údo da mercadoria e a complexidade do ser-
viço prestado, para companhias com fatura-
mento bruto anual de até R$ 600 milhões. O 
financiamento, nessa modalidade, com prazo 
de pagamento de até 2 anos alcança 100% 
do valor da exportação, enquanto que os su-
periores a 2 anos, não superam 85% do valor 
do bem ou serviço vendido. A segunda, por 
sua vez, é denominada como PROEX Equa-
lização. Nele, a exportação é financiada por 
uma instituição financeira e o PROEX paga 
parte dos encargos financeiros, equalizan-
do-os aos praticados no mercado financeiro 
internacional. Os prazos para a equalização 
são de 60 dias a até 15 anos, definidos de 
acordo com o valor agregado do bem e da 
complexidade do serviço prestado. Essa mo-
dalidade pode equalizar até 100% do valor 
da exportação para companhias brasileiras 
de quaisquer portes.

Esses instrumentos de incentivo ainda são 
restritos a alguns poucos setores e a sua am-
pliação é salutar. Nesse sentido, é importante 
também que seja debatida a forma de garan-
tia a esses incentivos que, apesar de cobrir 
os riscos comercial, político e extraordinário, 
tem uma estrutura semelhante a um seguro 
de crédito.

Outro programa de incentivo, igualmente im-
portante, trata de operações de curto prazo, 
de até 2 anos, mas que cobre somente riscos 
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políticos e extraordinários. O risco comercial 
fica por conta do beneficiário do seguro e a 
garantia da operação estaria disponível, atu-
almente, apenas para exportações a países 
africanos. A CNF entende que a inclusão de 
outros países no PROEX, de distintas loca-
lidades do globo, poderia contribuir forte-
mente para o incremento da venda de bens 
e serviços brasileiros ao exterior.

15.5 – Letra Financeira de 
Infraestrutura Garantida

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
ao financiamento de projetos de 
infraestrutura no país, os quais resultam 
na criação de mais empregos, além de 
impactarem na Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF) e no melhor desempenho 
do Produto Interno Bruto (PIB). Além 
disso, contribuem para o aumento da 
competitividade da economia brasileira; 
a dinamização das relações econômicas; 
a capacidade de geração de energia; e o 
crescimento sustentado do PIB.

A CNF participou, na Casa Civil da Presidên-
cia da República, da instalação do Fórum Na-
cional do Desenvolvimento Produtivo, cuja 
finalidade foi analisar temas amplos que 
envolvam todos os setores da economia e, 
nesse sentido, pudessem contribuir para o 
crescimento econômico do Brasil.

Para que esse objetivo seja alcançado, o Po-
der Executivo federal apresentou uma minu-
ta de anteprojeto de lei que dispõe sobre a 

Letra Financeira de Infraestrutura Garanti-
da (LING), fonte de recursos adicionais aos 
agentes financeiros para financiamentos de 
ativos de infraestrutura.

A LING é um título de crédito nominativo, 
transferível e de livre negociação, garantido 
por carteira de ativos submetida ao regime 
fiduciário, sendo a instituição emissora res-
ponsável pelo adimplemento de todas as 
obrigações decorrentes da letra financeira.

Esse novo instrumento financeiro, com 
a finalidade de financiar projetos de 
infraestrutura no Brasil, não competirá 
com a debênture de infraestrutura e, sim, 
complementará as demandas dos investidores 
para um instrumento mais flexível e com 
menos risco. A LING será emitida por um 
banco, baseada numa cesta de projetos de 
infraestrutura dos mais diferentes modais 
e se diferencia das debêntures brasileiras 
comuns quanto à sua emissão. Enquanto 
as debêntures comuns são emitidas por um 
banco nacional ou internacional, a LING pode 
ser emitida, também, por uma Sociedade de 
Propósito Específico (SPE). 

Segundo a minuta da proposta, a LING pode-
rá ser utilizada quando um projeto de infra-
estrutura for escolhido por uma concessio-
nária que deseje participar em um processo 
de licitação ou concessão do governo. Após 
essa escolha, a concessionária necessitará de 
um banco para apoiar o seu projeto quanto à 
parte de estruturação financeira. Após todo 
o trâmite licitatório e declarada a conces-
sionária vencedora, ela emitirá debêntures 
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de infraestrutura ao seu banco parceiro para 
que os recursos do empreendimento sejam 
captados junto ao mercado. Assim, o banco 
constituirá um portfólio de infraestrutura, 
podendo emitir uma LING.

As vantagens da LING são: (i) a diminuição 
dos riscos ao investidor, por meio da diversi-
ficação, ao constituir um conjunto de proje-
tos de infraestrutura; (ii) a rentabilidade fixa 
que reflete a rentabilidade média do projeto; 
(iii) os títulos de infraestrutura como garan-
tia; (iv) a possibilidade de bancos poderem 
captar recursos no exterior; e (v) a possibili-
dade de o projeto ser removido do portfólio 
do banco caso não seja bem-sucedido ou vá 
à falência. 

Há outras peculiaridades da LING, quando 
comparada a outras debêntures, como: (i) a 
LING pode ser emitida para financiar tanto 

projetos de infraestrutura básica, como tec-
nologias, e fornecimento de bens relaciona-
dos à melhoria da infraestrutura como um 
todo; (ii) pode financiar quaisquer projetos 
em infraestrutura que a instituição bancária 
deseje investir; e (iii) não há necessidade de 
aprovação prévia do Governo Federal ou es-
taduais, ou seja, uma vez que a instituição 
bancária queira financiar um conjunto de 
projetos com fontes próprias de recursos, ela 
estaria autorizada a emitir uma LING. 

Com isso, a LING oferece duas garantias: (i) 
dada pelo banco emissor; e (ii) baseada nos 
recebíveis futuros do projeto ou pela debên-
ture emitida pela SPE. O prazo médio ponde-
rado de uma LING deverá ser superior a 48 
meses, podendo ser readquirida pelos con-
cessionários dois anos após a sua emissão.
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É preciso aperfeiçoar a tributação brasilei-
ra de modo a estimular a racionalidade e a 
competitividade, com respeito à isonomia. O 
país apresenta uma das maiores cargas tribu-
tárias do mundo, 32,2% do Produto Interno 
Bruto, e ocupa a quarta posição do ranking 
na América Latina (Revenue Statistics Latin 
America and the Caribbean 2018). Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a carga tributária brasileira em 2017 
foi de 32,36%. Após a instauração do sistema 
fiscal federativo, o sistema tributário tornou-
-se ainda mais complexo, por causa da va-
riedade de tributos, inclusive com incidência 
sobre o mesmo fato gerador, da imposição 
de obrigações acessórias excessivas sobre os 
contribuintes e das mudanças frequentes de 
regras e normas. Além da alta carga tributá-
ria, o Brasil caiu da 181ª para a 184ª posição 
no quesito “pagamento de impostos”, que 
considera a carga e o tempo gasto para pro-
cessar recolhimentos (Doing Business 2018).

Quanto à racionalidade, o sistema tributário 
brasileiro dá margem à insegurança jurídica, 
por causa da variedade de tributos, da im-
posição de inúmeras obrigações acessórias 
sobre os contribuintes (e responsáveis tribu-
tários), bem como das mudanças frequentes 
de regras e normas. Um sistema tributário 

complexo demanda a criação de onerosas 
estruturas burocráticas nas empresas, que se 
refletem no custo e nos preços dos bens e 
serviços prestados à população.

Quanto à competitividade, por sua vez, o 
sistema tributário brasileiro onera excessi-
vamente os investimentos, as exportações 
e a intermediação financeira. O Brasil é dos 
poucos países que tributam bens de capital e 
ativos fixos, o que desestimula investidores. 
Também as exportações brasileiras, na con-
tramão da prática internacional, incorporam 
tributos que prejudicam sua competitividade 
no exterior. Um sistema tributário complexo, 
com marcadas diferenças em relação aos de 
outros países, dificulta ainda mais as opera-
ções internacionais das empresas brasileiras.

A esses problemas acrescenta-se a tributação 
em cascata, que muitas vezes implica dupla 
tributação incidente sobre um mesmo bem 
ou serviço. Um exemplo dessa distorção é a 
tributação sobre a intermediação financeira. 
Não se encontra exemplo internacional de 
país que arrecade Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – maior 
do que a que incide sobre outros setores da 
economia –, contribuição para o Programa de 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas voltadas para a 
simplificação da tributação, o respeito à isonomia e a desoneração fiscal que contribuam 
para a racionalidade do sistema tributário, para o aumento da competitividade das 
empresas e para a eliminação de tributação em cascata, sobretudo a que incide sobre a 
intermediação financeira.
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Integração Social (PIS), Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF) e, em alguns casos, Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
sobre operações financeiras. 

Essa cascata de impostos reflete-se 
numa maior margem bancária (spread), 
à qual corresponde maior custo para o 
tomador de crédito. Com um custo maior, 
o tomador apura resultados menores e, em 
consequência, recolhe menos tributos sobre 
esses resultados. Além da complexidade 
operacional do recolhimento dessa profusão 
de tributos, sobressai-se o encarecimento do 
crédito em um país que, cada vez mais, precisa 
de recursos para o financiamento de projetos 
que gerem empregos e produzam riquezas.

A CNF entende que o tratamento jurídico tri-
butário de pessoas físicas e jurídicas que se 
encontrem na mesma situação deve obser-
var a isonomia em todas as relações, e a sim-
plificação no cumprimento das obrigações 
tributárias é uma meta a ser buscada.

16.1 – Código de Defesa do 
Contribuinte

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a criação de um código 
com regras específicas para a defesa do 
contribuinte, que assegure tributação 
livre de qualquer arbitrariedade e garanta 

a todos o princípio da segurança jurídica, 
ao dar ao contribuinte condições de 
conhecer seus direitos tributários, que 
devem decorrer de lei igual para todos.

O contribuinte brasileiro está sujeito a quase 
uma centena de diferentes tipos de tributos. 
A legislação que rege esses tributos estabe-
lece parâmetros básicos de taxação (como 
fato gerador, alíquota e base de cálculo), mas 
também destaca direitos do contribuinte. 
Nesse cenário, há mérito em propostas que 
busquem enfeixar, numa única lei, todos es-
ses direitos que hoje se encontram dispersos 
por vários dispositivos legais. Essa única lei, 
ao atender dois aspectos fundamentais – os 
direitos do contribuinte e a busca da justi-
ça fiscal –, trataria de normas gerais sobre 
direitos e garantias aplicáveis na relação tri-
butária do contribuinte com a administração 
fazendária da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios.

A experiência internacional caminha nessa 
direção. Há hoje tratados internacionais so-
bre os direitos básicos do contribuinte, e leis 
nacionais como a Carta de Direito dos Con-
tribuintes II (Taxpayer Bill of Rights II), dos 
Estados Unidos da América, de 1996, e a Ley 
de Derechos y Garantías de los Contribuyen-
tes, da Espanha, de 1998.

Um código dessa natureza consolidaria direi-
tos do contribuinte, tais como: formular ale-
gações e apresentar documentos antes do 
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julgamento administrativo; fazer-se assistir 
por advogado; receber comprovantes de ma-
terial entregue ou apreendido pela fiscaliza-
ção fazendária; ser informado de prazos para 
pagamento de prestações, inclusive multas e 
acessórios; receber resposta fundamentada 
a pleito administrativo que haja formulado, 
em prazo certo; ter ciência formal da trami-
tação dos processos administrativo-tributá-
rios cuja decisão possa, de qualquer forma, 
atingi-lo pessoal ou patrimonialmente por 
efeito direto ou indireto, assegurando-se 
vista dos autos, obtenção das memórias de 
cálculo e cópias que requeira; conhecer for-
malmente as decisões nelas proferidas; ter 
unificados os prazos recursais no âmbito do 
processo administrativo fiscal; e ter acesso a 
todas as fases de julgamento administrativo, 
especialmente em primeira instância.

16.2 – Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
mudanças nas regras de recolhimento 
do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) que promovam maior 
segurança jurídica nas operações e que 
estejam assentadas na livre negociação de 
alíquota e redução de custos. Entre esses 
custos figura o de tributação de algumas 
operações de intermediação financeira, 
sobre as quais incide ISSQN recolhido 
no município da sede das empresas. 
Para a CNF, eventual mudança no local 
de recolhimento do ISSQN para os 5.570 
municípios em que podem ser realizadas 

operações implicaria elevado custo 
operacional que oneraria, sobremaneira, 
o tomador final.

O Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias (ADCT), em seu artigo 88, estabelece 
que, enquanto uma lei complementar não 
disciplinasse o ISSQN, esse imposto teria alí-
quota mínima de 2%, ressalvadas as exceções 
previstas na lei que viesse a discipliná-lo. 
Ademais, estabelece que não poderiam ser 
concedidas isenções, incentivos e benefícios 
que resultassem, direta ou indiretamente, na 
redução dessa alíquota mínima. A Lei Com-
plementar (LC) nº 116/2003, que regulamenta 
esse tributo, não inovou o disposto no ADCT, 
no que diz respeito à alíquota mínima.

Proposições legislativas que tratam do re-
colhimento do ISSQN buscam harmonizar 
a sistemática de arrecadação desse tributo 
pelos municípios, ao mesmo tempo em que 
procuram fortalecer o pacto federativo pelo 
aumento de arrecadação tributária munici-
pal. Contudo, tais proposições introduzem 
distorções tanto na relação tributária entre o 
contribuinte e o ente arrecadador quanto na 
sistemática de recolhimento do ISSQN.

Com referência à relação tributária entre o 
contribuinte e o ente arrecadador, o inci-
so III, do § 3º, do artigo 156, da Constituição 
Federal (CF) permite que os municípios pro-
movam reduções nas alíquotas, ao atribuir 
competência à LC para regular a forma e as 
condições pelas quais serão concedidos e re-
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vogados benefícios e isenções. Dessa forma, 
municípios podem atrair investimentos por 
meio da diminuição de custos oferecidos aos 
prestadores de serviços. No entanto, algu-
mas propostas legislativas proíbem conceder 
isenções, incentivos e benefícios tributários, 
o que contraria o disposto na CF. Trata-se de 
contrassenso jurídico inadmissível, na medi-
da em que poderia limitar a autonomia legis-
lativa dos entes municipais. Por essa razão, 
são equivocadas propostas que preveem a 
cobrança por outro ente municipal de even-
tual diferença entre a alíquota imposta pelo 
município em que ocorre a prestação de ser-
viço e a alíquota constitucional de 2%.

No que diz respeito à sistemática de arreca-
dação, por sua vez, não se concebe a multipli-
cação nem de sujeitos ativos, nem de locais 
físicos para recolhimento de tributos, após a 
ocorrência do fato gerador. Como regra ge-
ral, o sujeito ativo (arrecadador do tributo) 
é o município onde foi prestado o serviço. A 
LC nº 116/2003 estabelece, em seus artigos 3º 
e 4º, que o ISSQN correspondente ao servi-
ço prestado é o do local do estabelecimento 
prestador, ou seja, o local onde o contribuin-
te desenvolve a atividade de prestar servi-
ços, de modo permanente ou temporário. As 
exceções previstas na legislação, incisos I a 
XXII, do artigo 3º, elencam atividades cujos 
serviços são tributados em local outro que 
não o local da sede do prestador. Por exem-
plo, uma empresa de engenharia sediada em 
município de Goiás e contratada para execu-
tar serviço em município de Santa Catarina, 
utilizando trabalhadores, bens e serviços no 
município da empresa contratante, será tri-

butada naquele município catarinense. 

Alterações legislativas com o intuito de in-
cluir nas exceções serviços de arrendamento 
mercantil (leasing) e/ou a intermediação de 
seus contratos, administrações de cartões de 
crédito, de fundos, e de carteira de clientes, 
deturpam a noção da prestação de serviços 
no local da contratação. Nesses casos, a con-
tratação dos serviços em um determinado 
município não caracteriza a sua prestação 
nesse local. Todos os trabalhadores e bens 
envolvidos na execução do serviço estão lo-
calizados na sede da prestadora do serviço. 
Corrobora com esse entendimento o Supe-
rior Tribunal de Justiça em seu Recurso Espe-
cial nº 1.060.210/SC.

Ademais, o intuito da LC n° 116/2003 foi o de 
solucionar os conflitos de competência exis-
tentes entre os municípios. É no critério mate-
rial da relação tributária que se extrai a quem 
deverá o contribuinte recolher o tributo com 
a ocorrência do fato gerador. Por consequên-
cia, qualquer alteração desse critério após a 
realização do fato gerador pelo contribuinte 
é carente de constitucionalidade, passível de 
questionamento perante o Supremo Tribunal 
Federal. Propostas legislativas se equivocam 
ao preverem o surgimento de um segundo 
sujeito ativo (outro município) que arrecada-
ria todo ou parte do tributo depois de ter 
ocorrido o fato gerador.

No caso do setor financeiro, o serviço de ins-
tituições tais como arrendamento mercantil, 
empresas de cartão de crédito e fundos de 
investimento é integralmente prestado em 
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suas sedes, localizadas em um único muni-
cípio, onde se encontram todos os meios es-
senciais para tal prestação (como avaliação 
do histórico de crédito do cliente, proces-
samento, custos notariais, arquivo de docu-
mentos e todos os serviços envolvidos na 
operação geradora de um serviço). Ali se lo-
calizam todos os seus funcionários, sistemas 
e estrutura física. O recolhimento de ISSQN 
constitui-se em custo não só pelo montan-
te pago, mas também pelas despesas ope-
racionais envolvidas na apuração e quitação 
do tributo. Tanto a majoração de alíquota do 
ISSQN quanto a dispersão do recolhimen-
to desse tributo por milhares de municípios 
onde residem os tomadores de crédito eleva-
riam esse custo a ponto de suas atividades se 
tornarem proibitivas.

Esse entendimento, entre outros elementos, 
justificou o veto presidencial a dispositivos 
da LC no 157/2016 que, em princípio, busca-
vam introduzir a cobrança de ISSQN sobre 
serviços financeiros em todos os municípios 
brasileiros. Um dos principais pontos veta-
dos pelo Presidente da República foi o dis-
positivo que transferia a cobrança do ISSQN, 
antes feita no município do estabelecimento 
prestador do serviço, para os municípios de 
domicílio dos clientes de cartões de crédi-
tos e débito, de arrendamento mercantil, de 
fundos de investimento, de consórcios e de 
planos de saúde. Contudo, em 30 de maio de 
2017, foi derrubado o Veto nº 52 a dispositi-
vos da Lei Complementar nº 157/2016. 

Tramita na Câmara dos Deputados um Pro-
jeto de Lei Complementar originário do Se-

nado Federal que visa a permitir a operacio-
nalização das novas regras implementadas 
pela Lei Complementar nº 157/2016, ao dispor 
sobre o padrão nacional de obrigação aces-
sória do ISSQN incidente sobre determina-
dos serviços. A matéria foi aprovada pelo 
Plenário do Senado Federal em 07 de de-
zembro de 2017. Na Câmara dos Deputados 
foi despachada para análise de 4 comissões 
de mérito, além da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e Cidadania (CCJC), o que im-
plica na necessidade de criação de Comis-
são Especial. Entretanto, em 23 de maio de 
2018, o Plenário da Câmara aprovou reque-
rimento solicitando urgência à tramitação 
da matéria. Desde então, a matéria passou 
a constar na pauta do Plenário da Casa, po-
dendo ser deliberada sem a necessidade de 
aprovação prévia pela Comissão Especial.

No STF, 5 processos questionaram a consti-
tucionalidade de dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 157/2016, que alterou a Lei Com-
plementar nº 116/2003: as ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADI) nº 5.835, nº 5.840, 
nº 5.844 e nº 5.836, bem como a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF) nº 499.

As referidas ações questionam a constitucio-
nalidade de dispositivos da LC nº 157/2016 
que alteraram o município competente para 
figurar no polo ativo das obrigações tributá-
rias que têm como pretensão a cobrança do 
ISSQN. Os dispositivos impugnados promo-
veram a mudança do local em que as insti-
tuições financeiras são cobradas: do municí-
pio do prestador para o tomador. 
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A ADI nº 5.835 foi ajuizada, com pedido de 
medida cautelar, pela Confederação Nacio-
nal do Sistema Financeiro (CONSIF) e Confe-
deração Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNSeg) contra 
o artigo 1º, da LC nº 157/2016, na parte que 
modificou o artigo 3º, XXIII, XXIV e XXV e os 
parágrafos (§§) 3º e 4º, do artigo 6º, da LC 
116/2003, em razão de afronta aos artigos 5º, 
caput, XXXII, LIV, artigo 146, I e III, “a”, artigo 
146-A, artigo 150, I, artigo 156, III e, artigo 170, 
caput, IV e parágrafo único, todos da Consti-
tuição Federal de 1988.

O relator da ação, ministro Alexandre de Mo-
raes, quando da análise do pedido de liminar, 
adotou o chamado rito abreviado do artigo 
12, da Lei nº 9.868/1999. Em março de 2018, 
concedeu a medida cautelar requerida, ad re-
ferendum do Plenário do STF, para suspender 
a eficácia dos dispositivos impugnados da 
LC nº 157/2016 bem como, por arrastamento, 
para suspender a eficácia de toda a legisla-
ção municipal editada para sua direta com-
plementação.

16.3 – Créditos tributários

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
regulamentem a utilização de créditos 
tributários, de maneira a permitir que 
direitos e obrigações tributários se 
realizem dentro do mesmo horizonte 
temporal, como forma de promoção de 
justiça fiscal.

Após a edição da Lei nº 11.051/2004, o fisco 
considera “não declarada a compensação” 
nos casos em que os créditos sejam de ter-
ceiros, crédito-prêmio do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados, títulos públicos, que 
sejam decorrentes de decisões judiciais que 
não estejam transitadas em julgado ou que 
não sejam tributos e contribuições adminis-
trados pela própria Receita Federal do Brasil 
(RFB).

Esses créditos eram utilizados na declaração 
eletrônica de compensação, com recurso ao 
processo administrativo nos casos em que 
não fossem aceitos pela RFB, o que implica-
va postergação do pagamento dos tributos 
até que houvesse uma decisão final desse 
processo administrativo. Ademais, a multa 
pelo não pagamento de tributos, no caso 
de utilização de créditos tributários, era de 
20% do valor do débito por tratar-se de pa-
gamento espontâneo e discutível. Após a Lei 
nº 11.051/2004, a compensação passou a ser 
considerada como não declarada e a multa 
pode chegar a até 150% do débito. Na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.905, o 
Supremo Tribunal Federal discute em que 
medida a imposição dessa multa não violaria 
direito de petição, previsto no artigo 5º, inci-
so XXXIV da Constituição Federal.

Por um lado, a vedação do uso de créditos 
tributários extinguiu práticas incompatíveis 
com a boa gestão pelas empresas de suas 
obrigações tributárias. Por outro, não ofere-
ceu solução para contribuintes que devem 
honrar essas obrigações tributárias no curto 
prazo, ao mesmo tempo em que são deten-
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tores de direitos tributários – contra o fisco 
– de restituição, no longo prazo.

Em 2014 foi sancionada a Lei nº 13.043, que 
determina o aproveitamento de créditos fis-
cais no pagamento de débitos e demais dis-
posições sobre parcelamentos. Segundo a lei, 
poderão ser utilizados os créditos de prejuízo 
fiscal e base de cálculo negativa da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
tanto da própria empresa quanto de coli-
gadas e controladas, para as entidades com 
parcelamento de tributos federais que quise-
rem antecipar sua quitação, com a condição 
de serem pagos à vista 30% deste valor.

16.4 – Tributação sobre ganhos de 
capital não realizados

A Confederação Nacional das Institui-
ções Financeiras apoia propostas que 
afastem a incidência de tributos sobre 
ganhos de capital que não se realiza-
ram, tal como se discute, por exem-
plo, nas operações de “desmutualiza-
ção” da Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa) e da Bolsa de Mercadorias 
e Futuros (BM&F), ocorrida em 2007.

A tributação sobre ganhos de capital só se 
concretiza uma vez confirmada sua realiza-
ção, nos casos em que se verifica acréscimo 
patrimonial. Contudo, operações societárias 
complexas podem dar margem a dúvidas 
quanto à legalidade da cobrança de tribu-
tos. Discute-se, por exemplo, a exigência de 
pagamento de Imposto de Renda (IR) sobre 

ganhos de capital, supostamente obtidos 
pelas instituições detentoras de títulos patri-
moniais da Bovespa e BM&F no contexto do 
chamado processo de desmutualização das 
bolsas, ocorrido no ano de 2007.

Na visão dos contribuintes, trata-se de tema 
de grande apreensão, seja pela ilegalidade 
da pretensão do fisco de tributar ganhos de 
capital não realizados, seja pela fragilidade 
jurídica da premissa que fundamenta a in-
terpretação da administração fiscal para essa 
pretensão. 

Até 2007, a Bovespa e a BM&F eram asso-
ciações sem fins lucrativos, regidas por seus 
respectivos estatutos e pelos artigos 53 e se-
guintes do Código Civil (CC), com seus pa-
trimônios representados por títulos de pro-
priedade detidos pelos associados. Durante 
aquele ano, a Bovespa e a BM&F foram obje-
to de processos de: (i) desmutualização, assim 
designada a “transformação” de associações 
integradas exclusivamente pelos membros 
registrados em sociedades anônimas; segui-
da da (ii) abertura do capital das companhias 
resultantes da referida “transformação” para 
a negociação das respectivas ações em bolsa 
de valores.

A desmutualização da Bovespa ocorreu em 
28 de agosto de 2007 e envolveu as seguin-
tes etapas, todas realizadas na mesma data: 
(i) cisão parcial da Bovespa, com a versão das 
parcelas de seu patrimônio em duas socieda-
des: Bovespa Holding S.A. e Bovespa Serviços 
S.A.; e (ii) incorporação das ações da Bovespa 
Serviços ao capital da Bovespa Holding (nos 
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termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/1976). 
A desmutualização da BM&F seguiu idêntico 
modelo jurídico, em 20 de setembro de 2007.

Em decorrência das operações em questão, 
os antigos detentores de títulos patrimoniais 
da Bovespa e da BM&F passaram a ser ti-
tulares de ações representativas do capital 
da Bovespa Holding e da BM&F Holding, as 
quais, por sua vez, passaram a ter como sub-
sidiárias integrais, respectivamente, a Boves-
pa Serviços e a BM&F Serviços.

A Receita Federal do Brasil exigiu Imposto 
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) sobre a atualização dos títulos patri-
moniais detidos pelas corretoras, sob a alega-
ção de que, quando da transformação desses 
títulos em ações, teria ocorrido a “devolução 
do patrimônio investido”, o que justificaria a 
incidência dos referidos tributos sobre o ga-
nho de capital, nos termos do artigo 17 da Lei 
nº 9.532/1997.

As associações Bovespa e BM&F não foram 
extintas, motivo pelo qual não teria havido 
qualquer “devolução de patrimônio” passível 
de tributação, mas mera transformação dos 
títulos em ações das sociedades anônimas 
que incorporaram parcelas cindidas das as-
sociações.

O Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais (CARF) negou provimento aos recursos 
voluntários nos casos que foram julgados, 
firmando posição contrária aos contribuin-
tes. O principal fundamento utilizado nos 
votos vencedores foi o artigo 61 do CC que, 

de acordo com a interpretação de alguns 
conselheiros, não apenas vedaria a cisão e in-
corporação de entidades sem fins lucrativos, 
mas também estabeleceria a ocorrência de 
dissolução das associações no caso concre-
to, bem como, consequentemente, a devo-
lução do patrimônio investido. Os conselhei-
ros vencidos consignaram que as operações 
de cisão e incorporação das associações são 
expressamente autorizadas pelo artigo 2.033 
do CC e, além disso, o citado artigo 61 não 
seria aplicável ao caso.

Recentemente, pela primeira vez, a Câmara 
Superior do CARF analisou o tema. Por maio-
ria de votos, os conselheiros decidiram negar 
provimento ao Recurso Especial interposto. 
Os conselheiros adotaram o mesmo posicio-
namento já acolhido pelas turmas ordiná-
rias, qual seja, o de que o artigo 61 do CC 
não apenas vedaria a cisão e incorporação 
de entidades sem fins lucrativos, mas tam-
bém estabeleceria a ocorrência de dissolução 
das associações no caso concreto, bem como, 
consequentemente, a devolução do patrimô-
nio investido.

Um ponto que merece destaque é o evento 
da incorporação de ações da Bovespa Holding 
S.A. na Nova Bolsa S.A. A controvérsia, em 
síntese, limita-se à necessidade de identificar 
se, na referida operação, houve ou não ganho 
de capital das instituições financeiras, quando 
tiveram suas ações da Bovespa Holding 
substituídas por ações da BM&FBOVESPA, 
em decorrência da incorporação daquelas.

A incorporação de ações é uma operação 
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prevista no artigo 252 da Lei nº 6.404/1976. 
Trata-se de negócio jurídico realizado entre 
duas sociedades por meio do qual a totali-
dade das ações de uma é incorporada pela 
outra, o que resulta na criação de uma subsi-
diária integral.

Tendo em vista que o tema possui repercus-
são no setor financeiro como um todo, em 
2014 a Comissão de Valores Mobiliários, me-
diante solicitação do Sindicato das Corretoras 
de Valores e Câmbio do Estado de São Paulo 
(SINDCOR), concluiu que: (i) na incorporação 
de ações, não existe alienação das ações pe-
los acionistas da incorporada; (ii) na incor-
poração de ações, há mera substituição das 
ações da incorporada pelas ações da incorpo-
radora, não havendo que se falar em aliena-
ção de ações da empresa que é incorporada 
para posterior compra de ações da incorpo-
radora; e (iii) no momento da incorporação 
de ação, há mera substituição das ações da 
incorporada pelas ações da incorporadora na 
proporção determinada por meio da avalia-
ção contratada para esse fim, respeitados o 
protocolo e a justificação nos termos dos ar-
tigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das 
Sociedades por Ações).

Também em 2014, no CARF iniciou-se a análi-
se do processo que envolve divergência tem-
poral referente à ocorrência do fato gerador 
do Imposto de Renda (IR). Ao passo que a au-
toridade fiscal entendia que o momento da 
ocorrência do fato gerador do imposto seria 
na época da incorporação de ações (quando 
foram assinadas as atas da assembleia geral), 
o contribuinte pleiteou o reconhecimento do 

efetivo fato gerador apenas no momento da 
efetiva venda das ações.

O relator do processo deu provimento ao 
recurso do contribuinte sob o argumento 
de que o fato de os laudos de avaliação 
apontarem para um determinado valor 
não imputa às ações a liquidez e certeza 
próprias da disponibilidade jurídica, requisito 
essencial para a tributação sobre a renda. Ele 
concluiu também que o fato gerador do IR é 
a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica de renda ou proventos de qualquer 
natureza e não a mera expectativa de ganho 
futuro ou potencial.

Em 2015, foi sancionada a Lei nº 13.097, que 
visa a eliminar as multas e juros incidentes 
sobre esses lançamentos à data em que o 
ativo se tornou disponível para ser comercia-
lizado na BM&FBOVESPA, ao contrário do va-
lor atribuído pela sociedade no momento da 
operação de incorporação. Segundo o texto, 
os débitos com a Fazenda Nacional, relativos 
ao IRPJ e CSLL decorrentes do eventual ga-
nho de capital ocorrido até 31 de dezembro 
de 2008, poderão ser: (i) pagos à vista com 
redução de 100% das multas de mora e de 
ofício e de 100% dos juros de mora; ou ser (ii) 
parcelados em até sessenta prestações, sen-
do 20% de entrada e o restante em parcelas 
mensais, com redução de 80% da multa iso-
lada e das multas de mora e de ofício, bem 
como de 40% dos juros de mora. 

Ainda segundo a lei, o IRPJ e a CSLL incidem 
sobre a parcela do eventual ganho de capital 
relativa à diferença entre o valor atribuído à 
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ação na subscrição de capital e considerado 
na apuração do referido ganho e o valor ve-
rificado na data de início das negociações da 
ação na bolsa de valores.

As autoridades tributárias, ao onerarem esse 
tipo de operação com a eventual incidência 
de IR, desestimulam as transações baseadas 
em ações entre empresas e colocam as com-
panhias brasileiras em desvantagem em rela-
ção a suas concorrentes internacionais.

16.5 – Incidência de IR sobre lucros 
e dividendos 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que evitem 
tratamento privilegiado a determinados 
setores e distorções arrecadatórias, tais 
como cobranças repetidas sobre o mesmo 
fato gerador (bis in idem), ao mesmo 
tempo em que estimulem o investimento.

Tramitam no Congresso Nacional projetos 
que objetivam alterar o artigo 10 da Lei nº 
9.249/1995 para permitir a cobrança do Im-
posto sobre a Renda das Pessoas Físicas 
(IRPF) ou das Pessoas Jurídicas (IRPJ), domi-
ciliadas no Brasil ou no exterior, sobre o re-
cebimento de lucros e dividendos que lhes 
são distribuídos pelas empresas em razão da 
condição de sócios e/ou acionistas. 

As propostas invocam a necessidade de al-
teração do dispositivo com a justificativa de 
que este estabeleceu tratamento tributário 
privilegiado a alguns sem o devido funda-

mento constitucional. Além de violar os prin-
cípios da capacidade contributiva e da isono-
mia, o artigo teria incentivado a remessa de 
lucros e dividendos ao exterior, o que estaria 
prejudicando os números do balanço de pa-
gamentos do país. 

O fato, no entanto, é que permitir a incidên-
cia de Imposto sobre a Renda (IR) sobre a dis-
tribuição de lucros ou dividendos provocaria, 
no mínimo, dois problemas, independente-
mente do regime de tributação adotado pelo 
contribuinte e o regime contábil utilizado.

O primeiro seria a cobrança repetida sobre 
o mesmo fato gerador (bis in idem), pois as 
corporações são tributadas após a apuração 
contábil, sendo sua distribuição ao sócio 
resultado do capital próprio da pessoa 
jurídica, isto é, de seu patrimônio líquido. A 
lógica que orienta a Lei nº 9.249/1995 é de 
que a distribuição de lucros ou dividendos 
ao sócio pressupõe, necessariamente, que 
o pagamento do IR sobre os rendimentos 
brutos da empresa já teria sido efetuado. Se 
aprovada a alteração proposta, os dividendos 
pagos aos acionistas seriam novamente 
tributados. A doutrina e a jurisprudência 
confirmam esse entendimento.

A tributação realizada antes da distribuição 
ou integralização do lucro não se dá unica-
mente por intermédio do IR (à alíquota de 
15%), mas também por meio de adicional de 
10%, na hipótese de lucro real, presumido ou 
arbitrado, que exceder a R$ 240 mil anuais e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
cuja taxa é de ao menos 9%.
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O segundo problema provocado pela inci-
dência de IR sobre a distribuição de lucros ou 
dividendos seria a inibição ou a diminuição 
dos investimentos, tanto nacionais quanto 
estrangeiros, tendo em vista a ampliação da 
carga tributária. A medida teria efeitos eco-
nômicos deletérios, impactando negativa-
mente a arrecadação, cujo aumento está vin-
culado a um ciclo virtuoso de crescimento.

16.6 – Tributação dos Juros sobre o 
Capital Próprio

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas voltadas para 
a modernização e a simplificação da 
legislação tributária, desde que sejam 
preservados os institutos de atração e 
retenção de investimentos já existentes 
e com consequências positivas para a 
economia nacional. Para a Confederação, 
a extinção de institutos criados para 
esse fim sem uma análise mais profunda 
dos impactos que seriam causados ao 
país está na contramão do crescimento 
econômico.

Os Juros sobre o Capital Próprio (JCP) foram 
instituídos pela Lei nº 9.249/1995, a qual, 
em seu art. 9º, dispõe que a “pessoa jurídica 
poderá deduzir, para efeitos da apuração 
do lucro real, os juros pagos ou creditados 
individualizadamente a titular, sócios ou 
acionistas, a título de remuneração do capital 
próprio”. Com efeito, os JCP foram instituídos 
no contexto do Plano de Estabilização 
Econômica e dos projetos de privatização que 
se mostraram importantes instrumentos de 

política econômica de atração e manutenção 
de investimentos produtivos, fundamentais 
para o crescimento, geração e manutenção 
de empregos e desenvolvimento do país, em 
detrimento de outros tipos de investimentos 
mais vantajosos, disponíveis no mercado 
financeiro.

Conforme expressamente mencionado na 
exposição de motivos do Projeto de Lei (PL) 
nº 913/1995, que resultou na Lei nº 9.249/1995, 
os JCP visam: (i) ao incremento das aplicações 
produtivas nas empresas brasileiras; (ii) à 
elevação do nível de investimentos sem 
endividamento; (iii) à geração de empregos; e 
(iv) ao crescimento sustentado da economia.

Ao permitir a dedução fiscal dos JCP pagos 
ou creditados a sócio ou acionista, a referida 
lei, ainda que parcialmente: (i) eliminou 
o tratamento tributário discriminatório 
dispensado aos investimentos feitos 
com capital próprio quando comparado 
àqueles realizados com capital de terceiros; 
(ii) desestimulou o uso de estruturas de 
subcapitalização nominal entre empresas e 
seus sócios e acionistas residentes no Brasil; 
e (iii) conferiu aos investidores, sócios ou 
acionistas melhor retorno financeiro aos seus 
investimentos em atividades produtivas. 
Assim, desde sua implantação, o instituto 
tem servido como um dos mais importantes 
mecanismos alavancadores do investimento 
privado concedidos pelo Estado brasileiro.

Sob esta ótica, os JCP e a possibilidade de sua 
dedução representam importante mecanismo 
de estímulo a investimentos, essenciais no 
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atual cenário econômico que o país enfrenta. 
Ademais, resta claro que propostas que 
visem à extinção da dedutibilidade dos JCP 
implicariam notável injustiça fiscal, uma 
vez que as empresas capitalizadas ficariam 
em desvantagem tributária em relação às 
endividadas, promovendo, dessa maneira, 
um verdadeiro incentivo ao endividamento.

Reconhecendo a importância desse instituto, 
a Lei nº 12.973/2014, que promoveu profundas 
alterações na legislação tributária federal, 
manteve a figura dos JCP, promovendo 
apenas pequenos ajustes em seu cálculo, 
necessários no contexto do alinhamento da 
legislação fiscal ao novo cenário contábil, 
no âmbito da convergência das normas 
brasileiras aos padrões internacionais de 
contabilidade.

Nesse sentido, os JCP passaram a ser utilizados 
como importante instrumento financeiro 
pela maioria das empresas brasileiras, haja 
vista que, a despeito de sua distribuição 
estar sujeita à incidência de Imposto sobre 
a Renda Retido na Fonte, na proporção de 
15%, representa despesa dedutível para fins 
de apuração do Imposto sobre a Renda das 
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), dedução 
esta nunca irrestrita, posto que sempre 
limitada em função do lucro gerado pelas 
empresas.

Apesar de sua importância, tramitam no 
Congresso Nacional propostas que visam 
a extinguir a possibilidade de dedução dos 
JCP pagos a sócios e acionistas. Um dos PL, 

recentemente apresentado, propõe reduzir 
gradualmente a faculdade de a pessoa jurídica 
tributada com base no lucro real deduzir 
os JCP na apuração do IRPJ e da base de 
cálculo da CSLL. Proposições dessa natureza 
compartilham na origem o equívoco de se 
imaginar que tais prerrogativas constituem 
mecanismos de economia fiscal injustificáveis 
em favor das pessoas jurídicas.

No que se refere à tributação dos JCP, a 
Receita Federal do Brasil (RFB), por meio 
da Solução de Consulta da Coordenação-
Geral de Tributação (COSIT) nº 329/2014, 
consubstanciou o entendimento de que 
“é vedada a dedução de juros a título 
de remuneração do capital próprio, que 
tome como base de referência contas do 
patrimônio líquido relativas a exercícios 
anteriores ao do seu efetivo reconhecimento 
como despesa, por desatender ao regime 
de competência”. Recentemente, o Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), na 
linha do posicionamento da RFB, decidiu pela 
impossibilidade de pagamento ou crédito 
de JCP com base em períodos anteriores 
(Acórdão nº 9101-002.181). De acordo com a 
decisão, é 

incabível a deliberação de juros sobre 
capital próprio em relação a exercícios 
anteriores ao da deliberação, posto que 
os princípios contábeis, a legislação 
tributária e a societária rejeitam tal 
procedimento, seja pela ofensa ao 
regime de competência, seja pela 
apropriação de despesas em exercício 
distinto daquele que as ensejou.
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A CNF defende a modernização e a simpli-
ficação da legislação tributária, como forma 
de estimular os investimentos e o crescimen-
to do país. Contudo, para a CNF, propostas 
nesse sentido devem levar em consideração 
os mecanismos de atração de investimentos 
já existentes e com consequências positivas 
para a economia, sob pena de se obter re-
sultados contrários àqueles pretendidos, os 
quais poderão impactar negativamente os 
investimentos já realizados no país nos últi-
mos anos.

16.7 – Transparência de dados 
fiscais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que ampliem 
a transparência das informações sobre 
as quais há interesse geral em sua 
obtenção e que permitam maior controle 
social das contas públicas. A liberação 
de informações privadas a terceiros, no 
entanto, deve ser protegida pelo sigilo 
fiscal, salvo nas hipóteses já previstas em 
lei.

Discute-se no Congresso Nacional a ampla 
divulgação dos dados fiscais do contribuin-
te. A previsão é de que seja criado um banco 
de dados com informações relativas, no caso 
de pessoas jurídicas, ao valor do patrimônio 
líquido, total da receita anual passível de tri-
butação e tributos pagos. Tal base de dados 
ficaria acessível, a qualquer tempo, a qual-
quer interessado. 

A administração tributária no tratamento 
das informações do contribuinte deve guiar-
-se pelo disposto no artigo 198 do Código 
Tributário Nacional (CTN), respeitando o si-
gilo dos dados, salvo nos casos de requisição 
por autoridade judiciária e de solicitação por 
autoridade administrativa, comprovada a 
instauração regular de processo administra-
tivo. Mesmo quando a troca de informações 
fiscais dos contribuintes é permitida entre a 
Fazenda Pública da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios (art. 199 
do CTN), esta deve pautar-se pela garantia 
de sigilo. Assim, não parece razoável permi-
tir que terceiros não integrantes da relação 
jurídica tributária acessem as informações 
constantes do mencionado banco de dados, 
exceto nas situações excepcionais já estabe-
lecidas. Inclusive, a divulgação dos dados si-
gilosos constitui crime previsto no artigo 325 
do Código Penal.

O que se pretende coibir (omissão sobre ren-
das, bens ou fatos e a prestação de informa-
ções falsas à autoridade fazendária) já está 
tipificado na legislação penal e tributária, 
que pune condutas criminosas, entre elas as 
que atentem contra a ordem tributária, dis-
ciplinadas na Lei nº 8.137/1990.

Ademais, medidas dessa natureza não de-
monstram o efetivo benefício social prove-
niente da divulgação de tais dados à popu-
lação em geral. Quando a Lei de Acesso à 
Informação (Lei nº 12.527/2011), por exemplo, 
obriga a divulgação do salário dos servidores 
públicos e a disponibilização do banco de da-
dos a qualquer pessoa, há um interesse coleti-



298 |  CAPÍTULO 16: QUESTÕES TRIBUTÁRIAS

vo e geral no acompanhamento dessas infor-
mações, visto que a população contribui com 
o pagamento dos servidores por meio de tri-
butos. No entanto, quando se objetiva obrigar 
a divulgação de dados privados que somente 
importam às partes envolvidas na relação ju-
rídica tributária, o interesse que se pretende 
tutelar é privado e não público, não fazen-
do sentido, portanto, ferir o direito ao sigilo.

16.8 – Execução fiscal

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a transparência das execuções fiscais 
que assegurem igualdade de tratamento 
ao fisco e ao contribuinte, bem como o 
direito à ampla defesa e ao contraditório 
na fase administrativa, considerando que 
tais direitos são garantidos plenamente 
somente no âmbito do Judiciário.

O Congresso Nacional discute a criação de 
um arcabouço legal que trate da execução 
administrativa dos inscritos na Dívida Ativa 
da União e da penhora administrativa, per-
mitindo-se a constrição dos bens na instância 
administrativa, cabendo ao Judiciário o mero 
controle de legalidade dessa constrição.

Essa forma não é apropriada para a cobran-
ça dos créditos tributários. A inovação seria 
inconstitucional por conferir tratamento di-
ferenciado ao permitir a execução adminis-
trativa apenas quando o fisco for o credor. 
Violaria, ainda, o inciso LIV do artigo 5º, da 
Constituição Federal (CF), o qual assegura 

que ninguém será privado de seus bens sem 
o devido processo legal. Em um estado de-
mocrático de direito, o Poder Judiciário deve 
ser o único caminho para a busca da cons-
trição dos bens dos cidadãos, pois nessa via 
o contraditório é plenamente garantido, já 
que no processo administrativo não se pode 
questionar constitucionalidade de lei ou de 
ato administrativo. Retirada a mencionada 
atribuição do Poder Judiciário, estaria confi-
gurada a usurpação de competência, em cla-
ra afronta à tripartição de poderes.

Propostas em tramitação pretendem au-
torizar a Fazenda Pública a requisitar infor-
mações sobre quaisquer bens e direitos dos 
devedores na fase administrativa do proce-
dimento. A ausência de autorização judicial 
pode configurar violação do sigilo bancário 
e fiscal prevista na CF, para fins de investi-
gação criminal ou instrução processual penal. 

Tais propostas contêm aspectos meritórios. 
A oferta de garantias extrajudiciais na esfera 
administrativa, para se obter Certidão Positi-
va com efeitos de negativa, e o pagamento 
de créditos públicos por meio de leilão ad-
ministrativo de bens e dação em pagamento 
constituem um avanço. Também o recurso à 
transação para encerrar litígios tributários é 
positivo, sobretudo se puder envolver mul-
tas e juros da dívida ao lado do crédito tribu-
tário e a simplificação das exigências para a 
recuperação tributária da empresa.

Em 2014 foi sancionada a Lei nº 13.043, que 
determina o aproveitamento de créditos fis-
cais no pagamento de débitos e demais dis-
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posições sobre parcelamentos. Segundo a lei, 
poderão ser utilizados os créditos de prejuízo 
fiscal e base de cálculo negativa da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido, tanto da 
própria empresa quanto de coligadas e con-
troladas, para as empresas com parcelamen-
to de tributos federais que quiserem anteci-
par sua quitação, com a condição de serem 
pagos à vista 30% deste valor.

Além disso, essa lei alterou diversos dispo-
sitivos. Na Lei nº 6.830/1980, que dispõe 
sobre a cobrança judicial da dívida ativa da 
Fazenda Pública, passou-se a aceitar o se-
guro garantia como forma de assegurar as 
execuções fiscais. O prazo para o executado 
oferecer embargos à execução será o mesmo 
estipulado para aquele que apresentar fian-
ça bancária (trinta dias a contar da juntada 
da prova). A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) regulamentou o uso de se-
guro garantia em 2009, por meio da Portaria 
PGFN nº 1.153, que foi reeditada em março de 
2014, pela Portaria PGFN nº 164.

Em 2015, a 2ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça decidiu a favor da aplicação imediata 
da Lei nº 13.043/2014, por ser de cunho pro-
cessual, admitindo, pela primeira vez, o uso de 
seguro garantia em execução fiscal. Em 2016, 
a mesma Turma considerou possível a troca 
de fiança bancária pelo seguro garantia em 
uma execução fiscal, mesmo quando já ocor-
reu substituição anterior. Para os ministros, 
seria necessário apenas a análise da liquidez 
da nova garantia pelas instâncias inferiores.

O uso do seguro garantia como meio de cau-

ção de créditos fiscais representa benefícios 
tanto para o contribuinte quanto para a União, 
na medida em que, admitida mais esta moda-
lidade de garantia dos créditos fiscais, dimi-
nui-se o risco de inadimplemento dos débi-
tos perante a União. Isso também representa 
uma flexibilização dos critérios de aceitação 
de outros meios de garantia à execução que, 
por consequência, beneficia o contribuinte.

Em novembro de 2015, o então Ministério da 
Fazenda, por meio da Portaria nº 898, insti-
tuiu um grupo de trabalho com a finalidade 
de estudar, consolidar e propor medidas vol-
tadas à simplificação e à efetividade da exe-
cução fiscal do crédito tributário. O objetivo 
do grupo, composto por representantes da 
Fazenda e do meio acadêmico, foi apresentar 
ao final dos trabalhos uma proposta de re-
forma da Lei de Execução Fiscal.

16.9 – Tributação de incentivos à 
contratação e à produtividade

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a regulamentação da incidência de 
tributos sobre mecanismos utilizados 
pelas empresas para atrair novos talentos 
e incentivar a produtividade de seus 
funcionários, como hiring bonus e stock 
options plan. Para a CNF esses incentivos 
não devem resultar em mais encargos 
trabalhistas e previdenciários.

O dinamismo da economia brasileira acirra 
a concorrência entre as empresas. Nesse ce-
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nário, a fim de atrair trabalhadores qualifica-
dos, as empresas têm buscado implementar 
novos mecanismos para atender às suas de-
mandas por mão de obra especializada, bem 
como por maior produtividade. Entre esses 
mecanismos, o hiring bonus e o stock option 
plan figuram como os dois maiores exemplos 
para a captação de novos talentos e manu-
tenção de trabalhadores.

Hiring bonus, ou bônus de contratação, são 
valores ofertados pelas empresas aos futu-
ros empregados, previamente à efetivação 
do contrato de trabalho. O objetivo desse 
instrumento é indenizar o trabalhador pelos 
riscos da mudança de emprego: deixar a es-
tabilidade de um antigo posto de trabalho e 
enfrentar as incertezas de um novo cargo. Já 
stock option plan constitui-se no contrato a 
ser firmado entre a empresa e seus funcioná-
rios com o objetivo de permitir que estes te-
nham direito a exercer o poder de compra de 
ações da empresa a um preço prefixado. Ao 
converter funcionários em acionistas da em-
presa, o principal objetivo desse mecanismo 
é estimulá-los a se comprometerem cada vez 
mais com o negócio em que estão inseridos, 
seja alinhando-os com as metas e a missão 
da empresa, seja auxiliando na fidelização 
das relações trabalhistas.

Na esfera tributária, esses métodos de atra-
ção de talentos e incentivo à produtividade 
vêm gerando controvérsias acerca da sujei-
ção à incidência das contribuições previden-
ciárias. Por um lado, o fisco entende haver 
incidência, visto que tais mecanismos se re-
vestiriam de caráter remuneratório. Por ou-

tro, argumenta-se que, embora representem 
uma forma de ganho financeiro ao trabalha-
dor, esses mecanismos têm natureza indeni-
zatória e, portanto, desvinculada do salário, 
o que afastaria a incidência de contribuições 
previdenciárias. 

No Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais (CARF), há decisões favoráveis aos contri-
buintes quanto à incidência de contribuições 
previdenciárias sobre hiring bonus e stock op-
tion plan. Nas decisões que adotaram o en-
tendimento dos contribuintes, o CARF reco-
nheceu a não incidência do tributo nos casos 
em que o hiring bonus é pago sem qualquer 
vinculação a metas ou a prazo de permanên-
cia do trabalhador na empresa, bem como 
quando o pagamento é feito anteriormen-
te ou no momento da contratação, em uma 
única vez e em valor aproximado ao da res-
cisão do trabalhador com a antiga empresa. 

Já para afastar a tributação do stock option 
plan, o CARF considerou que o plano ofere-
cido pela empresa representa uma oportu-
nidade de investimento do colaborador na 
própria empresa, sendo que o valor pago 
pelas ações era o próprio valor de mercado, 
tratando-se, assim, de negócio de compra e 
venda de direitos acionários, regulado pelo 
direito civil.

A ausência de regulamentação específica so-
bre a matéria dá margem a eventuais autu-
ações fiscais com o intuito de fazer o lan-
çamento do crédito tributário apurado sobre 
a diferença entre o valor da ação pago pelo 
empregado e o valor da sua venda no mer-
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cado de ações. Para suprir essa carência le-
gislativa, já foram apresentados três projetos 
de lei na Câmara dos Deputados desde 2010, 
dos quais dois foram arquivados por ter ocor-
rido o encerramento da legislatura, e um está 
pronto para a pauta na Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público (CTASP). 

Em 2015, foi apresentada proposição com o 
intuito de acrescentar o artigo 458-A à Con-
solidação das Leis do Trabalho, para dispor 
sobre a concessão da opção de compra de 
ações aos empregados celetistas. O projeto 
de lei dispõe que o stock option plan consis-
te em vantagem contratual de natureza não 
salarial quando se tratar de condição de con-
trato estabelecido com o objetivo de fidelizar 
o trabalhador na empresa, sem conotação de 
caráter retributivo. No entanto, sugere que o 
plano de stock option terá natureza salarial e 
deverá ser tributado quando a concessão do 
benefício for vinculada diretamente ao de-
sempenho ou a metas de produtividade, e/
ou não implicar ônus ou risco ao beneficiário.

Mais do que uma questão tributária, diante do 
atual cenário mundial de crise econômica e do 
aumento da demanda por talentosos funcio-
nários, o tema se reveste de tom econômico. 
Tributar essas indenizações e esses incenti-
vos financeiros erige obstáculos ao dinamis-
mo necessário ao crescimento da economia.

16.10 – Tributação de empresas 
coligadas e controladas 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que afastem 
a incidência de tributos sobre ganhos de 
capital que não se realizaram, tal como se 
discute, por exemplo, nas operações de 
lucro não efetivamente disponibilizado 
por empresas coligadas e controladas 
sediadas no exterior.

A discussão sobre a tributação dos lucros 
auferidos no exterior por sociedades contro-
ladas e coligadas é um tema de grande re-
levância no cenário brasileiro, haja vista que 
atinge diversas empresas sediadas no Brasil 
que possuem investimentos em sociedades 
estrangeiras, que caracterizam relação de 
controle e/ou coligação.

A referida tributação era tratada pela Lei n° 
9.532/1997, que condicionou o pagamento do 
tributo à ocorrência de efetiva disponibili-
zação jurídica e econômica da receita. Essa 
sistemática sofreu profunda alteração com a 
edição da Medida Provisória (MP) n° 2.158-
35/2001 que, em seu artigo 74, estabeleceu a 
tributação das empresas coligadas e contro-
ladas quando da apuração de seus resulta-
dos, independentemente de sua disponibili-
zação jurídica e econômica.

O tributo seria devido mesmo nas hipóteses 
em que o pagamento ou crédito de lucro 
do exterior não seja distribuído em razão 
de decisões empresariais legítimas, tais 
como: opção pela formação de reservas e 
capitalização, aquisição ou ampliação de 
outros negócios.
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A generalidade da tributação de controlada 
ou coligada no Brasil, por lucro auferido no 
exterior por elas, é indicativo claro de que 
não se pretendeu apenas evitar a elisão fis-
cal, mas sim majorar resultado da arrecada-
ção sem considerar aspectos subjetivos e ob-
jetivos do regime tributário.

A questão foi levada ao Supremo Tribunal 
Federal, que: (i) afastou a aplicação retroa-
tiva do artigo 74 da MP n° 2.158-35/2001 em 
todas as hipóteses, (ii) declarou a inconsti-
tucionalidade desse artigo em relação aos 
lucros gerados em sociedades coligadas se-
diadas em países que não sejam paraísos 
fiscais; e (iii) reconheceu que a questão do 
conflito do artigo 74 com o texto dos trata-
dos ou convenções internacionais para evitar 
a dupla tributação da renda ainda deverá ser 
analisada pelos tribunais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em abril 
de 2014, analisou recurso especial que ver-
sava sobre o reconhecimento da supremacia 
dos tratados internacionais sobre as normas 
internas (nacionais) de tributação. Ou seja, 
discutiu-se a aplicação dos tratados inter-
nacionais para se evitar a dupla tributação 
sobre os lucros auferidos por subsidiárias se-
diadas em países com os quais o Brasil assi-
nou os referidos acordos. No julgamento, o 
STJ decidiu que não são tributados os ajus-
tes de investimentos de empresas brasileiras 
decorrentes da apuração de lucros por suas 
subsidiárias estrangeiras situadas em países 
com os quais o Brasil possui tratado para 
evitar a dupla tributação. No mesmo pro-
cesso, por consequência, restou definido que 

devem ser tributados esses mesmos ajustes 
quando essas empresas se localizarem em 
países com os quais o Brasil não assinou o 
referido tratado.

Posteriormente, a Lei nº 13.202/2015, que 
criou o Programa de Redução de Litígios Tri-
butários (PRORELIT), assentou que as empre-
sas com controladas no exterior não estão 
obrigadas ao recolhimento da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido em território na-
cional, se existir um tratado para evitar a bi-
tributação entre o Brasil e aquele país.

Em 2016, a Lei n° 12.973/2014, que dispõe so-
bre a tributação da pessoa jurídica domicilia-
da no Brasil, com relação ao acréscimo patri-
monial decorrente de participação em lucros 
auferidos no exterior por controladas e co-
ligadas, foi alterada pela Lei n° 13.259/2016. 
Essa alteração trouxe a opção de tributação 
de empresas coligadas no exterior na forma 
de empresas controladas.

A CNF entende que há a necessidade de nor-
ma legal que possibilite maiores investimen-
tos de empresas brasileiras no mercado ex-
terno sem, contudo, configurar uma receita 
tributária quando não verificada a realização 
do ganho de capital ou acréscimo patrimo-
nial por parte do investidor.

16.10.1 – Tributação de mútuo entre 
sociedades relacionadas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que tragam 
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transparência e segurança às operações 
de mútuo realizadas entre partes 
relacionadas, desde que devidamente 
registradas no Banco Central do 
Brasil (BCB) e respeitadas as taxas de 
mercado. A CNF vê com preocupação a 
desconsideração da natureza do mútuo 
para lançamentos fiscais sem motivação 
justa, com intuito arrecadatório, em 
prejuízo da segurança jurídica dos 
investimentos provenientes do exterior 
no mercado interno.

No atual cenário econômico mundial, os con-
tratos de mútuo entre sociedades relaciona-
das (intercompany loans) são altamente uti-
lizados como forma de financiar sociedades 
brasileiras por meio de recursos próprios do 
grupo econômico ao qual pertençam. O pro-
blema enfrentado pelas empresas nacionais 
que recebem esse valor, mutuárias, consiste 
na desconsideração pela Receita Federal do 
Brasil (RFB) da natureza do empréstimo, con-
siderando o mútuo como receita tributável 
e glosando as despesas com juros pagos à 
parte relacionada no exterior. 

Sob a ótica regulatória, os mútuos realizados 
com não residentes devem ser registrados 
no BCB para garantir a remessa de juros e 
retorno do principal ao exterior. Esse registro 
é feito pelo sistema eletrônico do BCB, nos 
termos do Regulamento do Mercado de 
Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), 
aprovado pela Circular da Diretoria Colegiada 
do BCB nº 3.280/2005.

Assim, todo empréstimo realizado pela em-
presa sediada em solo nacional com a coli-
gada e/ou controladora sediada no exterior 
é registrado no órgão competente, trazendo 
transparência à contratação e respeitando os 
limites impostos pelo próprio mercado. Ade-
mais, todo pagamento feito em favor da mu-
tuante tem a chancela do órgão regulador, 
não podendo, assim, dizer que há desvio em 
sua finalidade.

Além disso, a operação de mútuo realizada 
entre pessoas jurídicas relacionadas ocorre 
quando o empreendimento em solo brasilei-
ro necessita de recursos para o giro normal 
das operações, circunstância em que a con-
troladora normalmente opta por disponibili-
zar temporariamente recursos sob a forma de 
empréstimos, sem modificar o capital social 
integralizado. Essa operação tem a finalidade 
de propiciar que a empresa mutuária consiga 
se estabelecer no mercado, aumentando sua 
competitividade, e gerando riquezas e em-
pregos para a economia nacional.

Ocorre que algumas atuações por parte da 
RFB vêm desconsiderando a natureza da 
operação, entendendo que o valor recebido 
pela empresa sediada no Brasil refere-se 
a receitas e/ou distribuições disfarçadas 
de dividendos, autuando indevidamente 
as mutuárias com altos lançamentos de 
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas 
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL). Outrossim, quando não 
despreza a essência do contrato celebrado 
entre as partes relacionadas, interpretam os 
juros pagos como despesa não dedutível, 
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glosando as deduções legalmente feitas 
pelas tomadoras do empréstimo.

A mobilização de recursos por meio do mer-
cado financeiro e de capitais é vital para a 
economia de um país. É natural que, de um 
lado, investidores procurem alocar seus recur-
sos em investimentos e bens que maximizem 
seus rendimentos futuros, enquanto que, de 
outro, os agentes deficitários procurem am-
pliar sua capacidade de investimento ao me-
nor custo possível. Sendo assim, deve-se reco-
nhecer de pronto que o mercado financeiro e 
de capitais impulsiona a economia e constitui 
instrumento fundamental no fomento a in-
vestimentos na produção da riqueza nacional.

Portanto, o legislador tributário deve voltar-
-se com toda a atenção para essa realidade, 
seja com o intuito arrecadatório, buscando 
identificar índices de riqueza que possibi-
litem o exercício de sua competência fis-
cal, seja com vistas a diretrizes diversas, de 
cunho político-fiscal, trazendo às operações 
de mútuos entre as partes relacionadas, a 
transparência e a segurança jurídica necessá-
rias para viabilizar maiores investimentos no 
mercado interno.

A CNF entende que há a necessidade de nor-
ma legal que possibilite maiores investimen-
tos do mercado externo em empresas brasi-
leiras, sem, contudo, desconsiderar a natureza 
das operações de mútuos realizadas, desde 
que devidamente registradas no órgão com-
petente, dentro das taxas de mercado, pro-
piciando, assim, um maior desenvolvimento 
econômico para o país.

16.11 – Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras entende que a criação ou a 
majoração de tributos deva ser vinculada 
a uma ampla proposta de reforma 
tributária. Questões dessa natureza devem 
ser tratadas em conjunto com outras 
matérias cuja solução possa proporcionar 
racionalidade da tributação no Brasil e 
redução da carga tributária. A tributação 
da intermediação financeira contribui 
para o aumento da margem bancária 
(spread) e resulta no encarecimento 
do crédito. Para a CNF, tributos devem 
incidir sobre os resultados obtidos pelas 
empresas, independentemente do setor 
da economia em que operam, e não sobre 
percepções equivocadas de lucratividade 
de qualquer setor específico.

O Decreto nº 6.306/2007, que regulamenta 
o Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (IOF), viola o princípio 
constitucional da isonomia tributária e a 
função extrafiscal desse tributo, destinado 
não à arrecadação mas, sim, à regulação da 
atividade econômica.

Em janeiro de 2008, o Poder Executivo fe-
deral elevou de modo geral as alíquotas do 
IOF incidentes sobre as operações de crédito, 
bem como instituiu um adicional de 0,38% 
nessas operações (Decretos nº 6.339/2008 
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e nº 6.345/2008). Tais alterações, segundo o 
governo, tiveram o objetivo de compensar as 
perdas da União decorrentes do fim da Con-
tribuição Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF).

A discriminação indevida entre tomadores 
viola o artigo 150, inciso II, da Constituição 
Federal. Na sua versão original, o Decreto nº 
6.306/2007 determinava que, em operações 
de idênticos valores e condições, o crédito 
tomado por pessoa física é mais oneroso 
do que o tomado por pessoa jurídica. Essa 
disparidade foi corrigida pelo Decreto 
nº 6.691/2008, mas segue em aberto a 
possibilidade de o governo vir a alterar as 
alíquotas e reintroduzir quebra de isonomia 
entre contribuintes.

Ademais, um imposto destinado a ser regu-
lador, com alíquota a ser alterada em função 
da conjuntura econômica, não deveria ser 
usado para aumentar arrecadação. 

A tributação representa cerca de um quarto 
das margens bancárias (spread). A consequ-
ência direta no setor bancário brasileiro de 
um aumento na alíquota do IOF é um au-
mento na taxa de juros e/ou uma redução 
na oferta de crédito; ao onerar os tomadores 
de crédito, aumentam as despesas incorridas 
por estes, os lucros diminuem e, em conse-
quência, a arrecadação de impostos sobre re-
sultados se reduz.

A incerteza das instituições financeiras acer-
ca da possibilidade de mudanças repentinas 
da alíquota do IOF e os esforços necessários 
para a sua adaptação contínua às novas re-

gras incrementam o custo operacional, o que 
também impacta o spread bancário.

16.12 – Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras entende que a criação ou a 
majoração de tributos deva ser vinculada 
a uma ampla proposta de reforma 
tributária. Questões dessa natureza devem 
ser tratadas em conjunto com outras 
matérias, cuja solução possa proporcionar 
racionalidade da tributação no Brasil e 
redução da carga tributária. A tributação 
da intermediação financeira contribui 
para o aumento da margem bancária 
(spread) e resulta no encarecimento 
do crédito. Para a CNF, tributos devem 
incidir sobre os resultados obtidos pelas 
empresas, independentemente do setor 
da economia em que operam, e não sobre 
percepções equivocadas de lucratividade 
de qualquer setor específico.

A Lei n° 13.169/2015 majorou a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) incidente sobre as instituições 
financeiras e as pessoas jurídicas de seguros 
privados e de capitalização, elevando-a 
para 20% até 31 de dezembro de 2018. 
Especificamente no caso das cooperativas de 
crédito, a referida lei aumentou a alíquota da 
CSLL para 17% até 31 de dezembro de 2018. 
A partir de 1º de janeiro de 2019, as alíquotas 
voltarão a ser de 15%.

Anteriormente, a Lei nº 11.727/2008 havia au-
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mentado de 9% para 15% a alíquota da CSLL 
que incide sobre as instituições financeiras, 
as empresas de seguros privados e as de ca-
pitalização, como uma das providências para 
compensar o fim da arrecadação da Contri-
buição Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF).

O aumento da CSLL está relacionado à per-
cepção equivocada de que as instituições fi-
nanceiras auferem lucros exorbitantes, muito 
superiores aos dos demais setores da econo-
mia. Comparar lucros absolutos de empresas 
e de setores é um equívoco, uma vez que tais 
comparações só são precisas quando utili-
zam medidas relativas. Nesse caso, a medida 
relativa adequada é a lucratividade das em-
presas, isto é, a razão entre os lucros e o pa-
trimônio líquido. Em diferentes comparações 
que utilizam lucratividade das empresas, o 
setor financeiro não aparece como o mais lu-
crativo da economia brasileira. (Ver seção 6.2 
– Lucro e rentabilidade bancária).

A tributação representa cerca de um quarto 
das margens bancárias (spread). A consequ-
ência direta no setor bancário brasileiro de 
uma ampliação na alíquota da CSLL é um au-
mento na taxa de juros e/ou uma redução na 
oferta de crédito; ao onerar os tomadores de 
crédito, ela aumenta as despesas incorridas 
por estes, diminui os lucros e, em consequ-
ência, reduz a arrecadação de impostos sobre 
resultados.

A majoração da CSLL das instituições finan-
ceiras afronta preceitos constitucionais já 
consagrados pela doutrina e jurisprudência, 

não podendo a alíquota da contribuição ser 
aumentada por Medida Provisória (MP), ain-
da que posteriormente convertida em lei, por 
padecer de vício formal (não haveria urgên-
cia para a utilização de MP) e material (o au-
mento da alíquota não poderia ser vinculado 
por MP). Além disso, ao instituir a diferencia-
ção de alíquotas em razão da atividade da 
empresa, há violação ao princípio da isono-
mia, que deve reger as relações jurídicas tri-
butárias.

16.13 – Contribuições sobre 
movimentação financeira

Para a Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras, os desafios 
de áreas específicas da administração 
pública devem ser tratados por meio 
de melhoria na qualidade dos gastos 
públicos e na gestão, com recurso ao 
orçamento federal, sem imposição 
de novos tributos. A tributação da 
intermediação financeira contribui para o 
aumento da margem bancária (spread) e 
resulta no encarecimento do crédito.

A criação de tributos sobre movimentação 
financeira tem implicações fiscais e jurídicas. 
Do ponto de vista fiscal, existem no Brasil 
centenas de tributos e o brasileiro trabalha 
em média mais de um terço do ano para pa-
gar impostos. A cobrança de tributos sobre 
movimentação financeira aumentaria ainda 
mais a carga tributária e oneraria o custo dos 
negócios, indo na contramão do crescimen-
to econômico e da geração de empregos. Do 
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ponto de vista jurídico, tributos dessa natu-
reza deveriam ser introduzidos por emenda 
à Constituição e não por lei complementar. 
A Contribuição Provisória sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF), por exemplo, fora 
criada em 1996, pela Emenda Constitucional 
nº 12, com a finalidade de levantar recursos 
adicionais para a saúde, em substituição ao 
Imposto Provisório sobre a Movimentação 
Financeira (IPMF). 

Ficou demonstrado que tributos como a 
CPMF, destinada a financiar a saúde, foram 
aplicados para outros fins. Esse poderia 
ter sido o destino de outros tributos 
semelhantes, como a frustrada proposta 
de criação de uma Contribuição Social para 
a Saúde (CSS). A saúde não é a única área 
crítica da administração pública que merece 
atenção especial. Também a educação e a 
segurança, para mencionar apenas outras 
duas, são áreas que justificariam tributos 
específicos para financiá-las, o que tornaria 
ainda mais complexo o já emaranhado 
sistema tributário e aumentaria ainda mais 
a carga tributária. 

16.14 – Tributação sobre grandes 
fortunas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras entende que a criação de 
novos tributos deva ser vinculada a uma 
ampla proposta de reforma tributária 
que trate a questão em conjunto com 
outras matérias, cuja solução possa 
proporcionar efetiva melhoria na 
qualidade da tributação no Brasil e 

redução da carga tributária, evitando-se 
cobranças repetidas sobre o mesmo fato 
gerador (bis in idem), pois impostos dessa 
natureza incidem sobre patrimônios que 
já foram tributados por ocasião de sua 
formação. Há que se assegurar, também, 
o respeito ao princípio constitucional da 
isonomia.

A Constituição Federal (CF) prevê a criação 
de um imposto sobre grandes fortunas, em 
artigo que carece de regulamentação (art. 
153, VII). Essa regulamentação forçosamente 
definirá o patamar patrimonial acima do qual 
se caracterizam grandes fortunas, a alíquota 
a ser aplicada sobre essa base de cálculo 
e a natureza dos contribuintes sujeitos 
ao imposto (pessoas físicas e jurídicas, 
domiciliadas no Brasil ou no exterior, e o 
espólio, por exemplo). Ressalte-se que a 
regulamentação do imposto previsto na CF 
não se confunde com a criação de novos 
tributos, tais como contribuições e taxas, 
que requerem a aprovação de emenda à 
Constituição.

Há dificuldade na definição do conceito de 
grandes fortunas, isto é, do conjunto de bens 
e direitos com valor superior a determinado 
patamar. Esse conceito incorre em vários 
equívocos, de natureza jurídica e econômica. 

Do ponto de vista jurídico, muitas propostas 
de tributação sobre grandes fortunas 
confundem-na com o imposto sobre ganho 
de capital, que é matéria afeta ao Imposto 
de Renda (IR). Trata-se da tributação 
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de estoques, como ativos financeiros e 
patrimônio, e não de fluxos de renda, que 
ocorrem quando o patrimônio gera riqueza. 
Impostos dessa natureza também implicam 
bitributação, pois incidem sobre patrimônios 
que já foram tributados por ocasião de sua 
formação. Um dos grandes equívocos desse 
imposto é o fato de ele incidir sobre valores 
que já sofreram tributação direta, como 
o IR sobre rendimentos do trabalho e do 
capital, e dos impostos sobre o patrimônio, 
causando um reprovável bis in idem. Ao 
tratar as pessoas físicas e jurídicas da mesma 
forma, pode ser declarado um imposto 
inconstitucional, por ferir o princípio da 
isonomia, tratando igualmente os desiguais. 

Do ponto de vista econômico, o imposto 
introduz disparidade entre empresas 
brasileiras, sujeitas a essa tributação, 
e estrangeiras, cujos titulares não são 
contribuintes no Brasil, com evidente 
vantagem para os domiciliados no exterior. 
Com isso, o resultado final com a criação 
do novo imposto seria o inverso daquele 
pretendido, ou seja, o tributo acabaria por 
provocar a fuga de investidores para outros 
países, com diminuição da poupança interna. 
O governo seria induzido a aumentar 
os juros para manter os investimentos 
no país, a fim de compensar o tributo 
que sobre estes incidirá. Incentivaria a 
informalidade, a busca por “planejamentos 
tributários criativos” e a constituição 
de holdings por valores históricos. 

Doutrinadores como Ives Gandra da 
Silva Martins também apontam os riscos 

advindos da tributação de grandes 
fortunas: “Desestimularia a poupança, com 
efeitos negativos sobre o desenvolvimento 
econômico; geraria baixa arrecadação, 
criando mais problemas que soluções 
(nos países que o adotaram, a média da 
arrecadação correspondeu de 1% a 2% do 
total dos tributos arrecadados); o controle 
seria extremamente complexo, com a 
necessidade de um considerável número 
de medidas para regulá-lo e fiscalizar a sua 
aplicação; por fim, poderia gerar fuga de 
capitais para países em que tal imposição 
inexiste.” (O imposto que incide sobre 
Grandes Fortunas. Brasília: Consulex, 2008).

16.15 – Encargo financeiro para 
exportação

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que visem à 
extinção dos encargos financeiros sobre 
contratos de câmbio previstos na Lei nº 
7.738/1989 para incentivar investimentos 
estrangeiros e exportação de bens e 
serviços.

A Lei nº 7.738/1989 definiu normas comple-
mentares à Lei nº 7.730/1989, que instituiu o 
cruzado novo, determinou o congelamento de 
preços e estabeleceu regras de desindexação 
da economia, além de outras providências. 
Entre essas normas complementares, foi es-
tabelecida a cobrança de encargo financeiro, 
calculado com base no rendimento acumula-
do da Letra Financeira do Tesouro (LFT) sobre 
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o valor em moeda nacional correspondente à 
parcela de contratos de câmbio cancelados 
ou baixados, relativos a transferências finan-
ceiras do exterior e a contratos de câmbio 
de exportação de mercadorias e serviços.

O encargo financeiro criado pelo artigo 12 
da Lei nº 7.738/1989, assim como pela Lei nº 
9.813/1999, constitui um ônus para os expor-
tadores de bens ou serviços que, por qualquer 
razão, não conseguem concluir o negócio 
mediante o embarque das mercadorias ou a 
prestação dos serviços contratados, ou ainda 
a transferência financeira. A arrecadação des-
se encargo aumenta os custos e riscos das 
operações envolvidas, o que torna o produto 
nacional menos competitivo, com redução 
de exportações e consequente diminuição 
na arrecadação de tributos sobre exportação. 

Hoje, em um cenário muito diverso daque-
le ambiente inflacionário que levou à criação 
do cruzado novo, a aplicação do encargo fi-
nanceiro constitui fator inibidor do acesso ao 
financiamento e, por conseguinte, da própria 
atividade exportadora. Na atual conjuntu-
ra econômica, não mais ocorre a manobra 
especulativa de cancelamento ou baixa de 
contratos de câmbio para que detentores 
de promessas de disponibilidade futura de 
moeda estrangeira pudessem vendê-las an-
tecipadamente e aplicar o montante corres-
pondente em moeda nacional no overnight, 
com elevados juros diários. Assim, não mais 
se justifica o ônus dos encargos financeiros.

Também não há necessidade de manutenção 
do encargo financeiro ao disciplinamento e 

eficiência da sistemática vigente de financia-
mento às exportações, pois os bancos brasi-
leiros, para a correta aplicação dos recursos, 
realizam criteriosa análise de limite de cré-
dito de seus clientes, em que se considera o 
nível do risco atribuído ao cliente e sua ca-
pacidade econômico-financeira, bem como o 
estudo da performance cambial da empre-
sa, mitigando-se o risco de uma instituição 
financeira conceder crédito com destinação 
indevida.

16.16 – Ganhos de capital de pessoas 
físicas na negociação de ações

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a simplificação da tributação 
sobre ganhos de capital de pessoas 
físicas na negociação de ações e a 
criação de mecanismos que estimulem o 
reinvestimento desses ganhos.

A compra de ações por pessoas físicas é difi-
cultada pela complexidade dos procedimen-
tos tributários. Em 2018, houve um aumento 
no percentual de pessoas físicas na [B]3. Se-
gundo a Bolsa, a participação nas compras e 
vendas de ações subiu para 18% (na compa-
ração com 2017), totalizando 730.582 inves-
tidores. Já os investidores estrangeiros, por 
sua vez, tiveram participação de 48,4% em 
2017 e 52,3% em 2016, levemente abaixo do 
verificado em 2015, de 52,8%. A participação 
no mercado dos investidores individuais em 
relação ao volume total acumulado segue em 
7,26%, na média, entre operações de compra 
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e de venda, atrás dos investidores institucio-
nais (16,8%) e estrangeiros (27,2%). 

Recomenda-se simplificar a tributação sobre 
ganhos de capital de pessoas físicas na ne-
gociação de ações e criar mecanismos que 
estimulem o reinvestimento desses ganhos, 
aproximando o modelo de tributação de 
ações do modelo de tributação de ganhos 
de capital na alienação de imóveis, inclusive 
pela elevação do limite de isenção para alie-
nações de ações dos atuais R$ 20 mil para R$ 
35 mil.

16.17 – Tributação dos títulos de 
renda fixa

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a tributação dos títulos de renda 
fixa, quando da negociação, a alíquotas 
equivalentes às da tributação na hipótese 
de aquisição e manutenção do título 
até o vencimento, bem como apoia a 
tributação do pagamento de cupom 
periódico à alíquota de 15%.

O mercado de capitais também negocia títu-
los de renda fixa de longo prazo que, ao lado 
das ações, constituem opção de diversifica-
ção de carteira, com aumento da expectativa 
de retorno e redução do risco dessa carteira. 
Para o emissor desses títulos, representam 
fontes de recursos de longo prazo obtidos a 
taxas de juros inferiores às aplicadas aos ins-
trumentos de prazo mais curto, com a vanta-

gem adicional de cobrirem o hiato temporal 
entre fontes de financiamento, ciclo opera-
cional e respectiva geração de receitas. Po-
rém, a rentabilidade desses títulos é afetada 
pela tributação de sua aquisição e de paga-
mento do rendimento (cupom) periódico, o 
que limita a expansão desse mercado.

Apesar dos avanços na tributação dos tí-
tulos de renda fixa introduzidos pela Lei nº 
12.431/2011, ainda há distorções a serem re-
solvidas. Nesse contexto, propõe-se alterar o 
regime de tributação de títulos de renda fixa 
de forma a que: (i) a tributação dos títulos na 
hipótese de negociação não seja superior à 
tributação na hipótese de aquisição e manu-
tenção do título até o vencimento; e (ii) o pa-
gamento de cupom periódico seja tributado à 
alíquota de 15%, complementando o imposto 
devido com base nas alíquotas previstas no 
artigo 1º da Lei nº 11.033/2004, caso o títu-
lo seja alienado em prazo inferior a 720 dias.

16.18 – Tributação das operações de 
trocas de contratos com fluxos 
de caixa (swap)

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a tributação das operações de trocas 
entre contratos com fluxos de caixa 
(swap) somente no evento da cessão ou 
liquidação definitiva desses contratos, 
com a tributação incidindo em função 
do efetivo prazo de permanência na 
operação.
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Swaps são operações privadas entre duas em-
presas para troca de contratos com fluxos de 
caixa derivados de diferentes instrumentos 
financeiros, para redução de risco. Assim, duas 
empresas podem trocar, por exemplo, con-
tratos de taxas de juros fixas e flutuantes ou 
contratos em diferentes moedas estrangeiras 
para obter fluxos de caixa mais adequados à 
sua gestão de caixa e de ativos financeiros.

Hoje, ocorre tributação durante o período de 
vigência dos contratos e considera-se o seu 
período total, em vez do período da opera-
ção, o que distorce os seus resultados e fra-
giliza a proteção que se busca na sua troca. 
A tributação das operações de troca entre 
contratos com fluxos de caixa (swap) deveria 
ocorrer somente no evento da cessão ou li-
quidação definitiva do contrato, com a tribu-
tação incidindo em função do efetivo prazo 
de permanência na operação. 

16.19 – Tributação das perdas em 
hedge global de instituições 
financeiras

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas voltadas 
para a regulamentação, pelos órgãos 
competentes, do hedge global, já utilizado 
nas práticas comerciais nacionais e 
internacionais, mas que ainda não possui 
previsão específica no ordenamento 
jurídico vigente. Para a Confederação, essa 
regulamentação poderá proporcionar 
uma correta aplicação das normas 
tributárias, bem como segurança jurídica 
às partes que adotam esse tipo de 
proteção para suas operações.

O hedge global (ou macro-hedge) é utili-
zado quando se busca garantir não ape-
nas uma operação específica, mas sim todo 
o patrimônio líquido da pessoa jurídica. 
Essa modalidade surgiu em face da neces-
sidade das instituições financeiras se aco-
bertarem como um todo e não apenas de 
operações específicas. Isso porque o risco 
das instituições financeiras deve ser ava-
liado de maneira conjunta, compreenden-
do toda a carteira de ativos e passivos.

A realização de operações para fins de hedge 
são de extrema importância para a higidez 
das empresas, por conferir segurança às 
operações atuais e futuras das companhias. 
Nas últimas décadas, as empresas 
aumentaram consideravelmente o número 
e o volume de operações com hedge, diante 
da necessidade de se protegerem contra 
as flutuações dos preços de mercado que 
pudessem afetar seus resultados.

De acordo com a Lei nº 9.718/1998, as per-
das com ativos financeiros e mercadorias, em 
operações de hedge, poderão ser deduzidas 
da base de cálculo do Programa de Integra-
ção Social (PIS), do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social (COFINS), pelas instituições 
financeiras. A norma, portanto, não concei-
tua nem limita quais operações de hedge 
serão admitidas para fins da dedução nela 
prevista. O Banco Central do Brasil (BCB), do 
mesmo modo, na Circular nº 3.082/2002, que 
estabelece e consolida critérios para registro 
e avaliação contábil de instrumentos finan-
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ceiros derivativos, não trata especificamente 
do hedge global.

A ausência de previsão específica para tratar 
do hedge global como uma modalidade 
de hedge tem provocado interpretações 
divergentes quanto à aplicação da hipótese 
de dedução prevista na Lei nº 9.718/1998. 
O fisco tem adotado o entendimento de 
que, para fins de dedução, a operação deve 
atender aos requisitos previstos na Circular 
BCB nº 3.082/2002, ainda que a operação 
seja de hedge global. Já para os contribuintes, 
inexistindo na Lei nº 9.718/1998 qualquer 
limitação quanto à modalidade de hedge 
para a qual se permite a dedução, esta deve 
ser possível também no caso de hedge 
global, o qual tem sua existência reconhecida 
no mercado internacional.

O Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais (CARF), órgão administrativo responsá-
vel pelo julgamento em última instância de 
litígios tributários, já analisou vários pro-
cessos envolvendo as operações para fins 
de hedge. De acordo com o entendimento 
predominante no conselho, as operações de 
hedge devem ser devidamente comprovadas 
e estar de acordo com a legislação para que 
possam ser deduzidas da base de cálculo das 
contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS 
(Acórdãos nº 3102-01180, nº 1301-001435, nº 
1401-000854 e nº 9101-00412). Quanto ao 
hedge global, o CARF tem seguido o posicio-
namento do fisco (Acórdão nº 3403-003.325).

Para a CNF, é de elevada importância o reco-
nhecimento, pelos órgãos normativos com-

petentes, dos instrumentos financeiros utili-
zados nas práticas comerciais internas, bem 
como no mercado internacional. Nesse senti-
do, a CNF apoia medidas que visem a inserir, 
no ordenamento jurídico vigente, regras que 
contemplem o hedge global como uma mo-
dalidade de hedge, permitindo que seja dado 
a tal modalidade o tratamento tributário 
correto e proporcionando segurança jurídica 
às partes que adotam esse tipo de proteção 
para suas operações.

16.20 – Tributação do hedge 
agropecuário de pessoas físicas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para a inclusão de ganhos e perdas 
decorrentes de operações de hedge nos 
resultados da atividade rural de pessoas 
físicas para fins de incidência do Imposto 
de Renda (IR).

Pessoas físicas também podem comprar e 
vender instrumentos financeiros nos mer-
cados futuros para obter proteção contra 
flutuações de preços nos mercados à vista 
(hedge). Tais operações são particularmente 
importantes para produtores rurais, na medi-
da em que funcionam como um seguro que 
cobre os resultados da atividade rural, sujei-
tos a variáveis climáticas, e de mercado – so-
bre as quais o produtor não tem controle –, 
que afetam produtos agropecuários e insu-
mos. Contudo, os ganhos e perdas decorren-
tes dessas operações não são considerados 
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nos resultados da atividade rural de pessoas 
físicas, produtores rurais, para fins de inci-
dência do IR.

16.21 – Tributação dos títulos do 
agronegócio

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para alterações no regime de tributação 
dos títulos do agronegócio de forma 
a equalizar esses títulos com outros 
instrumentos financeiros negociados no 
mercado de capitais.

Os títulos ligados à atividade agropecuária 
estão submetidos a condições tributárias 
que os colocam em desvantagem em 
relação a outros instrumentos do mercado 
de capitais e restringem a obtenção de 
recursos para financiamento do agronegócio. 
Para equalizar esses títulos com outros 
instrumentos financeiros negociados 
no mercado de capitais, recomenda-se 
promover ajustes no regime de tributação 
dos títulos do agronegócio, estabelecendo: 
(i) para os títulos vinculados ao valor do 
produto, isenção de Imposto de Renda (IR) 
para investidores estrangeiros e tributação 
dos demais investidores, segundo as normas 
aplicáveis à renda variável; (ii) para os títulos 
remunerados por taxa de juros, tratamento 
semelhante aos títulos de renda fixa; e (iii) 
para todos os títulos, isenção de IR sobre os 
rendimentos e ganhos de capital auferidos por 
pessoa física ou jurídica; e (iv) contabilização 
como atividade rural do resultado da primeira 

negociação de título liquidável por meio da 
entrega de produto.

Em 2015 foi sancionada a Lei nº 13.097/2015, 
que traz algumas mudanças para o setor. Se-
gundo o artigo 97, caberá ao Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), regulamentar as 
disposições da Lei nº 11.076/2004 referentes 
ao Certificado de Depósito Agrário (CDA), ao 
Warrant Agropecuário (WA), ao Certificado de 
Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), 
ao Certificado de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA) e à Letra de Crédito do Agronegócio 
(LCA), podendo inclusive estabelecer prazos 
mínimos e outras condições para emissão e 
resgate desses títulos, bem como diferenciar 
tais condições de acordo com o tipo de inde-
xador adotado contratualmente.

Anteriormente, ao CMN cabia apenas expe-
dir as instruções que se fizessem necessárias 
à execução das disposições legais referentes 
a tais títulos.

16.22 – Diferenciação entre fundos 
de curto prazo e de longo prazo

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para o fim da diferenciação entre fundos 
de curto e longo prazos, de forma que 
passaria a haver unicamente fundos 
de renda fixa (para fins tributários), 
preservada apenas a tributação em 
função do prazo de permanência do 
cotista.
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As diferentes alíquotas que incidem sobre 
fundos de curto e de longo prazo introdu-
zem distorções no mercado e dão origem a 
operações de arbitragem entre essas duas 
modalidades. Uma vez que ambos os tipos 
de fundos de investimento são lastreados 
em ativos semelhantes, com diferentes par-
ticipações relativas em função da probabili-
dade de resgate de cotas, não existe diferen-
ça fundamental entre eles, com exceção do 
tempo de permanência dos cotistas. Por essa 
razão, recomenda-se o fim da diferenciação 
dos fundos de curto e de longo prazo, de for-
ma que passaria a haver apenas fundos de 
renda fixa (para fins tributários), preservada 
apenas a tributação em função do prazo de 
permanência do cotista, com intervalos se-
mestrais decrescentes, indo de 22,5% a 15% 
(como nas alíquotas aplicáveis aos atuais 
fundos de longo prazo). 

16.23 – Tributação de fundos de 
pensão

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições que 
concedam aos participantes de fundos 
de pensão a liberdade de escolha entre 
as tabelas regressiva e progressiva do 
Imposto de Renda (IR) apenas ao final do 
ciclo contributivo.

O aumento dos recursos angariados pelos 
fundos de pensão é hoje limitado, entre outros, 
pela forma de tributação no final do ciclo 
contributivo, quando o participante passa 

a usufruir o principal e os rendimentos do 
patrimônio que acumulou. O crescimento dos 
fundos seria beneficiado pela possibilidade 
de se conceder aos participantes de fundos 
de pensão a liberdade de escolher entre as 
tabelas regressiva e progressiva do IR apenas 
ao final do ciclo contributivo, no momento 
em que se prepara para começar a receber os 
benefícios previdenciários a que tem direito. 
O exercício dessa opção ao final da vida 
laboral funciona como um novo incentivo 
para a escolha de planos de benefícios, 
evitando a necessidade de uma decisão com 
antecedência de muitos anos. Além disso, a 
maior mobilidade nas carreiras impõe fortes 
mudanças na vida das pessoas ao longo 
de sua trajetória profissional, ou seja, uma 
flexibilidade de trajetória que não condiz 
com escolha rígida de regime tributário, feita 
com tanta antecipação.

16.24 – Extinção da tributação 
semestral incidente sobre a 
carteira dos fundos (“come-
cotas”)

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições que 
extingam a antecipação da tributação 
semestral do Imposto de Renda (IR) 
sobre fundos mútuos de investimento 
(“come-cotas”). Para a CNF, essa 
extinção traria simetria entre os diversos 
investimentos de renda fixa, bem como 
maior competitividade entre os produtos 
disponíveis no mercado de capitais. 
Além disso, com o alongamento das 
carteiras e o aumento da volatilidade, 
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essa antecipação do IR pode se tornar 
indevida.

Atualmente, os fundos mútuos de investi-
mento são tributados pela Receita Federal 
do Brasil em dois momentos: quando há o 
resgate da aplicação e a cada seis meses so-
bre os valores que permanecem aplicados, 
no último dia útil dos meses de maio e no-
vembro. A alíquota do IR semestral é de 20% 
sobre os rendimentos para os fundos de cur-
to prazo e de 15% para os de longo prazo. O 
IR é pago na forma de diminuição da quan-
tidade de cotas que o investidor possui no 
fundo. O valor da cota não se altera mas, sim, 
o número de cotas do investidor. É por essa 
razão que o recolhimento semestral de IR é 
conhecido como “come-cotas”.

Para efeitos de recolhimento de IR, os fundos 
são classificados em três categorias: fundos 
de ações, fundos de curto prazo e fundos de 
longo prazo. Enquanto nos fundos de ações 
o IR é pago apenas no resgate e calculado 
com base em uma alíquota fixa de 15%, nas 
duas outras categorias o recolhimento é feito 
na fonte e as alíquotas variam de acordo com 
o prazo em que os recursos forem aplicados. 
Contudo, o come-cotas é calculado tomando 
como base a menor alíquota de cada tipo de 
fundo – 20% para os fundos de curto prazo 
e 15% para os de longo prazo. 

Os fundos de investimento são os principais 
detentores de títulos públicos federais. Esses 
veículos também atuam como importantes 

adquirentes de títulos corporativos, o que 
tende a se ampliar com os desafios impostos 
à indústria, na busca pela rentabilização de 
suas carteiras. São, portanto, atores poten-
cialmente decisivos no estímulo ao mercado 
secundário desses ativos. 

O come-cotas gera um custo operacional 
para a indústria de fundos de investimento 
(registro e cobrança) e reduz a rentabilidade 
do cotista. Com a sua extinção, o efeito da ca-
pitalização fica acrescido da parcela que se-
ria retida a título de antecipação, semestral-
mente, aumentando o ritmo de crescimento 
da indústria e, portanto, o seu potencial arre-
cadatório. Por outro lado, os fundos de vare-
jo que, hoje, representam a principal fonte de 
arrecadação do come-cotas, ganharão com-
petitividade (inclusive em relação a outros 
produtos de renda fixa de mesma natureza 
que não possuem a incidência dessa anteci-
pação tributária), podendo, com isso, refor-
çar a arrecadação projetada desse segmento. 
Nesse sentido, outra assimetria gerada pelo 
come-cotas está no fato de que os fundos de 
índice (exchange traded funds – ETF) de ren-
da fixa, criados pela Lei nº 13.043/2014, não 
sofrem tal antecipação. 

A extinção do come-cotas não deve repre-
sentar queda de arrecadação no longo pra-
zo, embora seja esperado impacto nos fluxos 
de caixa associados à tributação dos fundos. 
Nesse caso, uma das alternativas seria a re-
dução gradual das alíquotas do come-cotas, 
até sua extinção, amortecendo-se os efeitos 
sobre os fluxos de arrecadação.
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Em contrapartida, em julho de 2018, foi en-
viado à Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei (PL) nº 10.638/2018, do Poder Executivo 
federal que trata, principalmente, da adoção 
do regime “come-cotas” para os rendimen-
tos de fundos fechados, a partir de junho de 
2018. A tributação será aplicada também a 
todos os rendimentos acumulados até maio 
de 2019 (tributação do estoque). A matéria 
foi despachada para análise da Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT) e Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
Paralelamente, no Senado Federal, o Senador 
José Serra (PSDB/SP) apresentou o Projeto 
de Lei do Senado nº 366/2018 que também 
visa a implementar o regime “come-cotas” 
aos rendimentos de fundos fechados. A ma-
téria foi despachada inicialmente apenas à 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em 
decisão terminativa.

16.25 – Tributação na aquisição de 
cota de fundo de investimento 
imobiliário

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que busquem 
reconhecer a aplicação da isenção de 
Imposto de Renda (IR), prevista na Lei 
nº 8.668/1993, incidente sobre os fundos 
de investimento que adquirem cota 
de Fundo de Investimento Imobiliário 
(FII), no mercado secundário de valores 
mobiliários.

O FII é uma comunhão de recursos captados 
por meio do sistema de distribuição de 

valores mobiliários. Parte da premissa de que 
a junção do patrimônio de diversas pessoas 
permite a obtenção de melhores resultados 
para o todo em relação aos que seriam 
obtidos isoladamente. Ao mesmo tempo, 
representa um novo canal de investimento, 
em especial para pequenos investidores, 
que passam a ter acesso aos mais variados 
produtos financeiros, que de outra forma 
seriam inacessíveis.

Fundos desse tipo são destinados à aplicação 
em empreendimentos imobiliários e em títu-
los e valores mobiliários de emissores cujas 
atividades sejam preponderantemente liga-
das ao setor imobiliário ou, ainda, em títulos 
de dívida privada com lastro imobiliário. Tra-
ta-se também de um importante instrumen-
to de financiamento no mercado de capitais, 
o que beneficia o setor imobiliário como um 
todo, com expansão desse segmento tão re-
levante para a economia. No Brasil, os FII já 
viabilizaram diversos projetos imobiliários e, 
em 2018, havia 192 FII registrados na [B]3.

O FII foi criado por meio da Lei nº 8.668/1993, 
que dispõe sobre a constituição e o regime 
tributário desses fundos. Atualmente no Bra-
sil, além da referida norma, a Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 
472/2008, modificada pela Instrução da CVM 
nº 478/2009, também estabelece critérios re-
ferentes à estruturação do fundo. De acordo 
com aquela instrução, os FII podem aplicar 
seus recursos em valores mobiliários e outros 
ativos ligados ao setor imobiliário, tais como 
ações, debêntures, notas promissórias, quo-
tas de fundos de investimentos em direitos 
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creditórios (FIDC), certificados de recebíveis 
imobiliários (CRI), certificados de potencial 
adicional de construção (CEPAC), letras hi-
potecárias (LH), letras de crédito imobiliário 
(LCI) e até quotas de outros FII. 

De forma geral, tanto a carteira do fundo 
quanto os cotistas, no momento da distri-
buição dos rendimentos e na negociação no 
mercado secundário, estão sujeitos à tributa-
ção de IR à alíquota de 20%. Os rendimentos 
e ganhos líquidos auferidos pelos FII em apli-
cações financeiras de renda fixa ou de ren-
da variável sujeitam-se à incidência do Im-
posto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), 
observadas as mesmas normas cabíveis às 
aplicações financeiras das pessoas jurídicas, 
conforme o artigo 16-A da Lei nº 8.668/1993. 
No entanto, o § 1º desse mesmo artigo deter-
mina que não estão sujeitas à incidência do 
IRRF tanto a remuneração produzida por LH, 
CRI e LCI quanto os rendimentos distribuídos 
por FII cujas cotas sejam admitidas à nego-
ciação exclusivamente em bolsa de valores 
ou mercado de balcão organizado.

Dessa forma, em princípio, nos termos do 
caput do artigo 16-A da Lei nº 8.668/1993, 
caso um FII adquira cotas de outro FII, a tri-
butação seria aplicável tanto aos ganhos lí-
quidos na venda das cotas quanto aos seus 
rendimentos. A Receita Federal do Brasil 
(RFB), ao interpretar a legislação na Solução 
de Consulta nº 181, entendeu que, no caso do 
FII que se coloca na posição de investidor em 
outro FII (investido), o § 1º do artigo 16-A da 
Lei nº 8.668/1993 não estabelece isenção de 
IR sobre rendimentos e ganhos líquidos de-

correntes de aplicações efetuadas pelos FII 
nos ativos de que tratam os incisos II e III do 
artigo 3º da Lei nº 11.033/2004.

Para a RFB, o referido § 1º afasta apenas a 
incidência do IRRF para os rendimentos dis-
tribuídos pelos FII cujas quotas sejam admi-
tidas à negociação exclusivamente em bolsas 
de valores ou no mercado de balcão orga-
nizado. Prevaleceu, assim, a interpretação de 
que o citado dispositivo não isenta o reco-
lhimento de IR na alienação de quotas de FII, 
por seguir as regras dos ganhos de capital ou 
ganhos líquidos auferidos em operações de 
renda variável, para os quais a tributação não 
se dá na fonte.

Esse entendimento restritivo, entretanto, 
pode não ser a melhor opção a ser adotada. 
A CNF entende que a isenção prevista aos FII 
no artigo 16-A, § 1º, da Lei nº 8.668/1993, de-
veria ser estendida também aos ganhos au-
feridos pelos FII nas negociações com cotas 
de outros FII, pois isso não apenas facilita-
ria a gestão de tais fundos, como também 
incentivaria o investimento nesses veículos, 
em benefício de toda a economia.

O Superior Tribunal de Justiça, em análise dos 
Recursos Especiais nº 1.388.640, nº 1.388.638 
e nº 1.388.642, afetados ao rito do repetitivo, 
estabeleceu ser possível os credores negarem 
cotas de fundo de investimentos e imóveis 
indicados à penhora para garantir pagamen-
to de dívidas em execuções contra a Fazenda 
Pública e contra partes privadas.
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16.26 – Bônus de eficiência

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas de 
aprimoramento das normas que regem 
as carreiras dos servidores públicos, 
adequando-as à realidade do país. A 
bonificação por produtividade pode 
ser uma importante ferramenta para 
valorizar e reter talentos no serviço 
público, desde que assegure, também, 
a efetiva prestação de serviços para a 
comunidade. A implantação de bônus 
para os ocupantes dos cargos de auditor 
fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e de analista tributário da RFB deve 
estar atrelada a meios de aferição 
eficazes de produtividade, aos quais 
corresponderiam meios legais para os 
administrados garantirem que não haja 
exageros, principalmente em autuações 
fiscais contra empresas e cidadãos.

O Poder Executivo encaminhou à Câmara 
dos Deputados um Projeto de Lei (PL) para 
dispor sobre a carreira tributária e aduaneira 
da RFB, atividade essencial e exclusiva do 
Estado, bem como para instituir o Programa 
de Remuneração Variável da RFB, o chamado 
“bônus de eficiência”. Pela proposta, o auditor 
fiscal e o analista tributário, inclusive aqueles 
que já estão aposentados, passariam a receber 
um bônus de eficiência e produtividade no 
exercício da atividade tributária e aduaneira.

O valor pago pelo bônus seria calculado de 
acordo com indicadores de desempenho e 
metas estabelecidos no planejamento es-

tratégico da Secretaria da RFB. A manuten-
ção do benefício viria das receitas de multas 
aplicadas pelos auditores fiscais, de taxas 
administrativas recolhidas e da alienação de 
bens, que hoje compõem o Fundo Especial 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização (FUNDAF).

Diante da impossibilidade de conclusão da 
apreciação do PL pela Câmara dos Deputa-
dos, a Presidência da República encaminhou, 
no final de 2016, uma Medida Provisória (MP) 
para alterar a remuneração de servidores pú-
blicos federais, reorganizar cargos e carreiras 
e estabelecer regras de incorporação de gra-
tificação de desempenho a aposentadorias e 
pensões. A medida, de forma mais abrangen-
te, além de criar o bônus, estendeu o benefício 
para a carreira de auditoria fiscal do trabalho.

Não obstante a solução encontrada pelo Po-
der Executivo para fortalecer as carreiras, 
alguns setores estão se manifestando con-
trariamente à medida por entender que ela, 
na forma em que instituiu o bônus, poderá 
facilmente desvirtuar os objetivos primor-
diais do fisco, qual seja, o exercício de sua 
atividade fiscalizatória. Isso porque a medida 
não propõe, desde logo, elementos eficazes 
de controle e aferição dos requisitos e objeti-
vos para o alcance das metas, tampouco traz 
qualquer tipo de controle ou avaliação exter-
na da sociedade ou do próprio contribuinte, 
que serão os maiores atingidos por eventuais 
erros de fiscalização.

Há uma preocupação, ainda, quanto aos va-
lores envolvendo o pagamento do bônus. 
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Dados encaminhados pelo próprio governo 
dão a magnitude da despesa adicional para 
os cofres públicos: somente para as carreiras 
de auditor fiscal e analista tributário, os cus-
tos referentes à implantação do Programa de 
Produtividade da RFB estão estimados em 
R$ 2,191 bilhões, para 2019. 

A proposta encaminhada pelo Poder Legis-
lativo carece, também, de alterações com 
vistas a esclarecer alguns pontos como, por 
exemplo: (i) a previsão de participação de re-
presentantes da sociedade civil organizada 
no Comitê Gestor do Programa de Produtivi-
dade da RFB; e (ii) que auditores fiscais cedi-
dos ao Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (CARF) não recebam o bônus, consi-
derando que analisam exatamente a legali-
dade dos lançamentos fiscais.

No que se refere ao alargamento das prer-
rogativas dos auditores fiscais, preocupa a 
criação de uma “superautoridade”, que terá 
livre trânsito e ingresso em qualquer estabe-
lecimento comercial, industrial, agropecuário 
e instituições financeiras, mediante a sim-
ples apresentação da identidade funcional, 
para examinar mercadorias, arquivos eletrô-
nicos ou não, documentos, papéis, bancos 
de dados, com efeitos comerciais ou fiscais, 
e outros elementos que julgue necessários, 
podendo proceder à sua retenção. Esse pro-
cedimento exclui a necessidade do preenchi-
mento do Termo de Distribuição do Procedi-
mento Fiscal (TDPF), documento atualmente 
necessário para que se dê à fiscalização a or-
dem específica que instaura o procedimento 
fiscal e que deve ser apresentada pelos audi-

tores fiscais da RFB na execução deste pro-
cedimento, para proteger tanto o fiscalizador 
quanto o fiscalizado, uma vez que prevê o 
objeto e termos da fiscalização.

A discussão do tema é antiga. Em 1872, o 
então presidente dos Estados Unidos da 
América (EUA), Ulysses S. Grant, sancionou o 
Revenue Act que atribuía aos fiscais do atual 
Internal Revenue Service (Receita Federal dos 
EUA) o direito de receber uma porcentagem, 
conhecida como moieties, sobre os impostos 
coletados e pagos. Contudo, após os elevados 
valores pagos aos fiscais, além do episódio 
conhecido como Sanborn Incident, ainda no 
mesmo ano da sanção da lei, o Revenue Act 
foi revogado pelo mesmo presidente, em 
1874, após maciça reação negativa. 

Recentemente, foi aprovado em Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados dispo-
sitivo que inclui, no texto da Constituição 
Federal, a garantia de percepção de parcela 
remuneratória vinculada ao desempenho ins-
titucional pelos membros das administrações 
tributárias da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. O texto, contudo, 
ainda carece de apreciação pelo Plenário da 
Câmara e pelo Senado Federal.

Diante do exposto, entende-se que uma pro-
posta de instituição de um programa de pro-
dutividade seria justificável se viesse acom-
panhada da previsão de requisitos objetivos 
de performance qualitativa da atividade fis-
calizatória, de forma a promover redução do 
enorme contencioso fiscal-administrativo ou 
de aumento de arrecadação mediante a ado-
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ção de boas práticas na relação entre fisco e 
contribuinte. O simples aumento do volume 
de autuações fiscais não significa necessa-
riamente a sua qualidade e pode gerar um 
crescimento desproporcional da judicializa-
ção tributária no país.
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Com a aprovação da Nova Lei Trabalhista 
(Lei n° 13.467/2017), a alteração da legislação 
passou a aprimorar as relações do trabalho 
para valorizar a negociação coletiva entre 
trabalhadores e empregadores. A prevalência 
da negociação sobre a legislação irá ajudar a 
melhorar o mercado de trabalho, bem como 
incentivar a criação de novos empregos e 
condições modernas de trabalho. 

O texto da Nova Lei Trabalhista agora per-
mite que o acordado entre os sindicatos e 
empresas possua força de lei para uma sé-
rie de direitos, como a jornada de trabalho, 
banco de horas, dentre outros. O chamado 
negociado se constitui nos Acordos Coletivos 
de Trabalho ou Convenções Coletivas de Tra-
balho, que devem ser firmados pelos sindi-
cados das categorias dos empregados com 
uma ou mais empresas, ou então, entre sin-
dicados das categorias dos empregados e os 
sindicatos das categorias das empresas. 

A autonomia coletiva da vontade dos acor-
dos e convenções coletivas de trabalhos está 
prevista na Constituição Federal, conforme 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
em decisão com repercussão geral. Assim, a 
Nova Lei Trabalhista tem natureza declara-

tória, entretanto, contribui com a segurança 
jurídica ao afastar a subjetividade e regula-
mentar as situações que podem ou não se-
rem objetivos de negociação coletiva.

Agora, com a vigência do novo texto, espera-
-se que as normas coletivas negociadas en-
tre os sindicatos e empresas, tenham a sua 
validade assegurada, respeitando sempre os 
limites da legislação. Deste modo, a reforma 
irá modernizar e aprimorar as relações e con-
dições de trabalho. 

Por outro lado, após um ano da entrada em 
vigor da Lei n.º 13.467/2017, é perceptível a 
mudança na Justiça do Trabalho, notada-
mente a redução do volume de novas ações 
trabalhistas ajuizadas. Segundo a Coordena-
doria de Estatística do Tribunal Superior do 
Trabalho, entre janeiro e setembro de 2017, as 
Varas do Trabalho receberam 2.013.241 recla-
mações trabalhistas. No mesmo período de 
2018, o número caiu para 1.287.208 reclama-
ções trabalhistas.

17.1 – Financiamento 
e representatividade 
de entidades sindicais

Para a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a nova lei trabalhista trará 
profundas melhorias nas relações de trabalho. Tais melhorias possuem como objetivo a 
garantia de relações de trabalho transparentes, lastreadas em segurança jurídica para 
todas as partes e flexíveis, estimulando o crescimento econômico e a competitividade. Os 
instrumentos mais adequados que irão ajudar a atingir esses objetivos são as convenções 
e os acordos coletivos de trabalhos.
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A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o fortalecimento da representatividade 
sindical, assentadas nos dispositivos 
constitucionais que asseguram liberdade 
de filiação sindical, bem como defende 
um sistema sindical suportado por 
contribuições voluntárias que assegurem 
o financiamento de suas atividades e cujo 
recolhimento se restrinja ao universo dos 
seus sindicalizados.

Com a entrada em vigor da Lei nº 
13.467/2017, conhecida como Nova Lei 
Trabalhista, a contribuição sindical perdeu 
sua natureza compulsória e passou a ser 
cobrada apenas nos casos em que houver 
autorização individual prévia e expressa 
dos que participarem de uma determinada 
categoria econômica ou profissional, ou de 
uma profissão liberal, em favor do sindicato 
representativo da mesma categoria ou 
profissão.

O fim da compulsoriedade da contribuição 
sindical acendeu o debate acerca do 
financiamento das entidades sindicais, 
dada a sua importância para a defesa dos 
interesses dos seus associados. São várias 
as contribuições que são arrecadadas pelos 
sindicatos, sendo que as mais representativas 
são a associativa, assistencial ou negocial e 
a sindical.

O Supremo Tribunal Federal, em junho de 
2018, no julgamento conjunto da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 
5794 com outras dezoito ADI’s e com a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 
nº 55, declarou constitucional as alterações 
introduzidas pela Reforma Trabalhista 
quanto ao fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical, além de ratificar a 
facultatividade da contribuição sindical nos 
termos da nova lei.

A contribuição assistencial ou negocial 
é prevista em convenções, acordos ou 
sentenças normativas de dissídios coletivos, 
sendo devida somente por aqueles 
que individualmente manifestarem sua 
concordância quanto ao seu pagamento, 
de acordo com o art. 611-B, XXVI, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
A contribuição associativa também tem 
caráter facultativo, sendo cobrada apenas 
dos filiados ao sindicato. Essa contribuição 
encontra previsão no art. 548, alínea “b”, da 
CLT, e deve estar prevista no estatuto da 
entidade sindical ou fixada em Assembleia 
Geral. 

A Convenção nº 87 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que traz 
disposições acerca da liberdade sindical, 
não prevê contribuição obrigatória. Dada 
a importância e representatividade das 
entidades sindicais nas relações trabalhistas, 
é fundamental a promoção do sistema 
sindical brasileiro, por meio do financiamento 
de suas atividades, alcançável mediante o 
estabelecimento de contribuições livremente 
determinadas e autorizadas individualmente 
pelos associados, que assegurem o ato 
voluntário da associação sindical.
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17.2 – Fortalecimento das 
negociações coletivas 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia as medidas trazidas pela 
Nova Lei Trabalhista, as quais fortalecem 
a negociação coletiva e aperfeiçoaram 
as relações trabalhistas. Para a CNF, a 
melhora do ambiente de investimentos 
requer o fortalecimento de mecanismos 
que viabilizem a segurança jurídica e 
possam contribuir com a geração de 
emprego e renda no país.

A Consolidação das Leis do Trabalho comple-
tará 76 anos em 2019, sendo que a realidade 
daquela época foi alterada significativamen-
te pelas várias mudanças no contexto social. 
Por isso, a Constituição Federal atualizou o 
conjunto normativo, dentre outros, confe-
rindo força de lei à negociação coletiva. Os 
trabalhadores se organizaram melhor em 
sindicatos cada vez mais numerosos. As cen-
trais sindicais foram formalmente reconhe-
cidas pela Lei nº 11.648/2008 com a função 
essencial de coordenar sindicatos e difundir a 
representação dos trabalhadores. Enfim, di-
versos fatores contribuíram para solidificar a 
negociação coletiva como ferramenta capaz 
de melhorar as relações do trabalho no Brasil, 
que estão cada vez mais dinâmicas. 

O engessamento dessas relações em uma lei 
prejudica não só o setor produtivo como os 
próprios trabalhadores, aumentando a in-
formalidade no mercado laboral. Além disso, 
o reforço da figura do acordo coletivo, por 

meio da composição das relações de traba-
lho via entidades sindicais representativas, 
bem como a diminuição do intervencionis-
mo estatal ou da judicialização exacerbada, 
acaba por conferir maior liberdade às clas-
ses patronais e trabalhadoras e as fortalece 
como representantes dos próprios interesses 
e posicionamentos, possibilitando construir 
e pactuar as condições de contratação mais 
condizentes com suas realidades. 

Com o intuito de fortalecer a adoção de me-
canismos que incentivam a negociação co-
letiva, afastando, inclusive, qualquer forma 
de intervencionismo estatal nas relações 
laborais passíveis de negociação, a Conven-
ção nº 154, da Organização Internacional do 
Trabalho – incorporada à legislação brasileira 
por intermédio do Decreto nº 1.256/1994, do 
Poder Executivo federal – dispôs no artigo 
8º, que “as medidas previstas com o fito de 
estimular a negociação coletiva não deverão 
ser concedidas ou aplicadas de modo a obs-
truir a liberdade de negociação coletiva”. Os 
números divulgados pelo Sistema de Nego-
ciações Coletivas de Trabalho (MEDIADOR), 
do Ministério da Economia, demonstram que 
a utilização do mecanismo de negociação 
coletiva está decrescendo nos últimos anos. 
Em 2013, foram registrados 90.486 conven-
ções ou acordos coletivos. Em 2016 o número 
caiu para 75.186, registrando uma queda de 
16,91%. Em 2017, foram 37.565 e, em 2018, re-
gistrados 29.871 (redução de 21,9%).

Com a aprovação da Nova Lei Trabalhista (Lei 
n° 13.467, de 13 de julho de 2017) a convenção 
e o acordo coletivo de trabalho terão pre-
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valência sobre a lei. E a lei exemplifica com 
uma lista de 15 (quinze) itens, os temas que 
podem ser objeto de negociação. As altera-
ções introduzidas na CLT, pela Nova Lei Tra-
balhista, fortalecem as negociações coletivas 
trazendo segurança jurídica para o ambiente 
de negócios, favorecendo significativamente 
a geração de emprego.

No exame da convenção ou do acordo 
coletivo, a Justiça do Trabalho deverá 
analisar “preferencialmente a conformidade 
dos elementos essenciais do negócio jurídico, 
respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil, balizada sua atuação pelo princípio 
da intervenção mínima na autonomia da 
vontade coletiva”. 

De acordo com a Nova Lei Trabalhista, 
somente não podem ser negociados os 
itens que conflitem com o patamar mínimo 
civilizatório assegurado pela ordem jurídica 
constitucional. Também há regra para 
tratar do exame, pela justiça trabalhista, de 
cláusulas constantes das convenções. Na 
hipótese de procedência de ação anulatória, a 
cláusula de vantagem compensatória deverá 
ser igualmente anulada, sem repetição do 
indébito.

Em 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
julgou o Recurso Extraordinário (RE) nº 
590.415, com repercussão geral reconhecida, 
que ficou nacionalmente conhecido como 
o “Caso BESC”. O Banco do Estado de 
Santa Catarina, antes de ser privatizado, 
firmou acordo coletivo com o sindicato dos 

empregados em que constava uma cláusula 
de quitação geral. Isto é, o empregado 
que aderisse ao plano recebia indenização 
de valor considerável e estaria impedido 
de obter qualquer diferença em processo 
judicial trabalhista. Ocorre que mesmo após 
a adesão voluntária de cada empregado, 
com a subsequente fruição dos benefícios 
acordados, vários trabalhadores e até 
mesmo o sindicato questionaram o acordo 
judicialmente, almejando não o desconstituir 
como um todo, e sim acrescentar outras 
vantagens para o empregado, em detrimento 
da legítima vontade e da boa-fé das partes, 
desequilibrando a relação jurídica-contratual.

Por unanimidade, o STF assentou que o 
mencionado acordo era válido, estabelecendo, 
em síntese: (i) a Constituição Federal 
prestigiou a autonomia coletiva da vontade 
como mecanismo pelo qual o trabalhador 
participará da formulação das normas 
que regerão a sua própria vida, inclusive 
no trabalho, bem como que (ii) os acordos 
e convenções coletivas são instrumentos 
legítimos de prevenção de conflitos 
trabalhistas, podendo ser utilizados, inclusive, 
para redução de direitos trabalhistas.

O então ministro Teori Zavascki, em decisão 
monocrática referendada pelo colegiado 
e, com base na decisão já transitada em 
julgado no Recurso Extraordinário (RE) nº 
590.415, proveu o RE nº 895.759, reformando 
decisão do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), que havia anulado uma cláusula de 
acordo coletivo que excluía o pagamento 
das horas in itinere. Em outras palavras, o 
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Supremo reafirmou que deve ser respeitado 
e prestigiado o negociado, mesmo que se 
limite direito previsto em lei. 

As instituições financeiras apoiam medidas 
que venham a fortalecer a negociação 
coletiva, notadamente por considerar 
ser o melhor caminho para destravar as 
relações trabalhistas entre empresas e seus 
empregados.

17.3 – Compensação da gratificação 
de função com a 7ª e 8ª horas 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
reafirmem que o valor da gratificação 
de função concedida a bancários com 
jornada de trabalho de oito horas diárias 
seja abatido dos valores eventualmente 
devidos a trabalhador reenquadrado na 
jornada de seis horas diárias, como meio 
de conservar o equilíbrio contratual entre 
empregadores e empregados.

Bancários que cumprem jornada de oito 
horas diárias e quarenta semanais pleiteiam 
em juízo o reconhecimento da jornada de 
seis horas diárias e trinta semanais, sob o 
argumento de que não desempenham função 
de confiança. Solicitam que a 7ª e 8ª horas 
de trabalho diárias sejam remuneradas como 
horas extraordinárias. Pleiteiam, portanto, o 
salário correspondente a essas duas horas, 
acrescido do respectivo adicional de hora 
extra.

Ocorre que concedida a gratificação de 
função, pelo exercício do cargo de confiança, 
conforme dispõe o parágrafo 2º do art. 224, 
da CLT, na extensão da jornada de seis para 
oito horas diárias, o pagamento da 7ª e 8ª 
horas como horário extraordinário resulta 
em dupla remuneração. pelas duas horas 
trabalhadas, o que o ofende a  lei vigente.

A “gratificação de função” remunera a maior 
responsabilidade do cargo, e, não a extensão 
da jornada de trabalho, motivo pelo qual não 
pode ser compensada com o pagamento de 
horas extras. No caso dos bancos e das finan-
ceiras a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABA-
LHO dispõe de cláusula específica que rege 
a matéria.

Na convenção coletiva de trabalho vigente 
dos financiários, a cláusula 5ª, abaixo trans-
crita, dispõe:

“CLAUSULA 5ª - GRATIFICAÇÃO DE 
FUNÇÃO

A gratificação de função a que alude o 
parágrafo 2º do artigo 224 da CLT não 
será inferior a 55% (cinquenta e cinco 
por cento) do salário do cargo efetivo, 
respeitados critérios mais amplos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O adicional 
por tempo de serviço/anuênio deverá 
compor a base de cálculo da verba a 
que alude a presente cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo de-
cisão judicial que afaste o enquadra-
mento de empregado na exceção pre-
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vista no § 2º do art. 224 da CLT, estando 
este recebendo ou tendo já recebido a 
gratificação de função, que é a contra-
partida ao trabalho prestado além da 6ª 
(sexta) hora diária, de modo que a jor-
nada somente é considerada extraordi-
nária após a 8ª (oitava) hora trabalhada, 
o valor devido relativo às horas extras 
e reflexos será integralmente deduzi-
do/compensado, com o valor da grati-
ficação de função e reflexos pagos ao 
empregado. A dedução/compensação 
prevista neste parágrafo será aplicável 
às ações ajuizadas a partir de 1º.12.2018.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A dedução/
compensação prevista no parágrafo 
acima deverá observar os seguintes re-
quisitos, cumulativamente:

a) será limitada aos meses de compe-
tência em que foram deferidas as horas 
extras e nos quais tenha havido o pa-
gamento da gratificação prevista nesta 
cláusula; e

b) o valor a ser deduzido/compensa-
do não poderá ser superior ao auferido 
pelo empregado, limitado ao percentu-
al de 55% (cinquenta e cinco por cen-
to) mencionado no caput, de modo que 
não pode haver saldo negativo.”

17.4 – Capacitação e 
qualificação do trabalhador 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o aperfeiçoamento pessoal e profissional 
dos trabalhadores, na medida em que 
essas propostas não considerem como 
período de serviço efetivo o tempo 
despendido pelo empregado em 
programas de capacitação e qualificação, 
ainda que estes sejam requisito para 
promoção, ou representem vantagem 
remuneratória, tampouco estendam o 
benefício a pessoas que não participam 
diretamente da relação de trabalho. 
O tratamento normativo do benefício 
recomenda cautela para não desestimular 
os empregadores a capacitar e qualificar 
trabalhadores.

O aperfeiçoamento profissional é exigência 
do mercado de trabalho que constantemente 
busca a excelência na produção e na prestação 
de serviços. A concorrência acirrada requer 
profissionais capacitados para o desempenho 
das atividades e funções para as quais foram 
contratados. Assim, o benefício alcançado 
pela capacitação do empregado é mútuo. 

O fato de haver interesse das empresas no 
aperfeiçoamento profissional de seus fun-
cionários, contudo, não transforma o tempo 
dispensado pelo empregado em curso ou 
evento em tempo à disposição do empre-
gador. Também há interesse por parte do 
empregado, que aprimorará seus conheci-
mentos, adquirindo maior capacidade para 
competir no mercado de trabalho. A partici-
pação voluntária do empregado em cursos 
de formação, aperfeiçoamento, desenvol-
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vimento e qualificação profissional, mesmo 
que custeados integral ou parcialmente pelo 
empregador, não deve gerar o direito ao re-
cebimento de horas extras sob pena de deses-
timular o empregador a fazer o investimento.

Entende-se por serviço efetivo o período em 
que o empregado fica à disposição do em-
pregador aguardando ou executando ordens, 
salvo disposição especial expressa. Trata-se 
de definição trazida pelo artigo 4º da Con-
solidação das Leis do Trabalho, que é essen-
cial para a análise do direito à percepção de 
horas extras quando a jornada de trabalho 
contratada é extrapolada. 

Atualmente, muitas empresas concedem 
bolsas de estudo para seus funcionários, com 
incentivos parciais, dependendo da área de 
conhecimento escolhida. No entanto, pro-
postas legislativas buscam estender tais be-
nefícios aos dependentes desses funcioná-
rios, o que, além de trazer um maior impacto 
financeiro, poderia descaracterizar a política 
de capacitação. 

É previsão constitucional que a educação é 
dever do Estado e da família, não havendo 
como transferir essa responsabilidade ao 
empregador, que teria que fornecer bolsa 
de estudos aos dependentes de seus 
empregados. Portanto, não é possível que 
a empresa seja onerada por uma obrigação 
que não lhe diz respeito. Além do mais, as 
empresas já contribuem com o salário-
educação que representa a sua parcela de 
colaboração para este fim.

Proposta positiva seria a vinculação legal de 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor a programas de capacitação e qualifica-
ção profissional, o que poderia representar 
importante estímulo à formação dos empre-
gados. 

17.4.1 – Aprendizagem profissional 
na administração pública

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
fomentem a qualificação profissional de 
jovens e a inserção destes no mercado 
de trabalho, desde que haja previsão 
expressa ou que sejam voluntárias.

O anteprojeto de lei sobre aprendizagem 
profissional foi elaborado pelo então Minis-
tério do Trabalho com o intuito de regular a 
contratação de aprendizes por órgãos e en-
tidades da administração pública direta, au-
tárquica e fundacional.

O escopo inicial do texto foi ampliado ao 
tratar de outras questões relativas à apren-
dizagem profissional, com a necessidade de 
apresentação de certificação do cumprimen-
to das exigências previstas, no artigo 429, da 
CLT, no processo de habilitação disposto na 
Lei nº 8.666/1993. Seria o caso da certidão 
negativa da aprendizagem profissional, que 
passaria a ser exigida de todas as empresas 
que vierem a participar de licitações públi-
cas. Com isso, a empresa deve apresentar do-
cumentação expedida pelo Poder Executivo 
federal que comprove o cumprimento dos 
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percentuais de 5% a 15% na contratação de 
aprendizes, para estar apta a participar de li-
citações.

Essa medida configura um aumento no nú-
mero de requisitos para habilitação em pro-
cesso licitatório e traz mais entraves burocrá-
ticos ao procedimento, o que pode dificultar 
a participação das empresas. Ou seja, a exi-
gência de mais um documento torna a lici-
tação, que já requer diversas certidões para 
comprovação da regularidade fiscal e traba-
lhista da empresa, um processo ainda mais 
complexo. Além disso, há o risco de amplia-
ção da insegurança jurídica e judicialização, 
face às regras utilizadas para a emissão da 
certidão negativa.

A exigência do cumprimento de cotas de 
aprendizes já é fiscalizada por órgãos do 
Ministério da Economia, que possuem com-
petência de impor às empresas a adoção de 
medidas necessárias para a adequação às 
exigências legais. Portanto, a apresentação 
de certidão negativa não deveria ser essen-
cial para comprovar a aptidão da empresa 
para participar de processo licitatório, tam-
pouco contribui com o cumprimento das co-
tas, razão pela qual deve ser suprimida do 
anteprojeto, em obediência aos princípios da 
celeridade e da razoabilidade.

Também consta do anteprojeto que as 
instituições financeiras terão autorização 
para ultrapassar o limite de 15% no número 
de aprendizes empregados, exclusivamente 
para a contratação de aprendizes de agentes 
de microcrédito. Esse dispositivo tem a 
finalidade de promover a expansão da 

legalização de empreendimentos informais 
e atividades produtivas de pequeno 
porte subsidiadas pela União, no âmbito 
do Programa Nacional de Microcrédito 
Orientado (PNMPO-CRESCER).

Outra proposta do anteprojeto é relativa ao 
percentual de cargos da empresa a serem 
preenchidos por aprendizes reabilitados ou 
pessoas com deficiência. O anteprojeto pre-
vê a inclusão de dispositivo com a seguinte 
redação: “Para fins de cumprimento do dis-
posto neste artigo, não serão computados 
na base de cálculo os aprendizes, inclusive 
aqueles contratados pelas entidades de que 
trata o inciso V do art. 430 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT)”. Com essa inclu-
são, pretende-se estabelecer que não seja 
computado o número de aprendizes contra-
tados na apuração da cota para contratação 
de beneficiários reabilitados ou pessoas por-
tadoras de deficiência.

Na visão da CNF, as inovações propostas 
pelo anteprojeto de lei, em que pese serem 
meritórias nos seus objetivos inclusivos e de 
qualificação de jovens, merecem ajustes para 
que se respeite o equilíbrio econômico das 
empresas, o impacto social pretendido e a 
valorização da mão de obra do jovem.

17.5 – Concessão de benefícios em 
dinheiro 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a ampliação do poder discricionário 
dos trabalhadores no uso de benefícios 
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trabalhistas, tais como o pagamento 
de vale-transporte em dinheiro, no 
entendimento de que a concessão 
desses benefícios em pecúnia mantém 
seu caráter indenizatório e, portanto, 
não os incorpora a salários e demais 
remunerações, inclusive para fins 
de incidência de contribuição social 
previdenciária e de imposto de renda. 
O custeio de benefícios trabalhistas 
tais como o vale-transporte cabe tanto 
ao empregador quanto ao empregado, 
ainda que este seja o único beneficiário 
da medida.

As discussões no Congresso Nacional sobre 
propostas que tratam do vale-transporte 
estão centradas na conveniência de seu 
pagamento em dinheiro, na repartição do 
custeio do benefício entre empregadores, 
trabalhadores e também na concessão do 
benefício por meio do incentivo à utilização 
de bicicletas.

Sobre o pagamento do vale-transporte em 
dinheiro, persiste a preocupação, entre ou-
tras, de que o benefício venha a ser incor-
porado ao salário. Nas discussões, argu-
menta-se ainda que o trabalhador utilizaria 
o dinheiro para outros fins, desvirtuando o 
propósito do benefício, e que se perderia o 
reajuste automático nas tarifas de transporte 
subsidiadas pelo empregador.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu, em março de 2010, ao analisar a 
questão no Recurso Extraordinário (RE) 
nº 478.410, que não incide contribuição 

previdenciária sobre vale-transporte pago 
em dinheiro aos trabalhadores. O plenário 
do STF, por maioria de votos, firmou o 
posicionamento de que o auxílio-transporte 
pago não integra o salário do empregado 
constituindo, assim, uma verba de natureza 
indenizatória e não remuneratória. Para o STF, 
o fato de o vale-transporte ser pago mediante 
dinheiro não é suficiente para descaracterizar 
a natureza do benefício e entender de 
forma diversa acarretaria a cobrança de 
tributo sem previsão legal. Na decisão, o STF 
estabeleceu que o vale-transporte, por sua 
natureza indenizatória, não se incorpora à 
aposentadoria, nem mesmo à pensão, bem 
como não incide Imposto de Renda (IR) sobre 
seu pagamento em dinheiro. 

No plano administrativo, a Súmula nº 89/2012 
do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais firmou entendimento de que não incide 
a contribuição previdenciária sobre os valores 
pagos a título de vale-transporte em pecúnia.

No passado, a concessão de vale-transporte 
físico deu margem à comercialização ilegal 
do benefício, ao nascimento de uma indústria 
de falsificações, de roubos e de assaltos nas 
empresas de transportes e nas empresas 
autorizadas a comercializar o benefício. 

Além do exposto, a Lei nº 7.418/1985 não 
traz efetivamente a vedação do pagamento 
em dinheiro e, no que tange às instituições 
financeiras, a sistemática é regrada também 
por instrumento coletivo da categoria, no 
qual há previsão específica para a concessão 
em dinheiro do vale-transporte.
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Sobre o custeio do benefício, por sua vez, 
tramitam no Congresso Nacional projetos 
que buscam lançar o ônus integral do 
vale-transporte sobre os empregadores. 
Propostas dessa natureza não só violam 
o espírito original da concessão de um 
benefício indenizatório, aproximando-o de 
um benefício remuneratório, como também 
aumentam ainda mais o custo trabalhista 
que tolhe a geração de mais e melhores 
empregos formais.

Há proposições no Congresso Nacional 
que têm por objetivo instituir o auxílio-
transporte para o caso de o empregado 
escolher a bicicleta como meio de locomoção 
na ida e retorno do trabalho. Modalidades 
de transporte como esta são positivas para 
o meio ambiente e têm como objetivo 
a melhoria da qualidade de vida. Porém, 
devem ter sua análise aprofundada, com 
vistas à promoção que envolve este meio de 
transporte. 

17.6 – Equiparação de 
correspondentes a bancários

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
à reiteração da explicitação da relação 
contratual exclusivamente comercial 
que se estabelece entre bancos e 
correspondentes no país, entre os quais 
não há qualquer vínculo trabalhista, bem 
como para a reiteração da competência 
normativa do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), tal como disposta na Lei 
nº 4.595/1964.

Os correspondentes destacam-se pela quan-
tidade absoluta de pontos de atendimento e 
por sua capilaridade. Em termos de capilari-
dade, pode-se considerar que não há, no país, 
município algum sem ponto de atendimento 
de correspondente. De acordo com dados da 
Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 
2018, o país contava com 21,8 mil agências 
bancárias e com 341,3 mil correspondentes. 
Eles são largamente responsáveis pela inclu-
são financeira da população brasileira, uma 
vez que, em relação a agências bancárias, 
atingem populações tradicionalmente ca-
rentes e isoladas, que, em muitos casos, são 
desassistidas de estabelecimentos bancários. 
Em que pese a importância dos correspon-
dentes para a distribuição de serviços e pro-
dutos financeiros, estes profissionais são por 
vezes equivocadamente equiparados à cate-
goria dos bancários.

A Resolução do CMN nº 3.954/2011 altera e 
consolida as normas que dispõem sobre a 
contratação de correspondentes no país. Al-
gumas proposições argumentam que esse 
normativo amplia o rol de atribuições dos 
correspondentes, colocando em risco o futu-
ro da categoria bancária e precarizando seu 
trabalho. Valem-se de dois argumentos: o de 
que o CMN não pode editar normas para o 
sistema financeiro (sobretudo as que veem 
como de natureza trabalhista) e o de que 
correspondentes são empregados de institui-
ções financeiras. Ambos os argumentos não 
encontram amparo nem na lei nem nos fatos.

O primeiro argumento equivocado é o de 
que a Resolução do CMN nº 3.954/2011 vio-
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laria o princípio constitucional da legalidade 
estrita, presente no art. 5º, inciso II, da Cons-
tituição Federal (CF): o processo legislativo 
estabelecido na CF seria o único meio legí-
timo de estabelecer regras coercitivas gerais 
e abstratas (isto é, leis), não havendo norma 
no ordenamento jurídico que autorize o CMN 
ou o Banco Cnetral do Brasil (BCB) a dispor 
sobre a matéria com a generalidade e abstra-
ção verificadas na espécie. Porém, a compe-
tência do CMN está claramente disposta na 
Lei nº 4.595/1964, que foi recepcionada pela 
CF com status de lei complementar. Essa ca-
pacidade normativa está definida no artigo 
4º, inciso VIII, dessa lei, que assim estabelece: 

Compete ao Conselho Monetário Na-
cional, segundo diretrizes estabelecidas 
pelo Presidente da República: 

[...] 

VIII – Regular a constituição, funciona-
mento e fiscalização dos que exercerem 
atividades subordinadas a esta lei, bem 
como a aplicação das penalidades pre-
vistas.

O segundo argumento equivocado é o de 
que a Resolução do CMN nº 3.954/2011 
representaria violação à reserva legal da 
União para legislar sobre direito do trabalho 
(art. 22, inciso I, CF), na medida em que 
institucionalizaria a criação de “bancários 
informais”, realizando as mesmas atividades, 
mas sem contar com as proteções legais 
e os direitos da categoria. Ocorre que a 
Resolução do CMN não fere a reserva legal 
da União porque ela não trata de matéria 

trabalhista, mas, sim, de contrato comercial 
entre uma instituição financeira e um 
correspondente. O correspondente não é, de 
forma alguma, uma instituição financeira, 
mas apenas o elo entre o cidadão comum e 
a instituição, uma vez que atua por conta e 
sob as diretrizes da instituição contratante, 
que assume inteira responsabilidade pelo 
atendimento prestado pelo correspondente 
a seus clientes e usuários; a atividade de 
correspondente não se confunde com 
os serviços bancários que ele distribui. 

As relações contratuais – abertura de conta, 
depósito e mútuo – são sempre entre banco 
e usuário. Ao contratar o correspondente, 
o banco não o subcontrata para realizar 
sua atividade privativa de intermediação 
financeira, não havendo, assim, terceirização 
de atividade-fim. O correspondente não 
tem como foco a intermediação financeira, 
mas, sim, a prestação de serviços por 
conta e ordem da instituição financeira. 
É por essa razão que a Resolução do 
CMN nº 3.954/2011 é muito clara em seu 
artigo 1º ao tratar o correspondente como 
prestador de serviços contratado para 
“atividades de atendimento a clientes e 
usuários da instituição contratante”, sem 
jamais vincular o contratado à atividade 
financeira nem estabelecer qualquer 
vínculo trabalhista entre as duas partes.

Em 2016, o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), recentemente, julgou improcedente 
o pedido de reconhecimento de vínculo 
de emprego de uma funcionária de loja 
de departamento com uma instituição 
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financeira (RR-2149-55.2013.5.03.0114). O 
TST equiparou as atividades da empregada 
às de um correspondente bancário, o que 
impossibilitou o seu enquadramento na 
categoria dos bancários.

17.7 – Jornada de trabalho

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia projetos voltados 
para o fortalecimento de negociações 
coletivas. Para a CNF, com vistas a manter 
a competitividade e a produtividade, 
questões relativas a jornada de trabalho 
tanto podem ser objeto de negociações 
coletivas, como de ajustes individuais, 
nas situações previstas no art. 444 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Como regra geral, empregados de institui-
ções financeiras já cumprem jornada de tra-
balho igual ou inferior a máxima prevista na 
Constituição Federal.

Os impactos da redução da jornada de tra-
balho não podem ser avaliados por cálcu-
los matemáticos simplistas, pelos quais, por 
exemplo, uma redução da jornada de 44 ho-
ras semanais para quarenta horas (ou 9,1%) 
alavancaria automaticamente um crescimen-
to de 10% no número de vagas formais. Esse 
raciocínio equivocado supõe que empresas 
que contratam dez empregados passariam a 
necessitar de um 11º funcionário para cumprir 
as 44 que requer o seu ciclo produtivo. 

Tais cálculos negligenciam vários outros fato-
res da equação de produção de uma empre-
sa como, por exemplo, aumento de preço do 
produto final causado por redução da ofer-
ta, compra de equipamentos e ampliação do 
treinamento da mão de obra para aumentar 
a produtividade, ou mesmo desinvestimento 
para realocação em mercado no qual as nor-
mas trabalhistas sejam mais flexíveis. A ne-
gociação coletiva é a maneira de emprega-
dos e empregadores ponderarem todos esses 
fatores na equação da produção. 

Além do mais, atrelar a redução da jornada 
de trabalho ao aumento do adicional pago 
pelas horas extras trabalhadas, de 50% do 
valor normal para 75%, conforme consta de 
propostas legislativas em tramitação, au-
mentaria o custo com a mão de obra e, con-
sequentemente, desestimularia a criação de 
empregos formais.

17.8 – Fixação de piso salarial

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia o estabelecimento de 
pisos salariais por negociação coletiva 
que considerem de maneira realista as 
discrepâncias entre regiões geográficas 
do Brasil e entre diferentes setores da 
economia e atividades econômicas, 
balizadas não por exames superficiais de 
rentabilidade de setores econômicos mas, 
sim, pela necessidade de se assegurar 
remuneração adequada, segundo as 
regras que regem o mercado de trabalho.
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O chamado piso salarial ou salário profissio-
nal é aquele estabelecido para os profissio-
nais que exercem uma determinada ativida-
de em razão da sua natureza e desempenho 
laboral, das qualidades exigidas para a sua 
execução e, também, das possibilidades eco-
nômicas das empresas da respectiva catego-
ria econômica.

A reivindicação para a fixação de piso salarial 
para as categorias profissionais tem sido ob-
jeto de diversas proposições em tramitação 
no Congresso Nacional. Entretanto, a matéria 
deve ser objeto de estudos mais aprofunda-
dos, pois o Brasil apresenta enormes diferen-
ças regionais.

Estabelecer uma remuneração mínima pode 
funcionar como elemento contrário à preten-
são dos projetos de lei, pois determinadas 
categorias, em estados de menor atividade 
econômica, deixariam de conseguir reajustes 
maiores aos do piso salarial em suas negocia-
ções coletivas.

17.9 – Estabilidades da 
relação empregatícia

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a atualização das normas que 
regem as relações de trabalho, seja 
pelo aperfeiçoamento do sistema 
indenizatório para demissões imotivadas, 
disposto no artigo 7º, da Constituição 
Federal (CF), seja pelo fortalecimento das 
convenções e acordos coletivos 

que tratam da questão, para estímulo 
da competitividade e da inovação de 
empresas, bem como para aumentar a 
geração de empregos formais.

Uma das discussões mais importantes para a 
economia brasileira trata do engessamento 
do mercado de trabalho pela proibição das 
demissões imotivadas. O instituto da esta-
bilidade foi derrogado pela legislação que 
implantou o sistema do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), um sistema de 
proteção ao trabalhador baseado em qua-
tro pilares: aviso prévio, indenização de 40% 
sobre o saldo do FGTS, o próprio fundo e o 
seguro-desemprego. Há também uma série 
de outros mecanismos, tais como verbas res-
cisórias e restrições em casos especiais, ao 
lado daqueles estabelecidos por convenção 
ou acordos coletivos (como proteção para 
os que estão próximos da aposentadoria, os 
que são arrimo de família, os que têm muitos 
dependentes, as gestantes e os acidentados).

A discussão sobre a proibição de demissões 
imotivadas avança no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e no Congresso Nacional, com 
implicações muito graves. No coração dessa 
discussão, está a prerrogativa de o governo 
denunciar, isto é, desengajar o Brasil em um 
compromisso internacionalmente assumi-
do, uma convenção internacional trabalhista 
sem passar pelo crivo do Congresso Nacional: 
ou o Brasil continuará a denunciar tratados 
por ato do Executivo, como vem fazendo há 
décadas e como se faz em muitos países, ou 
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o governo passará a submeter ao Congresso 
a denúncia de tratados internacionais. 

Em junho de 1982, a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) aprovou a Convenção 
n° 158, que limita a dispensa de empregados 
por “justa causa” e proíbe a demissão imoti-
vada. 

Há conflito entre a Convenção OIT n° 158 e 
a CF, cujo artigo 7°, inciso I, prevê o direito 
a uma “relação de emprego protegida con-
tra despedida arbitrária ou sem justa causa, 
nos termos de lei complementar, que preve-
rá indenização compensatória, dentre outros 
direitos”. O Congresso Nacional aprovou o 
texto da Convenção da OIT, em setembro de 
1992, pelo Decreto Legislativo n° 68. Em 20 
de novembro de 1996, o Poder Executivo fe-
deral expediu o Decreto n° 1.855, que deu en-
trada à convenção no direito positivo interno 
do Estado brasileiro. Os decretos do Legis-
lativo e do Executivo haviam introduzido o 
próprio texto da convenção, em conflito com 
o dispositivo constitucional que determina a 
promulgação de lei complementar (LC) para 
regular a matéria. 

Essa anomalia deu origem à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) n° 1.480, pro-
posta pela Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT) e pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Ao julgá-la, o STF decidiu 
que, além de o texto da convenção não po-
der substituir a LC prevista na CF, tal LC não 
poderia alterar a sistemática da garantia de 
indenização compensatória. Foi essa decisão 
que levou o Poder Executivo a denunciar a 

Convenção n° 158, em dezembro de 1996, nos 
termos previstos na própria convenção, pelo 
Decreto n° 2.100, “visto haver sido denuncia-
da por Nota do Governo brasileiro à Organi-
zação Internacional do Trabalho”. 

A partir desse ponto, a discussão tomou dois 
rumos, um no STF e outro no Congresso Na-
cional. Enquanto o STF examina a constitu-
cionalidade do decreto do então presidente 
Fernando Henrique Cardoso, a Câmara dos 
Deputados é chamada a se pronunciar sobre 
a Mensagem n° 59/2008, do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que propõe nova rati-
ficação da referida convenção. Forma-se o 
quadro preocupante em que a Convenção n° 
158 pode vir a ser restaurada em sua eficácia 
seja por decisão do STF, seja por aprovação 
do Congresso. 

No STF, tramita a ADI nº 1.625, ajuizada pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (CONTAG), em que se questiona a 
constitucionalidade do Decreto n° 2.100/1996. 
Já foram proferidos seis votos: um pela total 
improcedência da ação, tendo em vista que 
a denúncia de tratado internacional consiste 
em ato discricionário do Presidente da Re-
pública que independe da anuência de ou-
tro poder (ministro Nelson Jobim); dois votos 
pela total procedência da ADI para declarar a 
inconstitucionalidade formal do mencionado 
decreto (ministros Joaquim Barbosa e Rosa 
Weber); e três pela procedência parcial da 
ação, estabelecendo que a denúncia da Con-
venção nº 158 da OIT condiciona-se ao re-
ferendo do Congresso Nacional, produzindo 
eficácia plena somente a partir da data dessa 
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anuência (ministros Maurício Corrêa, Carlos 
Brito e Teori Zavascki). 

O ministro Teori Zavascki, último a proferir 
voto até então e em nome da segurança ju-
rídica, sugeriu a modulação de efeitos, atri-
buindo eficácia prospectiva ao julgamento 
para que sejam preservados dos efeitos da 
eventual e futura declaração de inconstitu-
cionalidade não só o Decreto nº 2.100/1996 
como os demais atos de denúncia isolada-
mente praticados pelo Presidente da Repú-
blica até a data da publicação da ata do jul-
gamento da ADI nº 1.625. Ou seja, ao lado da 
questão de mérito introduziu-se também a 
questão processual de possível modulação. 

Quanto à questão de mérito, considerando 
que a maioria dos ministros que votou já se 
aposentou (à exceção da ministra Rosa We-
ber) e da costumeira e tradicional prática do 
Supremo de não alterar os votos proferidos 
dos ministros aposentados, pode-se consi-
derar que a maioria dos votos não será alte-
rada. Quanto à questão da modulação, por 
sua vez, é possível que todos os ministros 
(inclusive aqueles que substituíram ministros 
aposentados) se manifestem sobre a maté-
ria. Para fins práticos, a decisão sobre a mo-
dulação pode conservar os atos praticados 
até a conclusão do julgamento; no entanto, 
eventual decisão do STF poderia alterar o rito 
atual de ratificação de tratados internacio-
nais no Congresso Nacional.

Caso o STF decida que a Convenção n° 158 
jamais foi denunciada, ou caso o Congresso 
Nacional decida ratificar novamente a maté-

ria, sobrevirá um custo enorme para todos os 
setores da economia brasileira e para o pró-
prio governo (União, estados e municípios), 
que é grande empregador. Impedidos de 
demitir, os empregadores terão seus custos 
com a manutenção dos postos de trabalho 
aumentados significativamente e serão ini-
bidas novas contratações, com reflexos sobre 
o desemprego. Esses impactos serão particu-
larmente negativos sobre micro e pequenas 
empresas, que constituem os maiores em-
pregadores do país, e sobre os jovens, que 
registram taxas de desemprego muito mais 
altas do que aquelas da população acima de 
24 anos. O setor financeiro terá dificuldade 
para conceder crédito a empresas que, para 
justificar demissões imotivadas, aleguem 
problemas financeiros, o que agrava ainda 
mais o impacto negativo da convenção sobre 
a atividade econômica. 

No que diz respeito às consequências do jul-
gamento no STF e da tramitação da Mensa-
gem n° 59/2008 no Congresso, os impactos 
negativos projetam-se para o passado e para 
o futuro: cria-se insegurança jurídica acer-
ca das demissões imotivadas desde 1996 e 
reduz-se a criação de novos empregos pelo 
engessamento do mercado de trabalho. A 
economia brasileira seria fortemente atin-
gida pelos próximos três anos, uma vez que 
o artigo 17, item 1, da Convenção OIT n° 158 
dispõe que esta só pode ser denunciada a 
cada dez anos da data inicial de sua vigência, 
em 1985. Significa que a próxima denúncia 
só poderá ocorrer em 2025. No que tange à 
alteração das relações entre poderes, tanto 
o resultado do julgamento do STF quanto o 
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trâmite da Mensagem n° 59/2008 no Con-
gresso têm o poder de deslocar o Brasil do 
grupo dos países cuja Constituição é omissa 
sobre o papel do Legislativo na ratificação de 
denúncias de tratados para o grupo dos pa-
íses em que o Parlamento tem papel crítico 
nessas denúncias.

Ademais, discute-se no STF a obrigatoriedade 
ou não de motivação nos desligamentos 
de empregados celetistas que laboram 
em empresas com capital do governo, ou 
seja, em sociedades de economia mista 
(Banco do Brasil) e empresas públicas (Caixa 
Econômica Federal). O STF, inclusive, emitiu 
recente decisão analisando processo contra 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT) nos autos do Recurso Extraordinário 
nº 589.998 reconhecendo naquele caso a 
necessidade de motivação. A CNF apoia que 
eventual regulamentação inclua as empresas 
públicas e sociedades de economia mista que 
exercem atividade econômica, nos termos do 
artigo 173, da CF.

17.10 – Estabilidade provisória 
da relação empregatícia

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras considera que propostas 
legislativas voltadas a novas formas de 
garantia de emprego aos trabalhadores 
devem ser assentadas em rigorosos 
estudos que mensurem seu impacto 
econômico, em contraste com o ônus da 
estabilidade provisória e a rigidez que esta 
introduz numa economia competitiva. A 
legislação atual já contempla garantias 

provisórias de emprego que abrangem 
diversas situações.

No período de estabilidade provisória o 
empregado não pode ser dispensado por 
vontade do empregador, salvo por justa 
causa ou força maior. Há duas categorias de 
estabilidade: (i) aquelas previstas em lei; e (ii) 
aquelas previstas em convenções e acordos 
coletivos, nos quais os sindicatos, com a 
intenção de assegurar aos empregados 
garantia de emprego e salário, determinam 
alguns casos de estabilidade, tal como para o 
empregado em vias de aposentadoria.

No ordenamento pátrio, vislumbram-
se algumas hipóteses de estabilidades 
provisórias, entre as quais as mais comuns 
nas relações empregatícias são: (i) da 
gestante (artigo 10, II, “b”, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – 
ADCT, na Constituição Federal de 1988); (ii) 
do acidentado (Lei n° 8.213/1991, art. 118); 
(iii) do dirigente sindical (art. 8º, VIII, da 
Constituição Federal – CF, e artigo 543, § 
3º, da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT); e (iv) dos membros eleitos da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
(arts.163 a 165 da CLT).

A produção legislativa deve considerar a sus-
tentabilidade das empresas e o estímulo à 
geração de empregos, especialmente no mo-
mento de crise atual. No Congresso Nacional, 
contudo, são discutidas proposições que tra-
tam de estabilidade que, recorrentemente, 
pretendem inovar o ordenamento sem con-
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ceder incentivos fiscais ou de qualquer natu-
reza. Ao contrário, trazem mais um ônus tra-
balhista, devendo o empregador, caso queira 
manter suas atividades, adequar-se por meio 
da majoração do valor final dos produtos ou 
serviços comercializados. Ademais, o artigo 
7º, da CF, ao tratar da proteção da relação de 
emprego contra a despedida arbitrária ou 
sem justa causa, afirma que esta será insti-
tuída por meio de lei complementar. Por essa 
razão, determinados projetos de lei que tra-
mitam no Congresso Nacional possuem ví-
cios de constitucionalidade.

Dentre essas proposições, figuram a esta-
bilidade para o alcoolista, trabalhador com 
esposa gestante, membros de conselho fis-
cal de sindicatos, trabalhador que retorna de 
férias ou de afastamento involuntário, tra-
balhador às vésperas de se aposentar, bem 
como a vedação da demissão coletiva.

Propostas com o intuito de inibir a demissão 
coletiva não consideram a potencial desace-
leração da atividade econômica e o desestí-
mulo ao surgimento de novas vagas de em-
prego, como já ocorre, sobretudo, em alguns 
países europeus. A demissão coletiva é uma 
medida extrema a que recorrem as empresas 
em casos de grave crise conjuntural. A invia-
bilização da atividade econômica pela impo-
sição de ônus trabalhista exagerado levaria, 
no limite, à extinção da empresa e com ela de 
todos os empregos, além de afetar todos os 
parceiros com quem a empresa mantinha re-
lações comerciais e creditícias. Além do mais, 
o legislador já avaliou o tema e afastou a in-
segurança jurídica ao equiparar as demissões 

individuais, plúrimas e coletivas, através da 
Lei nº 13.467/2017.

A CF, ao reconhecer a autonomia coletiva 
da vontade, informou que a melhor ma-
neira de evoluir de forma sustentável com 
as relações sociais é através da autorregu-
lação. Por isso, a ampliação das hipóteses 
de estabilidade devem ser objeto de ne-
gociação coletiva. Por exemplo, o núme-
ro de dirigentes sindicais com estabilida-
de é prevista em lei mas, por negociação 
coletiva se pode modificar este número.

17.10.1 – Estabilidade provisória da 
aprendiz gestante

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que visem 
à inserção de jovens e adolescentes no 
mercado de trabalho. Para a CNF, essas 
propostas devem estar voltadas para o 
fortalecimento e aprimoramento dos 
programas de aprendizagem e devem ser 
implementadas de modo a respeitar as 
características especiais inerentes a essa 
modalidade de contrato de trabalho.

Aprendiz é o adolescente ou jovem, entre 
catorze e 24 anos, que estuda e trabalha, 
recebendo, ao mesmo tempo, formação 
técnica profissionalizante por meio de 
um curso teórico, na profissão à qual está 
se capacitando. Esse jovem deve estar 
matriculado e frequentando o ensino 
fundamental ou médio, e inscrito em 
programa de aprendizagem. Caso o aprendiz 
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seja pessoa com deficiência, não haverá 
limite máximo de idade para a contratação. O 
contrato de aprendizagem, segundo o artigo 
428, da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), possui natureza especial, diferente de 
qualquer outra modalidade de contrato de 
trabalho em razão de suas peculiaridades, eis 
que tem por objetivo a formação técnico-
profissional metódica e a posterior inserção 
do aprendiz no mercado de trabalho.

Segundo o artigo 429, da CLT, os 
estabelecimentos de qualquer natureza 
– que de acordo com o artigo 2º, da IN 
nº 75/2009, da Secretaria de Inspeção 
do Trabalho, tenham pelo menos sete 
empregados – estão obrigados a empregar 
e a matricular nos cursos dos serviços 
nacionais de aprendizagem (SENAI, SENAC, 
SENAT, SENAR e SESCOOP) um número de 
aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, 
e 15%, no máximo, dos trabalhadores 
existentes em cada estabelecimento, cujas 
funções demandem formação profissional. 
A contratação só é facultativa para as 
microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP), inclusive para aquelas que fazem 
parte do Simples Nacional. O limite fixado no 
artigo citado acima não se aplica quando o 
empregador for entidade sem fins lucrativos.

De acordo com dados da Secretaria de Inspeção 
do Trabalho, do Ministério da Economia, 
em 2017 foram inseridos no mercado de 
trabalho 369.676 aprendizes de 14 a 24 anos 
em todo o Brasil. As ocupações de auxiliar de 
escritório e assistente administrativo foram 
as que mais contrataram com quase 60% 

do total. Também houve relativo equilíbrio 
de contratações entre homens e mulheres 
em 2017, com 194.983 contratados (52%) e 
174.693 contratadas (47,26%).

A legislação brasileira não prevê dispositivos 
que assegurem estabilidade provisória da 
aprendiz em caso de gravidez, no curso do 
contrato de aprendizagem. Contudo, após a 
edição da Súmula nº 244 pelo Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), essa possibilidade pas-
sou a ser considerada pela Justiça do Trabalho. 
De acordo com a referida súmula, a emprega-
da gestante faz jus à estabilidade provisória 
desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto, mesmo quando admitida 
mediante contrato por prazo determinado. 

Dessa forma, o TST, ao analisar o Recurso de 
Revista nº 523-16.2015.5.02.0063, reconheceu 
que a estabilidade provisória constitui direito 
constitucional assegurado a qualquer empre-
gada gestante, independentemente do regi-
me e da modalidade contratual. De acordo 
com o entendimento atual desse tribunal, 
a gestante faz jus à estabilidade provisória 
mesmo se o início da gravidez se der na vi-
gência de contrato por prazo certo ou de ex-
periência. O TST considerou que o contrato 
de aprendizagem é modalidade por prazo 
determinado, no qual também se aplica a es-
tabilidade da gestante.

Todavia, o contrato de aprendizagem não 
pode ser considerado um mero contrato de 
trabalho por prazo determinado, uma vez 
que a sua celebração pressupõe, obrigato-
riamente, a combinação do ensino com a 
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atividade laboral. Esse é um dos principais 
elementos que o caracterizam como pacto 
especial. A concessão de estabilidade ges-
tacional à aprendiz poderá resultar em uma 
descaracterização do contrato de aprendiza-
gem, deslocando-o para um patamar de con-
trato de trabalho celetista.

Ademais, estender o direito à estabilidade 
provisória para a aprendiz gestante poderá 
gerar insegurança jurídica quanto aos direi-
tos inerentes ao contrato de aprendizagem e 
custos inesperados aos empregadores. Pode-
rá, ainda, provocar um desestímulo à contra-
tação de aprendizes pelas empresas, fazendo 
com que se mantenham sempre com a quan-
tidade mínima estipulada por lei, vez que o 
empregador passará a ser obrigado a supor-
tar o ônus dessa estabilidade. 

A CNF defende propostas que visem a for-
talecer e aprimorar os programas de apren-
dizagem, como forma de inserir jovens no 
mercado de trabalho e suprir a demanda das 
empresas por profissionais qualificados. Es-
sas propostas, contudo, devem respeitar a 
natureza especial do contrato de aprendiza-
gem e permitir a sua harmonização com os 
direitos constitucionais.

17.11 – Sociedades cooperativas e 
estabilidade provisória

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a explicitação da situação jurídica de 
empregados que sejam eleitos diretores 

de sociedades cooperativas criadas por 
eles próprios no sentido de negar a esses 
empregados estabilidade provisória 
equiparada à de dirigentes sindicais. 

A Lei das Sociedades Cooperativas (Lei nº 
5.764/1971, que “define a Política Nacional 
de Cooperativismo, institui o regime jurídico 
das sociedades cooperativas, e dá outras 
providências”) delineia essas entidades como 
um contrato de sociedade de natureza civil, 
com forma e natureza jurídica próprias, de 
pessoas que reciprocamente se obrigam 
a contribuir com bens ou serviços para o 
exercício de uma atividade econômica de 
proveito comum, sem objetivo de lucro, não 
sujeitas a falência. As sociedades cooperativas 
poderão adotar por objeto qualquer gênero 
de serviço, operação ou atividade em 
benefício de seus associados, assegurando-
lhes o direito exclusivo e exigindo-lhes a 
obrigação do uso da expressão “cooperativa” 
em sua denominação. 

Na economia brasileira, as cooperativas têm 
desempenhado um papel cada vez mais re-
levante na promoção do desenvolvimento, 
inclusive para o aumento da oferta de cré-
dito a taxas de juros competitivas (Ver seção 
12.10 – Cooperativas de crédito). Em que pese 
esse papel importante, há registro de criação 
de cooperativas com o único intuito de obter 
para seus diretores estabilidade equiparada à 
do dirigente sindical. 

Essa desvirtuação do papel das entidades 
decorre de dispositivo da Lei nº 5.764/1971, 
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que vem gerando controvérsia sobre a es-
tabilidade de empregados de empresas que 
sejam eleitos diretores de sociedades coope-
rativas criadas por eles mesmos, já que es-
tes, nos termos do artigo 55, gozariam das 
garantias asseguradas aos dirigentes sindi-
cais pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), previstas no artigo 543, do Decreto-Lei 
nº 5.452/1943. Entre essas garantias figura a 
vedação de dispensa do empregado até um 
ano após o final do seu mandato, salvo se 
cometer falta grave devidamente apurada. 

Não se justifica a existência de tal estabili-
dade equiparada à do dirigente sindical, do 
ponto de vista legal e constitucional, uma vez 
que a proteção contra despedida imotivada 
dada a esse tipo de dirigente, assim como a 
de integrante de Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA), tem como fun-
damento permitir que ele exerça sua função 
em plenitude, sem estar sujeito a, em tese, 
eventuais represálias por empregador arbi-
trário, diante do escopo de atuação do diri-
gente na relação empregado e empregador. 
Não se vislumbra tal prerrogativa para o di-
retor de cooperativa, já que não há por parte 
dele qualquer atuação contra interesses do 
empregador que justifique tal garantia legal. 

Além disso, depois da promulgação da Cons-
tituição Federal (CF) de 1988, a estabilidade 
de diretor de cooperativa equiparada à de 
dirigente sindical perdeu amparo legal. 

Recentes acórdãos de alguns tribunais do 
trabalho defendem que diante da suprema-
cia do artigo 8º, inciso VIII, da CF, o direito à 

estabilidade provisória de que trata o artigo 
543, da CLT, restou assegurado exclusivamen-
te aos dirigentes sindicais, pois o artigo 8º, 
inciso VIII, da CF e o artigo 10, inciso II, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), fazem alusão expressa ao dirigente 
sindical, à gestante e ao membro eleito a car-
go de direção da CIPA, mas não mencionam 
o diretor da sociedade cooperativa, o que 
permite concluir que a nova ordem consti-
tucional não recepcionou diversos dispositi-
vos da CLT e da legislação infraconstitucional 
que disciplinavam a estabilidade. Com isso, o 
artigo 543, da CLT, destina-se exclusivamente 
a dirigentes sindicais, não mais subsistindo a 
proteção contra a dispensa imotivada do dire-
tor de associação profissional, nem qualquer 
outra estabelecida na legislação periférica.

17.12 – Acidente de trabalho

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a ampliação dos direitos trabalhistas, 
tais como o direito à indenização pública 
nos casos de acidente de trabalho e de 
estabilidade de emprego temporária 
para trabalhadores acidentados, que 
resguardem os empregadores de 
demandas de má-fé cujo ônus pode 
afetar negativamente a capacidade de 
competição e de inovação das empresas.

Já há previsão legal para a proteção do 
trabalhador nos casos em que ocorre 
afastamento por motivo de acidente de 
trabalho, como o inciso XXVIII do artigo 7º, 
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o artigo 194 e, o inciso I, do artigo 201, da 
Constituição Federal (CF).

A Justiça do Trabalho é competente para 
julgar as ações de reparação de danos 
decorrentes de acidente de trabalho ou 
doença ocupacional, cabendo à justiça 
especializada somente a adoção supletiva de 
normas do processo civil em caso de omissão 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Não havendo omissão na CLT, não cabe 
discussão sobre a compatibilidade entre a 
norma trabalhista e o processo civil.

O artigo 118, da Lei nº 8.213/1991, assegura 
garantia de emprego de doze meses após 
a cessação do auxílio-doença acidentário e 
veda a dispensa do empregado a partir do 
16º dia do afastamento, quando o contrato de 
trabalho fica suspenso. O auxílio-doença será 
devido ao acidentado que ficar incapacitado 
para o seu trabalho por mais de quinze dias 
consecutivos.

Ocorre que o empregador arca com os 
custos da licença mesmo nos casos em que 
o afastamento do trabalhador se dá por 
conta de qualquer outra doença que não 
guarde nexo causal com o trabalho realizado. 
O empregado não pode ser dispensado por 
usufruir garantia do emprego sempre que esse 
afastamento ocorrer por um período superior 
a quinze dias. Nesses casos, o empregador 
incorre no ônus da não prestação do serviço, 
por força do afastamento previdenciário, 
para em seguida arcar com o custo adicional 
da estabilidade ou garantia do emprego.

Nesse quadro, não merecem prosperar as 

proposições legislativas que pretendem 
aumentar o prazo de estabilidade no emprego, 
bem como transferir para os empregadores 
ônus maior com a manutenção do Seguro de 
Acidente do Trabalho.

O STF reconheceu a repercussão geral no 
Recurso Extraordinário nº 828.040 que 
discutirá a responsabilização objetiva do 
empregador por danos decorrentes de 
acidente de trabalho, tendo em vista o 
disposto no artigo 7º, XXVIII, da CF, que prevê 
a obrigação de indenizar quando houver dolo 
ou culpa. 

17.13 – Adicional de penosidade

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que remetam 
à livre negociação entre os empregadores 
e as entidades de representação de 
categorias expostas a desconforto 
físico ou psicológico intenso, relativas 
a questões de adicional de penosidade. 
Essas propostas devem buscar precisão 
na caracterização das condições de 
penosidade, circunscritas às normas de 
segurança e saúde no trabalho, editadas 
pelo Ministério da Economia, bem como 
à prevenção de desconfortos inerentes a 
certas atividades, excluídas as questões 
de segurança pública.

Adicionais constituem acréscimos de remu-
neração aos trabalhadores que exercem fun-
ções que lhes causem um dano efetivo ou 
potencial. O adicional de penosidade é um 
direito constitucional garantido aos traba-
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lhadores, que carece de regulamentação. Na 
Constituição Federal (CF), encontra-se ao 
lado dos adicionais de insalubridade e de pe-
riculosidade (art. 7º, XXIII, CF).

O adicional de penosidade não se confunde 
com o de insalubridade, nem com o de peri-
culosidade. Condições penosas não expõem 
o trabalhador a riscos de saúde ou a riscos 
para sua incolumidade, mas causam descon-
forto físico ou psicológico mais intenso do 
que o provocado por atividades ou ambien-
tes de trabalho normais.

A caracterização de trabalho penoso está 
sujeita a boa margem de imprecisão. Tal im-
precisão é acentuada ao se tratar da base de 
cálculo do adicional de penosidade. Em julho 
de 2009, o Supremo Tribunal Federal enten-
deu que o adicional de insalubridade deve 
ser calculado sobre o salário mínimo. 

17.14 – Seguro de Acidente do 
Trabalho

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o aperfeiçoamento pessoal e profissional 
dos trabalhadores, na medida em que 
essas propostas não considerem como 
período de serviço efetivo o tempo 
despendido pelo empregado em 
programas de capacitação e qualificação, 
ainda que estes sejam requisito para 
promoção, ou representem vantagem 
remuneratória, tampouco estendam o 
benefício a pessoas que não participam 
diretamente da relação de trabalho.
O tratamento normativo do benefício 

recomenda cautela para não desestimular 
os empregadores a capacitar e qualificar 
trabalhadores.

A  Constituição Federal garante ao empregado 
o Seguro de  Acidente do Trabalho (SAT), 
custeado pelas empresas mediante o 
pagamento de um adicional sobre a folha de 
salários.

A Lei nº 8.212/1991, que definiu as alíquotas 
do SAT de acordo com uma graduação de 
riscos, bem como delegou a regulamentação 
a ato normativo infralegal (regulamento), 
estabeleceu os dados necessários à 
configuração da hipótese de incidência da 
contribuição social. A alíquota foi estabelecida 
em 1%, para as empresas em cuja atividade 
preponderante esse risco seja considerado 
leve, de 2% para risco médio e de 3% para as 
de risco grave. Com o Decreto nº 2.173/1997, 
a atividade preponderante passou a ser 
considerada aquela que, na empresa, ocupa 
o maior número de trabalhadores.

O Decreto nº 6.957/2009 alterou o 
Regulamento da Previdência Social (Decreto 
nº 3.048/1999) quanto à aplicação, ao 
acompanhamento e à avaliação do Fator 
Acidentário de Prevenção (FAP). Consiste 
em um multiplicador variável calculado de 
acordo com o grau acidentário no ambiente 
de trabalho. O FAP é aplicado à respectiva 
alíquota de 1%, 2% ou 3% de contribuição 
para o SAT, o que deverá aumentar ou 
reduzir o percentual, de acordo com o grau 
de incidência de acidentes de trabalho. 
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O multiplicador variável introduzido pela 
nova legislação acarretou alteração drástica 
na classificação de diversos setores da eco-
nomia, que passaram da contribuição mínima 
à máxima, mesmo não havendo equivalência 
na gravidade dos acidentes com os setores 
que já contribuíam com a alíquota de 3%. A 
mudança introduzida pela nova legislação 
pode ser inconstitucional por se basear em 
um critério de presunção, já que não é mais 
necessário verificar se o funcionário de fato 
exerceu atividades que causaram a doença, 
bastando que esta esteja classificada como 
de alta incidência naquele ramo empresarial.

O Conselho Nacional de Previdência (CNP), 
na 220ª reunião ordinária no dia 24 de se-
tembro de 2015, aprovou a alteração da inci-
dência do FAP sobre o Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa matriz 
para o do estabelecimento local. Segundo o 
Governo Federal o cálculo do fator por esta-
belecimento chega mais perto da realidade 
do trabalhador. Essa alteração teve a finali-
dade de uniformizar a incidência do FAP com 
a Súmula nº 351/2008 do Superior Tribunal 
de Justiça que dispõe que “a alíquota de con-
tribuição para o Seguro de Acidente do Tra-
balho (SAT) é aferida pelo grau de risco de-
senvolvido em cada empresa, individualizada 
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da ativi-
dade preponderante quando houver apenas 
um registro” e com a Instrução Normativa nº 
1.453/2014 da Receita Federal do Brasil.

Apesar de o CNP ter aprovado em 24.9.2015, 
a alteração da incidência do FAP sobre 
o estabelecimento local – com base nos 

dados do CNPJ – e não mais, considerando 
o CNPJ da empresa matriz (ou CNPJ 
raiz), de forma a apurar um fator mais 
próximo da realidade fática, conforme 
Súmula nº 351, de 2008, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), alguns aspectos 
sobre a matéria ainda merecem atenção.

É que o Setor Financeiro foi agravado 
com a majoração, por meio do Decreto nº 
6.042/2007, da alíquota do SAT de 1% para 
3% – previstas no art. 22, II, “a” e “c”, da Lei 
nº 8.212/1991 – ou seja, a contribuição pas-
sou do grau leve (1%) para o grau grave (3%) 
sem, contudo, ter sido divulgado pelo então 
Ministério da Previdência Social (MPS) os 
elementos capazes de justificar tal elevação.

Os dados, teoricamente, utilizados para jus-
tificar a majoração da alíquota, não estão 
calcados em fatos e/ou dados estatísticos fi-
dedignos, com afronta direta aos princípios 
que regem o sistema contributivo específi-
co (referibilidade, retributividade e equilíbrio 
atuarial), além de afronta ao princípio cons-
titucional da publicidade.

Assim, como dito, apesar do avanço no que 
diz respeito à aplicabilidade do multiplica-
dor FAP (sobre a alíquota SAT), por estabe-
lecimento, nos termos previstos na Portaria 
Interministerial MPS/MF nº 432/2015, o agra-
vamento da alíquota SAT para as instituições 
financeiras deve ser acompanhado pela CNF, 
ainda que haja ação coletiva proposta pela 
Federação Brasileira de Bancos, em que se 
discute esse agravamento de alíquota.
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17.15 – Fundo de Amparo ao 
Trabalhador

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia iniciativas que revejam 
a destinação e verifiquem a eficiência 
da aplicação dos recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) sem, 
contudo, reduzir a alocação dos recursos 
ao amparo do trabalhador desempregado. 
Entre essas iniciativas, a CNF endossa 
aquelas voltadas para o preparo de mão 
de obra para um mercado de trabalho 
que demanda profissionais qualificados. 
Sobre o Conselho Deliberativo do FAT 
(CODEFAT), a Confederação defende a 
constituição de um órgão colegiado de 
efetiva representatividade, que reúna 
entidades patronais de âmbito nacional 
constituídas na forma da lei, sobre as 
quais não pese qualquer dúvida quanto à 
sua legalidade.

O FAT consiste em um fundo especial, atual-
mente vinculado ao Ministério da Economia, 
instituído em 1990 para o custeio do Programa 
do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial, o 
financiamento de programas de desenvolvi-
mento econômico e qualificação profissional.

Os recursos do fundo originam-se principal-
mente das contribuições para o Programa de 
Integração Social (PIS) e para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP). A partir da vigência da Constituição 
Federal (CF) de 1988 e da instituição do FAT, o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) passou a gerir perma-

nentemente recursos que correspondem a, 
pelo menos, 40% do que é arrecadado com 
as contribuições ao PIS/PASEP.

Até dezembro de 2018, o saldo de recursos 
do FAT com BNDES, integrados pelo FAT 
Constitucional e o FAT Depósitos Especiais, 
somavam o montante de R$ 271,26 
bilhões. Desse valor, R$ 9,68 bilhões são de 
depósitos especiais, ou seja, que poderiam 
ser restituídos rapidamente ao Fundo e, 
R$ 261,58 bilhões que correspondem aos 
repasses constitucionais.

Para a implementação de uma sólida política 
de fortalecimento da economia e do mercado 
de trabalho nacional, é de grande importância 
o acompanhamento da aplicação desses 
recursos para que sejam definidos métodos 
de alocação e estabelecidas prioridades que 
se coadunem com os objetivos essenciais do 
FAT e do BNDES. Essa é a responsabilidade 
do CODEFAT, criado pelo mesmo marco legal 
que deu origem ao FAT. Trata-se de órgão 
colegiado de caráter tripartite que possui 
como suas principais funções a elaboração 
de diretrizes para programas e para alocação 
de recursos; o acompanhamento e a 
avaliação do impacto da aplicação de tais 
recursos, bem como a função de propor o 
aperfeiçoamento da legislação referente às 
políticas públicas de emprego e renda, e a 
fiscalização da administração do FAT. Em 
2016, a composição do CODEFAT não contou 
com ampla participação patronal de âmbito 
nacional, representativa.

Na esfera do Congresso Nacional, várias pro-
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posições objetivam alterar critérios e definir 
novos parâmetros que balizem a alocação de 
recursos do FAT pelo seu Conselho Delibera-
tivo. Também tramitam projetos que preten-
dem condicionar a concessão de benefícios 
(como o seguro-desemprego e ações como 
a qualificação profissional de trabalhadores 
desempregados) à frequência de emprega-
dos nos cursos oferecidos.

A vinculação legal de recursos do FAT a pro-
gramas de capacitação e qualificação profis-
sional poderia representar importante estí-
mulo à formação dos empregados.

17.16 – Licença-maternidade

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a prorrogação da licença-maternidade 
que não imponham ônus exagerados 
aos empregadores mas, sim, que os 
incentivem a conceder essa prorrogação 
de forma voluntária, inclusive por meio 
de isenções tributárias, ou que remetam 
a questão para acordos coletivos.

A Constituição Federal de 1988 admitiu 
as disposições da Convenção nº 103 da 
Organização Internacional do Trabalho e 
passou a assegurar à gestante, sem prejuízo 
de emprego e salário, 120 dias de licença, 
além de vedar sua dispensa arbitrária ou 
sem justa causa a partir do momento da 
confirmação da gravidez e até cinco meses 
após o parto (art. 7º, XVIII, da Constituição 
Federal e art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias). O benefício é 
estendido aos casos de adoção, também 
concedendo à mãe adotante estabilidade 
temporária. 

É pertinente e oportuna a discussão sobre 
a ampliação do direito por mais sessenta 
dias, o que atende às recomendações da 
Organização Mundial de Saúde de as mães 
proverem aleitamento durante os seis 
primeiros meses de vida de seus filhos. No 
Brasil, a legislação concede à mãe lactante 
o direito a dois descansos especiais, de 
meia hora cada um, durante a jornada de 
trabalho, para aleitamento, até que seu 
filho complete 6 meses de idade (ou mais, 
se houver necessidade médica – art. 396, 
da Consolidação das Leis do Trabalho).

Para a CNF, o direito à licença-maternidade 
e as discussões em torno de sua eventual 
dilatação aproximam-se do espírito da 
Lei n° 11.770/2008, que criou o Programa 
Empresa Cidadã. De acordo com a norma, 
as empresas que voluntariamente aderem 
ao programa e concedem o benefício 
às funcionárias são beneficiadas com 
incentivos fiscais. Nele, os primeiros 120 
dias de licença-maternidade continuam a 
ser custeados pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e a empresa arca com os 
dois meses seguintes. A beneficiária recebe 
seu salário integral ou, no caso de valores 
variáveis, a média dos ganhos nos últimos 
seis meses. O total da remuneração integral 
pago nos sessenta dias de prorrogação da 
licença-maternidade pode ser deduzido do 
imposto devido.
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17.17 – Outras licenças 
trabalhistas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
justifiquem as hipóteses de ausência, 
desde que estabelecidas por meio 
de negociação coletiva e que não se 
convertam em incentivo ao absenteísmo.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
em seu artigo 473, estabelece rol de hipóte-
ses em que o empregado poderá deixar de 
comparecer ao serviço sem que haja pre-
juízo do salário ou do gozo das férias. São 
casos que ensejam ausência justificada: (i) 
falecimento de cônjuge, ascendente ou des-
cendente, irmão ou pessoa que viva sob sua 
dependência econômica; (ii) doação volun-
tária de sangue devidamente comprovada; 
(iii) alistamento eleitoral; (iv) cumprimento 
de exigência do serviço militar; (v) parti-
cipação em processo seletivo para ingres-
so em estabelecimento de ensino superior; 
(vi) comparecimento em juízo; (vii) exercício 
de mandato de representante sindical; (viii) 
nascimento de filho; (ix) em virtude de ca-
samento; (x) acompanhar consultas médicas 
e exames durante o período de gravidez da 
esposa ou companheira; (xi) acompanhar fi-
lho de até 6 anos em consulta médica; e (xii) 
realização de exames preventivos de câncer 
devidamente comprovada. A CLT ainda esta-
belece prazos específicos para cada um dos 
casos de ausência justificada, de modo a as-
segurar ao trabalhador tempo hábil para o 

cumprimento de obrigações junto ao Estado, 
além de prover oportunidade ao empregado 
para resolver questões atinentes ao seu cír-
culo familiar. 

Discussões relacionadas ao rol supracitado e à 
ampliação dos prazos de ausência justificada 
têm sido desenvolvidas nos âmbitos dos três 
poderes. No Congresso Nacional, elevado 
número de proposições visa à modificação 
do artigo 473 da CLT. No Poder Executivo, a 
Conferência Nacional de Emprego e Trabalho 
Decente, organizada por comissão tripartite, 
é um dos fóruns de discussão dessa temática 
e de outras relacionadas ao cotidiano de 
trabalhadores e empregadores. O Poder 
Judiciário, por sua vez, tem sido provocado a 
se manifestar sobre as hipóteses de ausência 
e licença do trabalhador, como no caso do 
mandado de injunção nº 4.408, impetrado pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Saúde (CNTS), por meio do qual a entidade 
requereu a regulamentação do inciso 
XIX, do artigo 7º, da Constituição Federal, 
que tratava da hipótese de ausência do 
trabalhador em caso de nascimento de filho.

O prazo do artigo 473, da CLT, destinado à re-
cuperação do trabalhador em caso de faleci-
mento de parentes, conhecido como licença 
nojo, é comumente questionado. A legislação 
vigente prevê a possibilidade de ausência 
justificada por 2 dias de trabalho. 

No Congresso Nacional, proposições referen-
tes ao disciplinamento da falta justificada 
são apresentadas constantemente. Projetos 
nesse intuito dispõem que, além das faltas 
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justificadas já existentes na CLT, essas serão 
expandidas e terão anexados novos motivos 
para que o trabalhador deixe de comparecer 
ao trabalho. Computando algumas propostas 
que foram apresentadas até o ano de 2018, 
apenas os projetos que possuem prazo de-
terminado de afastamento concederiam ao 
empregado quase 100 dias durante o ano 
para ausentar-se por motivos variados, exce-
tuando-se os feriados nacionais e estaduais.

Algumas propostas pretendem alterar a CLT 
para permitir que o empregado deixe de 
comparecer ao trabalho por até oito horas 
para submeter-se a provas de concurso pú-
blico em um período de um mês. Outras pro-
posições determinam como “falta justifica-
da”: o afastamento de 2 a 6 dias para doação 
de órgãos e tecidos; o afastamento de até 6 
dias durante a gravidez para o acompanha-
mento de pré-natal; afastamento por prazo 
indeterminado para doação de medula; li-
cença por prazo indeterminado para práticas 
esportivas no âmbito da seleção brasileira, 
além de proposições legislativas que objeti-
vam assegurar ao trabalhador a possibilidade 
de afastamento de suas atividades para fins 
de qualificação. 

Não obstante o apoio a iniciativas que visem 
assegurar licenças trabalhistas pertinentes, 
a CNF prima pela autonomia coletiva dos 
agentes econômicos e pelos instrumentos 
coletivos de trabalho quando da discussão 
de políticas voltadas às relações de trabalho.

17.18 – Assédio moral 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que visem 
a estabelecer critérios objetivos para 
a fixação de indenização em caso de 
ocorrência de assédio moral.

Entende-se como assédio moral a prática, ma-
nutenção ou exposição de empregados a si-
tuações vexatórias, por várias vezes, no exer-
cício das atividades e funções, que tenham 
origem não só de chefias, mas também de pes-
soas com posição hierárquica igual ou inferior.

O assédio moral deve ser combatido de to-
das as maneiras possíveis. Em que pesem a 
gravidade do problema e a necessidade de 
duras medidas de prevenção e punição de 
atos dessa natureza, o conceito de assédio 
moral não pode ser genérico: sua indefini-
ção gera insegurança jurídica, na medida em 
que o empregador desconhece qual compor-
tamento seu poderá vir a ser interpretado 
como assédio pela Justiça do Trabalho. 

Ademais, não basta a comprovação de culpa 
(em sentido amplo) do empregador para que 
o empregado tenha direito à indenização. In-
cumbe à vítima a prova de nexo causal e efe-
tivo dano, o que é dificultado pela ausência 
de clara definição do que seja assédio moral.

O artigo 483, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, elenca as hipóteses de rescisão in-
direta, dentre as quais não figura o assédio 
moral. Contudo, eventos comprovados de as-
sédio moral habilitam os empregados a plei-
tear indenização por danos morais, à qual não 
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se soma indenização rescisória. Eventual acu-
mulação de indenização rescisória com inde-
nização genérica por danos morais caracteri-
zaria bis in idem, ou dupla indenização, pois 
a origem da reparação seria a mesma: even-
tuais danos originados pelo assédio moral.

Com a vigência da Nova Lei Trabalhista (Lei 
n° 13.467/2017), foram estabelecidos limites 
para indenizações. De acordo com a nova le-
gislação, as reparações serão calculadas com 
base no último salário contratual do ofendi-
do. A reforma também criou diferentes tipos 
de categorias de ofensas: de natureza leve, 
média, grave e gravíssima. Na primeira, o va-
lor começa em até três vezes baseado no sa-
lário do ofendido e, na última, o valor poderá 
chegar até cinquenta vezes. A vinculação sa-
larial não teve uma boa repercussão, uma vez 
que trabalhadores com salários diferentes 
que sofreram a mesma situação poderiam 
ganhar indenizações distintas, ferindo assim 
o princípio constitucional da igualdade. 

Assim, logo após a vigência da nova lei, o 
Presidente da República editou a Medida 
Provisória (MP) n° 808/2017 com algumas 
mudanças na lei. Dentre elas, a fórmula de 
vinculação do pagamento das indenizações, 
que agora não mais estariam ligadas ao sa-
lário do ofendido, mas sim ao limite máximo 
dos benefícios do Regime Geral de Previdên-
cia Social, trazendo isonomia entre todos os 
trabalhadores prejudicados. A MP perdeu a 
validade sem que fosse deliberada na Comis-
são Mista.

É preciso cautela para evitar que ações ju-

diciais sirvam para fomentar a chamada “in-
dústria da indenização”, já que as empresas 
acabam arcando com pesados valores advin-
dos de condenações a título de dano moral, 
possivelmente sem fundamento. A cláusula 
preventiva de assédio moral que consta de 
convenções coletivas firmadas pela catego-
ria dos bancários tem-se mostrado eficaz e 
contribui para enriquecer a discussão sobre 
o tema.

17.19 – Acesso das entidades 
sindicais às informações das 
empresas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras acompanha com interesse 
as propostas que assegurem aos 
trabalhadores o preceito constitucional 
do direito à informação, ao mesmo 
tempo em que considera dispensável o 
fornecimento de dados das empresas 
diretamente aos sindicatos, seja por 
serem essas informações de domínio 
público, seja por tal prestação constar de 
dispositivos legais já existentes.

Propostas em tramitação no Congresso Na-
cional sugerem alteração da Consolidação das 
Leis do Trabalho para obrigar empresas a pres-
tar informações ao sindicato laboral, para fins 
de negociação coletiva, acerca de sua situa-
ção econômica e financeira – mediante com-
promisso de sigilo por parte dos sindicatos. 

A Confederação não considera adequado 
que empresas submetam aos sindicatos 
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laborais informações confidenciais sobre sua 
condição econômica e financeira, na medida 
em que já existem dispositivos legais que 
obrigam a divulgação e definem os limites 
da publicidade das informações financeiras 
dessas instituições para o mercado, para os 
acionistas, para os investidores e para os 
fornecedores. Entidades constituídas sob 
a forma de sociedades por ações devem 
elaborar e publicar duas demonstrações 
financeiras anualmente, conforme determina 
a Lei nº 6.404/1976, capítulo XV – Exercício 
Social e Demonstrações Financeiras. Para as 
instituições financeiras, o dever de elaborar 
e publicar suas demonstrações financeiras é 
semestral (Lei nº 4.595/1964, art. 31). 

Entre outras informações pretendidas pelos 
sindicatos, consta a relação de salários 
(Relação Anual de Informações Sociais – RAIS), 
cadastros dos empregados, comunicações 
de dispensa e requerimentos de seguro-
desemprego. Todas essas informações são 
transmitidas pelas empresas ao Ministério 
da Economia. Ocorre que os próprios 
empregados já possuem acesso aos dados 
pretendidos pelos sindicatos. No caso das 
empresas, por exemplo, é imposta pelo artigo 
22, da Lei n° 8.213/1991, a comunicação de 
acidente de trabalho também aos sindicatos. 
A Constituição Federal (CF) assevera que 
“todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado” (art. 5º, XXXIII, da CF). 

A outorga de tal prerrogativa a sindicatos é, 
portanto, dispensável. 

17.20 – Participação dos 
trabalhadores na gestão das 
empresas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia proposições voltadas 
para o estabelecimento de boas regras 
de governança das corporações que 
não confundam colegiados dedicados à 
fiscalização de atividades e à formulação 
estratégica com colegiados voltados 
para negociações trabalhistas. Para a 
CNF, deve-se aplicar idêntico tratamento 
jurídico a todos os conselheiros de 
administração.

A participação de empregados em conselhos 
de administração é tema amplamente deba-
tido e objeto recorrente de proposições legis-
lativas. No âmbito do Congresso Nacional, há 
atores que vislumbram benefícios tanto para 
trabalhadores quanto para empregadores, ao 
passo que outros expressam não acreditar 
nos resultados esperados pelos primeiros.

O artigo 142, da Lei nº 6.404/1976, fixa as 
atribuições do conselho de administração. 
Segundo o dispositivo, compete ao colegia-
do fixar a orientação geral dos negócios da 
companhia; eleger e destituir diretores das 
companhias e fixar-lhes atribuições; fiscalizar 
a gestão dos diretores; examinar, a qualquer 
tempo, os livros e papéis da companhia; so-
licitar informações sobre contratos celebra-
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dos ou em via de celebração; e quaisquer ou-
tros atos. Conforme prevê o artigo 140 dessa 
mesma lei, o conselho de administração será 
composto por, no mínimo, três membros 
eleitos pela assembleia geral e por ela des-
tituíveis a qualquer tempo. No entanto, no 
direito brasileiro, o conselho apenas é obri-
gatório para companhias de capital aberto e 
as de capital autorizado, sendo a sua adoção 
facultativa para companhias fechadas, de ca-
pital não autorizado.

A possibilidade de participação dos trabalha-
dores na gestão das empresas para contextos 
“excepcionais” traduz o entendimento dos 
constituintes quanto ao papel dos trabalha-
dores na adoção de medidas de orientação e 
desenvolvimento das companhias. Infere-se 
do inciso XI, do artigo 7º, da Constituição Fe-
deral, assim como de outras previsões cons-
titucionais vinculadas, que a participação 
dos trabalhadores prevista não se confunde 
com o estabelecimento de mecanismos de 
cogestão, que concederiam aos trabalhado-
res abertura à codecisão. 

A reforma legal realizada por meio da 
Lei nº 10.303/2001 inovou de modo 
significativo as Leis nº 6.404/1976 e nº 
6.835/1976, admitindo a participação 
de representantes de empregados no 
conselho de administração das companhias. 

Como estabelece a Lei nº 10.303/2001, a par-
ticipação de representantes dos emprega-
dos nos conselhos de administração estaria 
condicionada a previsões estatutárias ade-
quadamente aprovadas em assembleia geral 

de acionistas. Ao órgão deliberativo também 
cabe a destituição de conselheiros a qualquer 
tempo.

Já no caso das companhias públicas e socieda-
des de economia mista, com vistas à adequa-
ção das regras que balizam a gestão dessas 
entidades aos efeitos da Lei nº 10.303/2001, 
o Poder Executivo capitaneou no âmbito do 
Legislativo a aprovação do Projeto de Lei nº 
3.407/2008, que regulamentou a eleição e a 
participação de representantes de trabalha-
dores nos conselhos de administração de tais 
companhias.

A CNF observa que conselhos de administra-
ção, por serem essencialmente fiscalizadores 
e formuladores de políticas gerais, não cons-
tituem fóruns de negociação entre as partes 
das relações de trabalho. Para a Confedera-
ção, deve prevalecer igual tratamento entre 
os conselheiros de administração, inclusive 
no que toca à responsabilização dos autores 
de ações culposas ou dolosas que violem a lei 
ou o estatuto da empresa, de modo a não dis-
criminar conselheiros representantes dos tra-
balhadores daqueles eleitos pelos acionistas.

17.21 – Ultratividade das 
convenções, acordos e contratos 
coletivos de trabalho

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o fortalecimento da livre negociação de 
convenções, acordos e contratos coletivos 
de trabalho, no entendimento de que 
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a aprovação de leis trabalhistas reduz 
o espaço para esses acordos e introduz 
rigidez nas relações de trabalho que 
afeta a competitividade das empresas 
e a geração de empregos. Convenções, 
acordos ou contratos coletivos de trabalho 
não se incorporam definitivamente aos 
contratos individuais de trabalho por 
constituírem pactos de vigência limitada, 
cujas cláusulas vigoram por um tempo 
determinado.

O artigo 613 da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) dispõe que: “As Convenções e os 
Acordos deverão conter obrigatoriamente: 
[...] II - prazo de vigência [...]; IV - condições 
ajustadas para reger as relações individuais 
de trabalho durante sua vigência”. Também 
o Decreto nº 908/1993, que fixa as diretrizes 
para as negociações coletivas de trabalho 
das empresas públicas, sociedades de econo-
mia mista e demais empresas sob controle 
direto ou indireto da União, reafirma a tem-
poralidade e relatividade do conteúdo das 
convenções ou acordos coletivos de trabalho 
no parágrafo único do artigo 2º, que reza que 
todas as cláusulas do acordo coletivo vigen-
te deverão ser objeto de negociação a cada 
nova data-base. 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) de-
terminava na Súmula nº 277 que: “As con-
dições de trabalho alcançadas por força de 
sentença normativa, convenção ou acordos 
coletivos vigoram no prazo assinado, não 
integrando, de forma definitiva, os contra-
tos individuais de trabalho”. Em setembro 

de 2011, o TST revisou essa súmula para de-
cidir em sentido contrário. Por ocasião da 
Segunda Semana do TST, a CNF se opôs a 
esse entendimento e, desde então, vem 
se manifestando pela não ultratividade. 

Argumenta-se, por vezes, que o artigo 468 
da CLT prevê que as disposições da norma 
coletiva são inalteráveis, ao estabelecer que 
“nos contratos individuais de trabalho só é lí-
cita a alteração das respectivas condições por 
mútuo consentimento e, ainda assim, desde 
que não resultem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nuli-
dade da cláusula infringente desta garantia”. 
Porém, esse artigo encontra-se no capítulo 
da CLT que versa sobre direito individual do 
trabalho e não no que trata do direito coleti-
vo do trabalho.

As convenções, acordos ou contratos cole-
tivos de trabalho são regulados pela Lei nº 
10.192/2001, cujo parágrafo 2º do artigo 13 
dispõe: 

Art. 13. No acordo ou convenção e no 
dissídio, coletivos, é vedada a estipula-
ção ou fixação de cláusula de reajuste 
ou correção salarial automática vincula-
da a índice de preços. 

[...]

§ 2o Qualquer concessão de aumento 
salarial a título de produtividade deverá 
estar amparada em indicadores objeti-
vos. 
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Discutem-se no Congresso Nacional propos-
tas que alteram esse parágrafo da norma tra-
balhista para estabelecer a chamada “ultrati-
vidade dos acordos, convenções e contratos 
coletivos de trabalho”, pelas quais as cláusu-
las ajustadas nesses instrumentos passariam 
a integrar os contratos individuais de traba-
lho e somente poderiam ser reduzidas ou su-
primidas por posterior acordo, convenção ou 
contrato coletivo de trabalho.

A aprovação de uma lei trabalhista retira uma 
das mais importantes funções dos sindica-
tos: a negociação. Cada vez que se engessa 
a legislação, diminui-se o espaço para se for-
talecer os sindicatos, sejam eles de trabalha-
dores, sejam de empregadores. Também se 
aumenta ainda mais a complexa estrutura 
legal trabalhista já existente.

Propostas dessa natureza dificultam as ne-
gociações coletivas, pois as eventuais van-
tagens obtidas, tanto pelos trabalhadores 
quanto pelas empresas, decorrentes do bom 
momento econômico, passam a ter enorme 
dificuldade de serem negociadas, dado o ris-
co de serem perenizadas nos contratos indi-
viduais – o que introduz grande rigidez nas 
relações de trabalho.

Tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) 
a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 323, ajuizada pela 
Confederação Nacional dos Estabelecimen-
tos de Ensino (CONFENEN), em que se ques-
tiona a constitucionalidade da Súmula nº 277 
do TST. Segundo a entidade, a súmula con-
traria os preceitos constitucionais da separa-

ção dos poderes e da legalidade ao estabele-
cer que as cláusulas previstas em convenções 
ou acordos coletivos integram os contratos 
individuais de trabalho, mesmo depois de 
expirada sua validade. 

Em outubro de 2016, o STF concedeu medida 
cautelar para suspender todos os processos 
em curso e os efeitos de decisões proferidas 
no âmbito da Justiça do Trabalho que dis-
cutam sobre a aplicação da ultratividade de 
normas de acordos e de convenções coleti-
vas. Por sua vez, a Nova Lei Trabalhista, de 
2017, estabeleceu que não se aplica a ultrati-
vidade, garantindo o ambiente de segurança 
jurídica. Desta forma, não há motivo para a 
modificação deste novo dispositivo legal.

17.22 – Taxa de juros da mora 
trabalhista

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que busquem 
manter o equilíbrio financeiro implícito 
nas relações trabalhistas, bem como 
incentivar o cumprimento tempestivo 
das obrigações laborais. Para tanto, a 
CNF respalda projetos que prevejam taxa 
de juros moratórios nas lides trabalhistas 
que preservem esse equilíbrio financeiro.

A legislação brasileira prevê taxas de juros 
moratórios. O Código Civil de 1916 previa taxa 
de juros moratórios de 6% ao ano, enquan-
to o Código Civil atual, de 2002, prevê taxas 
idênticas às aplicadas pela Fazenda Nacional. 
Para esta, o Código Tributário (art. 161, § 1º) 
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prevê também a taxa de mora de 1% ao mês. 
No âmbito trabalhista, a Lei nº 8.177/1991 pre-
vê juros de 1% ao mês (art. 39).

Essas taxas foram estabelecidas em contex-
to econômico distinto do atual, caracteri-
zado pelas altas taxas de juros básicos que 
marcaram a economia brasileira em décadas 
recentes, especialmente por conta das difi-
culdades inflacionárias. No entanto, no atual 
contexto de estabilidade econômica, essas 
taxas se tornam excessivamente elevadas. 

Altas taxas de juros moratórios causam gra-
ves distorções. Em primeiro lugar, incentivam 
a litigiosidade e tornam-se um empecilho 
para um acordo. A parte hesita em encerrar 
um processo no qual obtém remuneração 
muito superior à de qualquer outra aplicação 
financeira. Também sobrecarregam o custo 
das empresas reclamadas, que têm que arcar 
com uma taxa que não se equipara àquela 
que obtêm no desempenho ordinário de sua 
atividade econômica. Portanto, por um lado 
podem causar enriquecimento injustificado 
dos autores e, de outro, aumentam o chama-
do Custo Brasil.

Sensível a essa nova realidade, a Lei nº 
9.065/1995, em seu artigo 13, determinou que 
os juros de mora aplicáveis quando do ina-
dimplemento de tributos e contribuições so-
ciais arrecadados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil corresponderão à taxa refe-
rencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia (taxa SELIC). 

A SELIC já contém, em sua formação, as ex-
pectativas inflacionárias, o que torna des-
necessário o cômputo de qualquer outro 
acréscimo a título de correção monetária 
(conforme decisão do Superior Tribunal de 
Justiça, em recurso repetitivo, no Recurso Es-
pecial nº 1.102.552). Assim, uma mesma taxa 
abrangerá a correção dos valores no tempo 
e a indenização e compensação pelo atraso.

Seria recomendável que a legislação traba-
lhista também fosse adequada a esse novo 
cenário econômico. A estipulação dos juros 
moratórios como sendo equivalentes àque-
les recebidos pela Fazenda Pública protege 
os credores, dado que eventuais altas infla-
cionárias, ou eventual novo cenário de insta-
bilidade, acarretarão os devidos e necessários 
ajustes, prevenindo desequilíbrios. Por essa 
razão, a CNF apoia propostas que estipulem 
taxa de juros moratórios em lides trabalhis-
tas compatíveis com a realidade econômica.



QUESTÕES 
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Não há como assegurar os direitos relativos 
à saúde, à previdência e à assistência social 
de maneira sustentada sem o equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial da previdência social. Esse 
truísmo econômico é também um impera-
tivo constitucional. O artigo 201, da CF, dis-
põe que a previdência social será organizada 
observando-se critérios que preservem seu 
equilíbrio financeiro e atuarial, de sorte que 
os gastos a serem suportados presumam a 
correspondente constituição de reservas. 
Também o artigo 195, § 5º, da CF, estipula que: 
“Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou esten-
dido sem a correspondente fonte de custeio 
total”. Esse equilíbrio financeiro não significa 
apenas que receitas deverão ser iguais ou su-
periores às despesas mas, sim, que deverão 
ser constituídas reservas para o desembolso 
de todos os benefícios.

O Brasil precisa melhorar a qualidade dos seus 
gastos sociais nas áreas de saúde, educação 
e segurança, bem como aumentar seus in-
vestimentos mas, ao contrário, mantém uma 
política previdenciária socialmente injusta 
que privilegia uma população de aposenta-
dos jovens e de mais alta renda em prejuízo 
de mais investimentos, geradores de postos 
de trabalho, para os jovens desempregados. 

A partir da análise das alterações demográfi-
cas da população brasileira, é possível cons-
tatar que a taxa de fecundidade se manteve 
praticamente estável, com 1,7 filhos por mu-
lher em 2018, perante a taxa de 1,67 em 2017. 
Assim, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) estima que o crescimen-
to populacional atingirá seu máximo entre 
2042 e 2043. Associadas a isso, as mudanças 
na distribuição etária da população (cresci-
mento do percentual de idosos juntamente 
com o aumento da expectativa de vida) fa-
zem com que seja esperada uma expansão 
gradual das despesas da previdência social.

Em termos relativos, o Brasil é hoje o país que 
apresenta mais despesas com benefícios pre-
videnciários (inclusive do setor público) no 
mundo. Por ano, são concedidos, em média, 
cerca de 5 milhões de benefícios. A despesa 
do Governo Federal com a previdência social 
fechou o ano de 2018 com uma alta de 34,3% 
(R$ 191 bilhões), em relação à 2017. Esse valor 
tem aumentado muito rapidamente, impondo 
riscos à sustentabilidade das contas públicas.

Pela Lei Orçamentária Anual para o ano 
de 2019, foram autorizados gastos do 
Governo Federal com a seguridade social no 
montante de R$ 1.056.238.798.947 trilhão, 
quase três vezes o montante destinado 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia projetos que busquem alcançar 
e manter o equilíbrio financeiro e atuarial da seguridade social, para que se possa prover 
ao trabalhador brasileiro os benefícios de saúde, previdência e assistência social previstos 
na Constituição Federal (CF).
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aos investimentos públicos, no valor de R$ 
303.534.207.033 bilhões. Comparados esses 
gastos em termos per capita, os números 
tornam-se mais alarmantes. A isso se 
acrescentam os benefícios assistenciais ou 
subsidiados que pagam um salário mínimo, 
os quais não constituem propriamente 
aposentadoria mas, sim, transferência 
de renda e, por essa razão, deveriam ser 
contabilizados no Orçamento Geral da União.

18.1 – Ressarcimento ao Sistema 
Único de Saúde 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) que considerem as 
contribuições diretas que já são feitas por 
empresas ao financiamento do SUS, de 
forma a evitar cobranças repetidas sobre 
o mesmo fato gerador (bis in idem).

A Constituição Federal assevera que o SUS será 
financiado por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta. Contudo, a obrigação de 
as empresas ressarcirem ao SUS as despesas 
decorrentes da assistência prestada aos seus 
empregados vítimas tanto de acidente do 
trabalho quanto de doença profissional ou do 
trabalho deve ser analisada em conjunto com 
as normas existentes que tratam do tema.

As empresas já participam do financiamento 
do SUS, mediante o recolhimento de 
contribuições sociais incidentes sobre a folha 
de salários, sobre o faturamento e sobre 

o lucro. Há ainda contribuição adicional, 
conforme o grau de risco da atividade 
desenvolvida pela empresa, para o custeio de 
aposentadorias especiais e demais benefícios 
concedidos em razão de incapacidade laboral 
dos trabalhadores. Eventual ressarcimento 
pelas empresas ao SUS de assistência 
prestada a trabalhadores onera ainda mais a 
folha de pagamentos. 

A Lei n° 8.212/1991, em seu artigo 22, fixa a 
contribuição da empresa para o custeio da 
Seguridade Social: 20% sobre o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas a 
qualquer título, durante o mês, aos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos; e 15% 
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços, relativamente a 
serviços que lhe são prestados por cooperados 
por intermédio de cooperativas de trabalho. 
Outras contribuições a cargo da empresa 
destinadas ao financiamento da Seguridade 
Social são as incidentes sobre o faturamento 
(2% sobre sua receita bruta) e sobre o lucro 
(10% sobre o lucro líquido do período-base, 
antes da provisão para o Imposto de Renda).

À luz desse ônus excessivo sobre a folha de 
pagamento, alterações nas regras e no cus-
teio do SUS, no que se refere às contribui-
ções para a Seguridade Social, devem evitar 
cobranças repetidas sobre o mesmo fato ge-
rador (bis in idem).

18.2 – Acordos internacionais 
de previdência social 
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A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a celebração de um 
maior número de acordos internacionais 
de previdência social (AIPS) com o 
objetivo de aumentar a cobertura social 
dos trabalhadores migrantes. Para a CNF, 
esses acordos, por meio da integração 
das informações previdenciárias e 
trabalhistas dos Estados signatários, 
são complementares a uma legislação 
que facilite a migração de trabalhadores 
qualificados para o Brasil.

Os AIPS estão diretamente relacionados à 
política externa brasileira, conduzida pelo 
Ministério das Relações Exteriores (MRE). 
Contudo, a sua operacionalização fica sob a 
responsabilidade do Ministério da Economia 
e de entendimentos entre os governos.

Segundo o Ministério da Economia, o governo 
brasileiro firma esses AIPS com outros países 
devido a quatro motivos: (i) elevado volume 
de comércio exterior; (ii) recebimento no país 
de investimentos externos significativos; (iii) 
acolhimento, no passado, de fluxo migratório 
intenso; e (iv) relações especiais de amizade.

Os AIPS têm por objetivo principal assegurar 
os direitos de seguridade social aos 
trabalhadores migrantes e seus dependentes 
legais, residentes ou em trânsito no país. Esses 
acordos são complementares à legislação 
migratória por garantir aos trabalhadores 
migrantes os seus direitos de seguridade 
social, uma vez que ampliam a cobertura 
social, bem como auxiliam as empresas na 

gestão dos seus colaboradores. A existência 
de uma legislação migratória que propicie a 
participação de trabalhadores qualificados 
estrangeiros no mercado de trabalho brasileiro, 
somada à garantia do direito à seguridade 
social por meio dos AIPS, viabiliza o ambiente 
adequado para transformar o Brasil em um 
polo de atração de mão de obra qualificada.

Esses acordos estabelecem uma relação de 
prestação de benefícios previdenciários, 
cumprindo a cada Estado contratante analisar 
os pedidos de benefícios apresentados 
e decidir quanto ao direito e condições, 
conforme sua própria legislação aplicável, e 
o respectivo acordo.

No Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) é a entidade gestora competente para 
conceder as prestações previstas nos acordos, 
e operacionaliza os acordos por meio dos 
organismos de ligação, após a instrução dos 
processos pelos setores estaduais específicos.

Os AIPS aplicam-se aos benefícios, conforme 
especificado em cada instrumento, 
relativamente aos eventos: (i) incapacidade 
para o trabalho, permanente ou temporária; 
(ii) acidente do trabalho e doença profissional; 
(iii) tempo de serviço; (iv) velhice; (v) morte; 
e (vi) reabilitação profissional.

Os acordos também preveem a transferência 
dos benefícios recebidos, mantidos sob 
a legislação brasileira, para o exterior. 
Essa solicitação poderá ser requerida pelo 
beneficiário para os acordos bilaterais. Neste 
caso, o segurado deverá, antes da mudança ou 
viagem prolongada, solicitar a transferência 
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junto à Agência da Previdência Social (APS), 
onde o benefício está mantido. Quando o 
segurado retornar ao Brasil, deverá informar 
à APS mais próxima, seu novo endereço.

O Brasil, atualmente, possui dois AIPS 
multilaterais em vigor, sendo: (i) a Convenção 
Multilateral Iberoamericana de Seguridade 
Social; e (ii) o Acordo Multilateral de 
Seguridade Social do Mercado Comum do 
Sul. A Convenção Ibero-americana já está em 
vigor para Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, El 
Salvador, Equador, Espanha, Paraguai, Peru, 
Portugal e Uruguai. Por sua vez, o acordo 
mercosulino está para Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai.

Quanto aos acordos bilaterais, estão em vigor 
catorze instrumentos sendo: (i) Alemanha 
(maio/2013); (ii) Bélgica (dezembro/2014); 
(iii) Cabo Verde (fevereiro/1979); (iv) Canadá 
(agosto/2014); (v) Chile (setembro/2009); 
(vi) Coreia (novembro/2015); (vii) 
Espanha (dezembro/1995); (viii) Estados 
Unidos da América (outubro/2018); 
(ix) França (setembro/2014); (x) Grécia 

(setembro/1990); (xi) Itália (agosto/1977); 
(xii) Japão (março/2012); (xiii) Luxemburgo 
(agosto/1967); (xiv) Portugal (março/1995); e 
(xv) Quebec (outubro/2016).

Há quatro acordos bilaterais (Bulgária, Israel, 
Moçambique e Suíça) e um multilateral 
(Convenção Multilateral de Segurança 
Social da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa – CPLP) assinados e em 
tramitação no Congresso Nacional. A entrada 
em vigor desses acordos somente ocorrerá 
após a ratificação pelo Parlamento e a 
publicação do decreto presidencial.

Para a CNF, a matéria é relevante e foi 
debatida, em 2015, no “II Encontro CNF/CNIg: 
expatriação de trabalhadores”. O resultado 
alcançado foi o consenso, entre governo e 
empresas, sobre a necessidade da realização 
de acordos previdenciários com outros países, 
de maneira a facilitar o trâmite administrativo 
de pedidos de benefícios protocolados pelos 
trabalhadores expatriados. 
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A imagem das instituições financeiras está 
fortemente ligada a questões de segurança. 
Por transacionarem a mais fungível de todas 
as commodities – o dinheiro – e operarem 
com bens e valores, instituições financeiras, 
no mundo inteiro, adotam as mais avançadas 
medidas de segurança física e de proteção 
de dados e de informações. Esse sofisticado 
aparato de segurança está na raiz da 
percepção de que a proteção é voltada para as 
próprias instituições. Nada mais equivocado.

O corolário dessa percepção equivocada 
é o de que as instituições financeiras se 
preocupam com segurança para evitar 
perdas, na medida em que os custos de 
medidas preventivas de proteção seriam 
inferiores aos prejuízos potenciais de atos 
de violência e outros delitos cometidos 
contra as empresas. Ocorre que tais perdas, 
mesmo quando expressivas, são mitigadas 
por diversas modalidades de provisões, de 
reservas e de apólices de seguro. Segundo a 
Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 
2018, foram investidos R$ 19,5 bilhões, 
com destque para os recursos alocados 
em softwares. Esse montante equivale a 
dez vezes o orçamento da Polícia Federal. 
A verdade é que medidas de segurança 
adotadas por instituições financeiras cobrem 

três objetos: os empregados, os clientes e a 
confiança entre estes e as empresas. 

Os funcionários de instituições financeiras 
são foco das medidas de segurança não só 
pela proteção de sua incolumidade física, 
no caso de atos de violência, mas também 
pela responsabilidade que compartilham no 
manuseio de valores e de informações sigi-
losas. No caso de atos criminosos contra ins-
tituições financeiras, com ou sem emprego 
de violência, sobressai a preocupação com a 
proteção das pessoas que executam as mais 
variadas tarefas nas instalações das empre-
sas do setor. 

Quanto aos clientes, essa preocupação co-
meça pela incolumidade física das pessoas 
que frequentam instalações de instituições 
financeiras, tais como agências bancárias e 
caixas automáticos. Porém, estende-se tam-
bém às transações. Na verdade, os produtos 
e serviços ofertados pelo setor incorporam, 
no sentido mais amplo, um elemento de se-
gurança: a certeza de que a transação será fi-
nalizada e liquidada nos termos contratados, 
sem prejuízo para os clientes. É nesse quadro 
que ganha importância a proteção de dados 
e de informações confidenciais.

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas voltadas para o 
aumento da proteção das instalações físicas, dos procedimentos e das informações das 
empresas do setor financeiro que ampliem a segurança de funcionários e de clientes, 
bem como fortaleçam a confiança que alicerça as operações financeiras. Todavia, apenas 
propostas realistas e exequíveis asseguram o efetivo aumento da segurança.
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Por fim, a matéria-prima básica das 
instituições financeiras é a confiança. As 
empresas do setor compram e vendem 
promessas de pagamentos e de recebimentos 
que só se materializam nos prazos acordados, 
nos termos acertados, porque prevalece a 
confiança mútua entre pessoas – físicas 
e jurídicas – e instituições. Problemas de 
segurança podem afetar essa confiança e, 
com ela, a solidez das empresas.

19.1 – Uniformização da legislação 
sobre segurança bancária

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
uniformizem medidas, equipamentos 
e instalações de segurança em todos os 
estabelecimentos bancários do território 
nacional, lastreadas em avaliações técnicas 
minuciosas que evidenciem efetivo ganho 
de proteção para funcionários, clientes, 
informações e valores. Tal uniformização 
deve preservar graus de liberdade na 
escolha de especificações, de forma a não 
inibir o uso de tecnologias inovadoras.

A legislação em matéria de segurança bancá-
ria afeta vários aspectos da atividade, entre 
eles a arquitetura das agências, seu horário 
de funcionamento, o trânsito e estaciona-
mento de veículos de transporte de valo-
res, os dispositivos eletrônicos de segurança, 
bem como o número e a disposição de vigi-
lantes, para mencionar alguns.

Verifica-se excessiva proliferação de leis es-

taduais e municipais sobre o tema (mais de 
3.160 leis, atualmente), muitas vezes con-
traditórias e desarmônicas em relação à lei 
federal. As normas de segurança privada 
aplicáveis a estabelecimentos bancários ex-
trapolam os limites territoriais dos estados 
e municípios, devendo ser tratadas de ma-
neira uniforme em todo o território nacio-
nal. A abertura de uma agência bancária só 
ocorre após aprovação, pela Polícia Federal, 
do plano de segurança, que vai desde a po-
sição dos caixas eletrônicos até a disposição 
das câmeras de vigilância. Assim, leis esta-
duais/municipais que obrigam, por exemplo, 
a colocação de barreiras visuais nos caixas 
eletrônicos interferem diretamente no plano 
de segurança aprovado pela Polícia Federal, 
gerando incompatibilidade entre o plano e 
a lei. A racionalização no tratamento regu-
latório permitiria a padronização de produ-
tos, serviços, rotinas, processos, instalações e 
equipamentos, contribuindo para a constan-
te melhoria da segurança bancária no país. 

As práticas de segurança adotadas pelos 
bancos não variam de localidade a localida-
de, tampouco são específicas de determina-
das regiões ou estados. Trata-se de oferecer 
a funcionários e a clientes de bancos medi-
das de proteção eficazes, de dissuasão da 
atividade criminosa – com ou sem emprego 
de violência – e de minimização de possíveis 
consequências desses crimes para a incolu-
midade física e para a integridade patrimo-
nial das pessoas. Tais medidas de proteção 
são onerosas porque envolvem elevados e 
contínuos investimentos em sofisticada tec-
nologia, treinamento de pessoal, construção 



365CAPÍTULO 19: QUESTÕES DE SEGURANÇA |  

de instalações especiais, emprego de vigilan-
tes, entre outros. A introdução de inovações 
deve, por isso, atender a critérios técnicos 
que evidenciem efetivo ganho de proteção.

Desde que não se converta em barreira ao 
desenvolvimento de tecnologias inovado-
ras, a uniformização da segurança bancária 
propiciaria grande ganho de escala que per-
mitiria estender medidas mais eficazes a um 
número maior de estabelecimentos, para be-
nefício de funcionários e de clientes.

19.2 – Crimes eletrônicos

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o aprimoramento da legislação 
que introduziu a tipificação penal de 
crimes eletrônicos, seja para evitar 
a prejudicialidade de tipos penais já 
existentes, seja para ampliação de seu 
escopo a fim de incorporar serviços de 
utilidade pública prestados por entidades 
privadas. 

Crimes eletrônicos, tais como acesso não au-
torizado a portais para movimentar contas-
-correntes e clonagem de cartões, não são 
cometidos contra instituições financeiras: 
suas vítimas são os usuários dos serviços, 
isto é, a sociedade. O número de operações e 
o volume financeiro associados a crimes ele-
trônicos vêm crescendo exponencialmente. 
Há indicações de que o Brasil já é o primeiro 
país do mundo nessa modalidade criminosa. 
Os crimes eletrônicos constituem-se, cada 

vez mais, em importante fonte de financia-
mento do crime organizado.

Levantamento divulgado pela consultoria 
Grant Thornton em junho de 2017, afirmou 
que 21% das empresas consultadas em 36 
países sofreram algum tipo de ataque nos úl-
timos 12 meses. O levantamento contou com 
a participação de 2.500 líderes de empresas e 
apontou que as companhias privadas perde-
ram cerca de US$ 280 bilhões por causa dos 
crimes digitais. O relatório aponta que, entre 
junho de 2016 e junho de 2017, houve um au-
mento de 15% para 21% das empresas que 
tinham sido alvo de ataques cibernéticos. 
Contudo, apesar do aumento dos ataques, 
os prejuízos diminuíram, frente ao verificado 
entre junho de 2015 e junho de 2016, quando 
o montante atingiu US$ 315 bilhões.

Segundo a Symantec, empresa de segurança 
digital, o Brasil é o 7º país que mais gerou 
ciberataques no mundo, em 2017, de acordo 
com o seu Relatório de Ameaças à Segurança 
na Internet, que analisa 157 países. O país fica 
atrás dos Estados Unidos da América, China, 
Índia, Rússia, Alemanha e Japão.

A Lei n° 12.737/2012 trata da tipificação de 
crimes eletrônicos e altera o Código Penal 
(Decreto-Lei nº 2.848/1940). Também foi 
publicada a Lei nº 12.735/2012, que tipifica 
condutas praticadas mediante uso de dis-
positivos eletrônicos ou similares que sejam 
realizadas contra sistemas informatizados. A 
legislação preencheu a lacuna da inexistência 
de uma norma específica para os crimes na 
internet, oferecendo à sociedade uma alter-
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nativa equilibrada de repressão a condutas 
socialmente indesejáveis sem, no entanto, 
operar a criminalização excessiva.

A Lei n° 12.737/2012 criminalizou a invasão de 
“dispositivo informático alheio, conectado 
ou não à rede de computadores, mediante 
violação indevida de mecanismo de 
segurança e com o fim de obter, adulterar 
ou destruir dados ou informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular 
do dispositivo ou instalar vulnerabilidades 
para obter vantagem ilícita”. Também incorre 
em crime “quem produz, oferece, distribui, 
vende ou difunde dispositivo ou programa 
de computador” com o intuito de permitir 
tal invasão (com pena agravada se houver 
divulgação, comercialização ou transmissão 
a terceiro, a qualquer título, dos dados ou 
informações obtidas). Introduziu tipo penal 
para “quem interrompe serviço telemático 
ou de informação de utilidade pública, ou 
impede ou dificulta-lhe o restabelecimento” 
e equiparou os cartões de crédito e de débito 
a documentos particulares na tipificação do 
crime de falsificação. A Lei nº 12.735/2012, 
por sua vez, criminalizou a cessação de 
transmissões radiofônicas, televisivas e 
eletrônicas, além de determinar que: “Os 
órgãos da polícia judiciária estruturarão, nos 
termos de regulamento, setores e equipes 
especializadas no combate à ação delituosa 
em rede de computadores, dispositivo de 
comunicação ou sistema informatizado”. 

Ao mesmo tempo em que celebra a 
publicação de normas penais para coibir os 
crimes eletrônicos, a CNF indica que o texto 

legal pode ser ainda mais eficaz por meio de 
aprimoramentos em dois pontos.

O primeiro ponto encontra-se no artigo 2º, 
da Lei n° 12.737/2012, que inclui a expressão 
“para obter vantagem ilícita”. Essa expressão 
concorre para a prejudicialidade de tipos pe-
nais existentes, a saber: estelionato (art. 171 
do Código Penal) e furto (art. 155), na medida 
em que repete as previsões desses dispositi-
vos, porém atribui, a ambos, penas menores 
(além de tornar desproporcional o esteliona-
to eletrônico diante do estelionato comum). 
Com essa expressão, o estelionato eletrônico 
se torna um crime de menor potencial ofen-
sivo, de competência do Juizado Especial Cri-
minal, que ficará sobrecarregado e no qual 
não se admite produção de prova pericial da 
invasão e da obtenção de vantagem ilícita.

O segundo ponto encontra-se no artigo 3º, 
da Lei n° 12.737/2012, que altera o parágrafo 
1º, do artigo 266, do Código Penal, que passa 
a ter a seguinte redação: “Incorre na mesma 
pena quem interrompe serviço telemático ou 
de informação de utilidade pública, ou im-
pede ou dificulta-lhe o restabelecimento”. A 
alteração introduzida pela nova lei limita o 
ato criminoso à interrupção de serviços, ex-
cluindo do tipo penal a perturbação desses 
mesmos serviços – que muitas vezes têm 
consequência tão danosa quanto a interrup-
ção. Ademais, pode limitar seu escopo aos 
serviços públicos, ignorando que outros ser-
viços também podem ser considerados de 
utilidade pública e essenciais para consumi-
dores/cidadãos.
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As instituições financeiras se empenham na 
modernização dos sistemas de segurança da 
informação, para reduzir os custos tanto de cri-
mes presenciais quanto de crimes cibernéticos.

19.3 – Fraudes em boletos 
bancários

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas que reduzam 
fraudes em boletos bancários, tanto 
contra pessoas físicas quanto contra 
pessoas jurídicas. Mais recentemente, as 
instituições financeiras buscam combater 
essas fraudes por meio da implementação 
da Nova Plataforma de Cobrança, que 
também trará maior conforto aos 
consumidores e maior segurança aos 
credores a partir da instituição do boleto 
registrado.

Instrumento criado em 7 de outubro de 1993, 
os boletos bancários vêm sendo utilizados 
para aplicação de fraudes tanto em pessoas 
físicas quanto em pessoas jurídicas. Com 
uma simples adulteração dos números do 
boleto e do código de barras, o pagamento 
é redirecionado para a conta do fraudador, o 
que acarreta a inadimplência do consumidor 
com o verdadeiro credor.

Esses casos ocorrem principalmente após 
a solicitação da segunda via do boleto por 
meio da internet, quando o computador, 
infectado por um vírus específico, gera 
um boleto falso, de fiel similaridade com o 
documento original, salvo pela alteração de 

pequenos dados, suficientes para a realização 
da fraude.

Esses delitos envolvendo boletos bancários 
só são possíveis porque se consegue alterar a 
estrutura de produção dos boletos utilizada 
pelas instituições credoras (emitentes), que 
na maioria dos casos são as instituições 
financeiras. Estas têm sido responsabilizadas 
objetivamente pelas perdas sofridas diante 
dessa nova modalidade de golpe.

Para evitar essa fraude, a Federação Brasileira 
de Bancos (FEBRABAN), em conjunto com 
a rede bancária, implementou a “Nova 
Plataforma da Cobrança” para alterar 
o sistema de boletos de pagamentos, 
trazendo mais segurança e agilidade para 
toda a sociedade. Trata-se de um sistema 
que modernizou o processo de liquidação 
e compensação dos boletos bancários, com 
mecanismos que trazem mais controle e 
segurança a esse meio de pagamento, e 
com a garantia de maior confiabilidade e 
comodidade aos usuários.

No Brasil, são pagos anualmente cerca de 
3,7 bilhões de boletos bancários de venda de 
produtos ou serviços. Por afetar um instru-
mento bastante utilizado pelos brasileiros, 
essa modernização beneficiará a população 
como um todo. Além disso, nessa nova mo-
dalidade haverá também outro benefício 
para o consumidor: o boleto vencido não 
precisará mais ter segunda via emitida e não 
necessitará ser quitado, necessariamente, no 
banco emissor, podendo o pagamento ocor-
rer em qualquer agência bancária.
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A nova Plataforma de Cobrança Bancária co-
meçou a ser efetivamente implementada em 
julho de 2017. Segundo a FEBRABAN, boletos 
de qualquer valor, mesmo vencidos, começa-
ram a ser pagos em qualquer banco ou cor-
respondente bancário, a partir do dia 10 de 
novembro de 2018. Todos os bancos emisso-
res de boletos de cobrança farão parte dessa 
inovação (com as mesmas regras e prazos).

A CNF apoia propostas voltadas para a ino-
vação das formas de pagamento com o pro-
pósito de evitar fraudes, em benefício de 
consumidores e credores. Para tanto, a rees-
truturação nos boletos bancários, implemen-
tada pelas instituições financeiras, representa 
um grande passo para a redução dos ilícitos.

19.4 – Combate à lavagem de 
dinheiro

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que tornem 
cada vez mais transparentes as operações 
financeiras, de maneira a identificar casos 
de instrumentalização de empresas do 
setor por agentes criminosos envolvidos 
em lavagem de dinheiro, no entendimento 
de que os sigilos bancário, fiscal e de 
informações de clientes e de funcionários 
serão sempre resguardados nos limites de 
lei complementar. Nesse sentido, a CNF 
acredita que a legislação sobre lavagem 
de dinheiro (Lei nº 12.683/2012) pode ser 
aprimorada.

Para o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (COAF), o crime de lavagem de 
dinheiro caracteriza-se por um conjunto de 
operações comerciais ou financeiras que 
buscam a incorporação na economia de cada 
país, de modo transitório ou permanente, de 
recursos, bens e valores de origem ilícita.

A Lei nº 12.683/2012, que alterou a Lei nº 
9.613/1998, tornou mais eficiente a punição 
aos crimes de lavagem de dinheiro. A 
legislação inovou quanto à caracterização 
anterior do crime, que se configurava em 
circunstâncias em que o dinheiro tivesse 
origem em atividades ilícitas, tais como o 
terrorismo, o tráfico de drogas, o sequestro 
e o contrabando de armas, além de condutas 
culpáveis contra a administração pública 
e o Sistema Financeiro Nacional. A nova 
legislação passou a conceituar lavagem de 
dinheiro como qualquer recurso com origem 
ilícita ou oculta, enrijecendo as punições à 
conduta culpável. Foi estabelecido no texto da 
nova lei que o Poder Judiciário pode acolher 
denúncias do crime mesmo em circunstâncias 
de prescrição e insuficiências de provas, bem 
como realizar o confisco prévio dos bens dos 
denunciados. Outra inovação é a inserção de 
apreensões de bens em nome de terceiros, 
contrapondo-se à legislação anterior, que 
previa a apreensão de valores e bens tão 
somente em nome do acusado de crime de 
lavagem de dinheiro. 

As instituições financeiras receberam com 
satisfação a sanção da Lei nº 12.683/2012. 
Para a CNF, a eliminação do rol de crimes 
antecedentes, previstos na legislação anterior, 
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amplia o escopo da norma e aumenta sua 
eficácia.

A legislação reserva papel protagonista às 
instituições financeiras no combate à la-
vagem de dinheiro. O setor financeiro é de 
grande importância na prevenção dos atos 
ilícitos que caracterizam crimes de lavagem 
de dinheiro. Mesmo que os autores desse 
crime realizem operações financeiras líci-
tas, a legislação envolve o setor financeiro 
na detecção da lavagem de dinheiro e no 
seu combate. As instituições devem dispen-
sar especial atenção às operações que pos-
sam apresentar sérios indícios de lavagem 
de dinheiro e comunicá-las às autoridades 
competentes, sem dar ciência desse ato a 
seus clientes, tais como transações que ul-
trapassarem limite fixado por essas autori-
dades, bem como proposta ou realização de 
transações com fortes indícios de lavagem 
de dinheiro. As instituições financeiras sujei-
tam-se a penalidades administrativas pelo 
descumprimento dessas obrigações. Já o 
Banco Central do Brasil (BCB) deve manter 
registro centralizado formando o cadastro 
geral de correntistas e clientes de instituições 
financeiras, bem como de seus procuradores.

Ao introduzir novas rotinas e procedimentos, 
a nova legislação também criou implicações 
que nem sempre são evidentes. A redação 
anterior, a da Lei nº 9.613/1998, artigo 1º, pa-
rágrafo 2º, inciso I, rezava que: “Incorre, ainda, 
na mesma pena quem: [...] I - utiliza, na ativi-
dade econômica ou financeira, bens, direitos 
ou valores que sabe serem provenientes de 
qualquer dos crimes antecedentes referidos 

neste artigo”. Já o artigo 1º, parágrafo 2º, in-
ciso I, da nova Lei nº 12.683/2012 passou a 
dispor que: “Incorre, ainda, na mesma pena 
quem: [...] I - utiliza, na atividade econômica 
ou financeira, bens, direitos ou valores pro-
venientes, direta ou indiretamente, de infra-
ção penal”. A retirada da expressão “que sabe 
serem” pode ter sérias consequências.

Ao assumir que as instituições financeiras 
conhecem sempre, de maneira integral e 
exaustiva, a origem dos recursos que rece-
bem, a lei de 2012 as torna objetivamente 
responsáveis. Os termos “deveria saber” ou 
“deve saber” constam dos artigos 130, 140 e 
180 do Código Penal, sendo longa a discussão 
no meio jurídico a respeito de tais comporta-
mentos serem uma forma de dolo eventual 
ou de conduta culposa. A exata compreensão 
jurídica é importante, pois o “deve saber” não 
se aproxima de dolo eventual, mas de culpa 
stricto sensu, já que no dolo eventual o agen-
te sabe e, praticando determinada conduta 
reprovável, assume inteiramente o risco de 
produzir o resultado. Para o crime de lava-
gem de dinheiro o “deveria saber” somente é 
previsto na forma dolosa, considerando, con-
cretamente, que a pessoa busca exatamente 
dar aparência de licitude a um bem, direito ou 
valor oriundo de infração penal. Ou seja, um 
crime doloso só é punido nos casos em que o 
agente tem conhecimento da origem crimi-
nosa e pratica um ato inerente a esse processo. 

Em princípio, a retirada da expressão “que 
sabe serem” sujeitaria à pena de três a dez 
anos um profissional idôneo que, atuando 
dentro das normas do BCB, recebesse para 
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fins lícitos depósito ou aplicação de recursos 
oriundos de infração penal que esse profis-
sional não tem como verificar. O artigo 9º 
estende o rol de sujeitos também às pesso-
as físicas. Um gerente de banco ou um ad-
ministrador de fundo de investimento, por 
exemplo, não conta com meios de verificar 
a origem de recursos oriundos de evasão fis-
cal ou de jogos de azar, a não ser mediante 
violação ilegal da privacidade do depositan-
te ou aplicador. No caso da sonegação fiscal, 
em especial, as atividades são complexas e, 
às vezes, de difícil percepção por aqueles que 
trabalham diretamente em setores nos quais 
há operações intrincadas. Um advogado, um 
agente de seguros, um corretor de imóveis, 
um funcionário de uma instituição financei-
ra, por exemplo, teriam que analisar todos os 
aspectos da vida do cliente, com o risco de 
ofender sua privacidade e sua intimidade. A 
Lei Complementar nº 105/2001, que ampliou 
o acesso do COAF a informações bancárias, 
não derrogou o sigilo fiscal e bancário de que 
gozam depositantes e aplicadores. 

19.5 – Atualização da legislação 
de segurança privada 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas realistas 
que aumentem a eficácia da vigilância 
privada pelo uso de soluções tecnológicas 
que minimizem o porte de armas letais 
em agências bancárias e o número de 
profissionais de vigilância expostos à 
violência, pelo constante treinamento dos 
profissionais de vigilância. A CNF endossa 

propostas que permitam a participação 
de capital estrangeiro e de instituições 
financeiras em empresas de transporte de 
numerário, bens e valores, com vistas ao 
exercício da livre concorrência e a redução 
dos preços praticados no mercado ao 
consumidor.

No Brasil, o efetivo de vigilantes privados 
supera o das Forças Armadas. A categoria 
presta relevantes serviços aos funcionários e 
clientes de instituições financeiras, ao contri-
buir para a incolumidade física e a integrida-
de patrimonial dessas pessoas. São 600 mil 
vigilantes em operação e, aproximadamente, 
68.000 desses atuam na segurança de ins-
tituições financeiras. Em termos de gastos, 
o setor bancário representa cerca de 19% do 
mercado de vigilância privada no Brasil. Em 
2017, segundo a Pesquisa FEBRABAN de Tec-
nologia Bancária 2018, os bancos investiram 
cerca de R$ 19,5 bilhões na área de seguran-
ça, com destaque para a área de softwares. 

São aproximadamente 170.000 terminais de 
autoatendimento, com tecnologias de entin-
tamento, destruição de cédulas, ambiente de 
fumaça, sensores de movimento, calor e tre-
pidação, além de monitoramento por CFTV. 
Todos os bancos com rede de atendimento 
contam hoje com Centrais de Monitoramen-
to 24x7, analisando aproximadamente 300 
mil câmeras de circuito interno, com capaci-
dade de identificar falsos alertas usando fer-
ramentas como analytics e acionamento das 
forças de segurança pública. 
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O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal 
(CF), estabelece a competência dos municí-
pios para legislar sobre assuntos de interesse 
local. No entanto, nem a CF nem a lei de-
finem o que seria “interesse local”. Por essa 
razão, cabe à legislação infraconstitucional 
estabelecer os temas de interesse nacional. 

Em 2016, o Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou substitutivo que compilou mais 
de 100 propostas que, de alguma maneira, 
pretendem disciplinar a obrigatoriedade 
da adoção de alguns procedimentos/
mecanismos relacionados à vigilância 
privada. Com intuito de conferir segurança 
à sociedade, os legisladores propõem 
medidas que, embora veiculem a legítima 
intenção de proteger o cidadão, são muitas 
vezes inadequadas aos fins que perseguem. 
Proliferam dessa forma normas inócuas, que 
oneram o setor com a adoção de medidas 
paliativas que não oferecem soluções 
efetivas. No Senado Federal, a matéria já foi 
aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) e aguarda votação na Comissão de 
Transparência, Governança, Fiscalização e 
Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), 
desde que perdeu o regime de tramitação de 
urgência pelo término da sessão legislativa. 

Em relação ao substitutivo, deve-se desta-
car alguns pontos: (i) a segurança privada e 
a segurança das dependências das institui-
ções financeiras, como matérias de interesse 
nacional; (ii) piso salarial do vigilante fixado 
em acordos e convenções coletivas; (iii) aná-
lise prévia da Polícia Federal para adoção de 
novas normas relativas à segurança das insti-

tuições financeiras; (iv) transporte de pólvo-
ras, explosivos, artigos pirotécnicos e outros 
produtos controlados realizados por veículos 
dotados de sistema de rastreamento e mo-
nitoramento permanentes; (v) exclusão da 
proibição de participação do capital estran-
geiro nas empresas de segurança; (vi) veda-
ção da participação de estrangeiro, pessoa 
natural ou jurídica, no capital social votante 
das empresas de serviço de segurança priva-
da; (vii) proibição das instituições financeiras 
de participarem no capital de empresas de 
segurança privada ou serviços orgânicos de 
segurança privada voltados para o transpor-
te de numerários, bens e valores; e (viii) ve-
dação aos empregados da instituição finan-
ceira de transporte de numerário ou valores.

Sobre o ponto (i), verifica-se excessiva proli-
feração de leis estaduais e municipais sobre o 
tema (mais de 3.160 leis, atualmente), muitas 
vezes contraditórias e desarmônicas em rela-
ção à lei federal. As normas de segurança pri-
vada aplicáveis a estabelecimentos bancários 
extrapolam os limites territoriais dos estados 
e municípios, devendo ser tratadas de ma-
neira uniforme em todo o território nacio-
nal. A abertura de uma agência bancária só 
ocorre após aprovação, pela Polícia Federal, 
do plano de segurança, que vai desde a po-
sição dos caixas eletrônicos até a disposição 
das câmeras de vigilância. Assim, leis esta-
duais/municipais que obrigam, por exemplo, 
a colocação de barreiras visuais nos caixas 
eletrônicos interferem diretamente no plano 
de segurança aprovado pela Polícia Federal, 
gerando incompatibilidade entre o plano e 
a lei. A racionalização no tratamento regu-
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latório permitiria a padronização de produ-
tos, serviços, rotinas, processos, instalações e 
equipamentos, contribuindo para a constan-
te melhoria da segurança bancária no país. 

Quanto ao ponto (ii), o piso salarial do vigi-
lante, destaca-se como de fundamental im-
portância a manutenção de sua negociação 
em acordos e convenções coletivas e não por 
legislação. As cláusulas acordadas por nego-
ciação podem ser atualizadas e adaptadas 
com frequência e segundo o interesse das 
partes, o que não ocorre com as alterações 
legislativas. Essa flexibilidade é importante 
para o trabalhador manter seu emprego em 
condições econômicas adversas e ganhar im-
portantes conquistas em situações econômi-
cas mais favoráveis.

Com respeito ao ponto (iii), novos itens 
de segurança que porventura venham 
a ser exigidos por novas normas devem 
ter sua eficácia comprovada, previamen-
te, de forma a assegurar que a regulamen-
tação da segurança dos estabelecimentos 
bancários será sempre efetuada com base 
em critérios técnicos e objetivos. A medi-
da trará uniformidade para as normas so-
bre segurança bancária em todo o país.

Com relação ao ponto (iv), o transporte de 
valores, independentemente do trajeto a 
ser feito, deve ser realizado por carro blin-
dado e com pessoas armadas. No entanto, o 
transporte de pólvoras, explosivos, artigos 
pirotécnicos e outros produtos controlados 
pode ser realizado por qualquer veículo e 
motorista, desde que haja a sinalização da 

existência das substâncias no veículo. Logo, 
a obrigatoriedade de adoção de sistema de 
rastreamento e monitoramento permanen-
tes deverá contribuir para a diminuição do 
roubo de explosivos, reduzindo a utilização 
desses materiais por marginais para a prática 
de delitos. 

No que toca ao ponto (v), participação de 
empresas de capital estrangeiro no mercado, 
busca-se a melhoria na qualidade dos servi-
ços prestados, principalmente para as ativi-
dades que exigem recursos elevados, além 
de aumentar as possibilidades de mais inves-
tidores externos no país, nas áreas de tecno-
logia e infraestrutura. 

No que tange ao ponto (vi), a impossibilidade 
de que investimento estrangeiro componha 
o capital de transportadoras de valores 
restringe o mercado e cria a oportunidade 
para práticas ilícitas, na medida em que a 
participação acionária estará restrita a um 
pequeno grupo de empresários, constituindo 
barreiras para a entrada de participantes no 
mercado de segurança privada. A restrição 
fere a igualdade e a livre concorrência, pois 
a CF já não distingue o capital de empresas 
nacionais e estrangeiras, bastando que sejam 
constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no país, 
independentemente da nacionalidade do 
capital.

A restrição ao capital estrangeiro, hoje presente 
em grande parte das maiores empresas de 
transporte de valores autorizadas a funcionar 
no mercado brasileiro, levará à expropriação 
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dos bens e investimentos de tais empresas 
no Brasil, além de ferir direito adquirido. 
Essa medida leva à insegurança jurídica 
dos investimentos estrangeiros no país. A 
expropriação não ocorre obrigatoriamente 
por meio do confisco dos ativos das 
empresas, mas sim por meio da adoção 
de medidas discriminatórias e abusivas 
que inviabilizem seu funcionamento. O 
texto do substitutivo aprovado na Câmara 
impõe a nacionalização de atividade 
que nem sequer é respaldada pela CF.

As restrições dos pontos (vii) e (viii) obrigam 
que bancos que contam com departamentos 
próprios de segurança privada contratem o 
serviço de terceiros e proíbe as instituições 
financeiras de participarem do capital de 
empresas de segurança privada ou serviços 
orgânicos de segurança privada voltados 
para o transporte de numerários, bens 
e valores. A impossibilidade de que tais 
instituições desempenhem essas atividades 
na modalidade orgânica impede que 
decidam entre terceirizar ou implementar 
tal atividade com investimento próprio, o 
que dificulta o controle estratégico sobre o 
ônus da operação. A imposição da limitação 
possibilita que as empresas pratiquem o 
preço que julgarem conveniente, inclusive 
com práticas que ferem a livre concorrência, 
já que o mercado estará fechado para novos 
e diversificados investimentos. Além disso, 
importante serviço hoje prestado pelo Banco 
do Brasil ao Banco Central do Brasil (BCB) 
pode estar em risco. Atualmente, aquela 
instituição financeira desempenha atividades 
de custódia de numerário do BCB; no entanto, 

a custódia passaria a ser atividade acessória 
do transporte de numerário, caso prospere o 
texto aprovado pela Câmara dos Deputados.

Por sua vez, a proibição de participação no 
capital de empresas de segurança, imposta 
às instituições financeiras, exigindo a aliena-
ção das participações, atualmente detidas, 
mostra-se como uma clara tentativa de do-
minação do mercado e eliminação da concor-
rência (art. 173, § 4º, da CF). 

Nesse sentido, as instituições financeiras têm 
escopo lícito e compatível com atividades de 
segurança privada, já que o fato de realiza-
rem atendimento ao público e, simultanea-
mente, guarda ou movimentação de nume-
rário não autoriza a imposição das restrições 
propostas. A liberdade de contratar e de ge-
rir o próprio negócio passa diretamente pela 
possibilidade de, se assim entender, partici-
par de sua própria segurança. 

Cabe aqui destacar que a possibilidade de 
constituição de serviço orgânico de seguran-
ça pelas instituições financeiras não guarda 
qualquer relação com a possibilidade de par-
ticipação no capital social de empresas espe-
cializadas em segurança privada. Isso porque 
a empresa de serviço orgânico é a pessoa jurí-
dica de direito privado autorizada a constituir 
um setor próprio de vigilância patrimonial ou 
de transporte de valores. Vale dizer, o serviço 
de segurança orgânica tem como caracterís-
tica o uso de pessoal do próprio quadro de 
empregados da empresa e a sua utilização 
exclusiva em benefício da própria empresa. 
Situação diversa ocorre com a possibilidade 
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de participação no capital social de empresas 
de segurança privada. Tais empresas prestam 
seus serviços a diversos tomadores. 

Além disso, qualquer conduta anticompe-
titiva está sujeita ao controle repressivo do 
Conselho Administratico de Defesa Econô-
mica (CADE), nos termos da Lei de Defesa 
da Concorrência (Lei nº 12.529/2011), fórum 
adequado para dirimir eventuais abusos que 
prejudiquem a concorrência no setor. Desta 
forma, não há qualquer justificativa para li-
mitar a livre iniciativa das instituições finan-
ceiras. Note-se que as vedações trazidas cau-
sariam prejuízos irreversíveis e substantivos 
às instituições financeiras, com a necessidade 
de rápido desinvestimento de participações, 
desvalorizando os preços desses ativos, sem 
que quaisquer benefícios sejam alcançados.

Os dispositivos violam igualmente o princí-
pio constitucional da isonomia, uma vez que 
as restrições impostas afetam tão somente 
o setor financeiro, sendo certo que diversos 
outros setores fazem uso das empresas de 
segurança e não estão impedidos de parti-
ciparem do capital social destas empresas. A 
redução da concorrência por certo trará ain-
da menor volume de investimentos para o 
setor, aumento dos preços, perda de postos 
de trabalho, concentração de mercado e re-
dução da qualidade dos serviços.

É relevante destacar que nos termos da le-
gislação em vigor, as instituições financeiras 
são livres para estruturar ou adquirir partici-
pações em empresas de segurança privada. 
Desta forma, eventual alteração legislativa 

não poderá prejudicar as empresas constitu-
ídas sob a égide de lei anterior, que já pos-
suem o direito adquirido relativo ao desen-
volvimento de suas atividades empresariais.

A CNF entende que para ser mais eficaz, a 
vigilância privada bancária deveria dispor 
de equipamentos e soluções eletrônicas ca-
pazes de garantir a segurança de pessoas e 
ambientes. A utilização de armas letais deve 
ser evitada. O simples aumento da quanti-
dade de vigilantes armados não torna mais 
eficiente a vigilância bancária. Essa eficiência 
pode ser aprimorada na medida em que vigi-
lantes sejam submetidos a constante treina-
mento para aperfeiçoar sua qualificação.

Em maio de 2018, foi apresentada, por 30 se-
nadores, sendo o primeiro signatário o presi-
dente do Senado Federal eleito para o biênio 
2019-2010, Senador Davi Alcolumbre (DEM/
AP), uma Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) estabelecendo que compete privativa-
mente à União legislar sobre funcionamento 
e segurança das instituições financeiras, suas 
dependências, as de seus correspondentes e 
transporte de valores. A medida estabelece 
ainda que cabe ao Congresso Nacional dis-
por, especialmente, sobre operações ativas e 
passivas, serviços, funcionamento e seguran-
ça das instituições financeiras. 

19.6 – Agências bancárias

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
uniformizem os requisitos básicos para 
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o desenho arquitetônico e construção 
de todos os estabelecimentos bancários 
no território nacional, lastreadas em 
avaliações técnicas minuciosas que 
evidenciem efetivo ganho de proteção 
para funcionários, clientes, informações e 
valores.

Agências bancárias são instalações meticulo-
samente desenhadas para propiciar a funcio-
nários e a clientes as melhores condições pos-
síveis de conforto e de segurança. Contudo, 
as instituições bancárias têm dificuldade em 
otimizar os recursos destinados à segurança 
de suas agências dada a ampla diversidade 
de regras de construção e de funcionamento. 
Tais regras estão sob competência dos 5.570 
municípios brasileiros, o que torna o simples 
acompanhamento desses dispositivos bas-
tante complexo e oneroso. 

Na Câmara dos Deputados, desde que foi 
apresentada, em julho de 2012, proposta que 
fixa piso salarial dos vigilantes, grande parte 
das matérias relacionadas aos mais diversos 
temas afetos a agências bancárias têm sido 
apensadas a esse projeto. São mais de 100 
sugestões de lei que tratam de temas que 
vão desde normas trabalhistas específicas 
da categoria dos vigilantes até adaptação de 
sistemas e dispositivos de segurança, passando 
pelo uso de celular em agências bancárias. 

Regulamentações sobre padronização de 
agências bancárias, editadas por meio de 
distintas legislações estaduais e municipais, 
tais como: instalação de divisórias em caixas, 

blindagem de fachadas, manutenção das fil-
magens, bloqueio de sinal de celular, obri-
gação de porta giratória, ou mesmo a insta-
lação de banheiros, mostram-se destituídas 
de uniformidade e, muitas vezes, são inexe-
quíveis ou até ilegais, como é o caso do blo-
queio de sinal de celular. Por exemplo, a in-
clusão de frentes blindadas na padronização 
das agências cria risco e perigo para os casos 
de evacuação de emergência, predominante-
mente em casos de resgate de vítimas ou de 
princípio de incêndios. 

A Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) estabelece que o bloqueio de ce-
lular deve ser restrito aos estabelecimentos 
prisionais e nunca interferir em serviço de 
radiocomunicação fora de tais limites. A ins-
talação e uso de equipamento bloqueador 
de sinais de radiocomunicações, em outros 
locais, é considerada atividade clandestina e 
constitui infração à Lei Geral de Telecomuni-
cações. Além disso, os aparelhos que realizam 
tais bloqueios possuem longo alcance, não 
existindo possibilidade de controlar a sua 
área de abrangência de forma tão precisa.

A blindagem de agências, por exemplo, é a 
proteção contra agressões externas de quem 
está operando um determinado sistema de 
segurança. Assim, a sua utilização deve ser 
aplicada somente em áreas confinadas, pro-
tegendo locais de acesso restrito, como por-
tarias, bilheterias e outros. No caso de uma 
agência bancária, o ambiente interno é total-
mente aberto, sendo ineficaz sua aplicação 
já que a entrada e saída é aberta ao público.



376 |  CAPÍTULO 19: QUESTÕES DE SEGURANÇA

Ademais, os criminosos poderão utilizar a 
blindagem como verdadeiro “escudo” para 
a prática de seus delitos, uma vez que ao 
adentrar nas agências estarão protegidos 
contra toda e qualquer investida policial. Do 
ponto de vista da logística de segurança, tal 
blindagem prejudicará a visibilidade do inte-
rior dos imóveis, facilitando a ocultação de 
pessoas em atitude suspeita, dificultando a 
adoção de ações preventivas dos funcioná-
rios dos bancos. 

Será criado também um obstáculo inviolável 
à ação de bombeiros, ao socorro médico e 
agentes da defesa civil em casos de incên-
dios, atendimentos médicos de urgência 
ou desastres naturais. Em tais situações, os 
agentes especializados não poderão adentrar 
no local e, por outro lado, as pessoas que es-
tão em seu interior enfrentarão dificuldades 
em deixá-lo, o que poderá ocasionar grandes 
tragédias, uma vez que nesses casos o tempo 
é vital para a preservação de vidas. 

Em caso de explosão, a pressão gerada pelo 
deslocamento de ar não encontrará local para 
escape, uma vez que os vidros permanecerão 
íntegros. Com isso, o fluxo causado pela onda 
de choque estará absolutamente confinado 
dentro do ambiente, potencializando os efei-
tos da explosão e aumentando seus efeitos 
danosos às estruturas do imóvel e às ime-
diações, com efeitos incalculáveis, podendo 
inclusive provocar a implosão do local. 

O manuseio da porta blindada para aces-
so ao autoatendimento será extremamente 
difícil em função do peso da blindagem, o 

que poderá ocasionar graves acidentes, em 
especial aos idosos, crianças e portadores de 
deficiência. 

Desta forma, a blindagem de portas e vidros 
das agências não só se mostra inviável, 
ineficaz e desnecessária, como também 
poderá expor os clientes e os funcionários das 
agências bancárias a situações de extremo 
risco e perigo.

19.7 – Caixas eletrônicos

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o fortalecimento de medidas de 
segurança das operações e do uso de 
caixas eletrônicos, no entendimento 
de que tais propostas não imputam 
a agentes privados os ônus que a 
Constituição Federal (CF) destina ao 
poder público para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. Para a CNF, o 
rastreamento de explosivos utilizados 
contra esses equipamentos e a inclusão 
dessa modalidade criminosa no rol de 
crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) contribuiriam para 
dissuadir práticas delituosas.

O Brasil é um dos países pioneiros no uso de 
terminais automáticos, com tecnologia sofis-
ticada de operação e medidas de segurança 
que são o estado da arte. Há no país cerca 
de 47,1 mil postos de atendimento eletrônico, 
segundo dados da Pesquisa FEBRABAN de 
Tecnologia Bancária 2018, que representam 
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poderosa ferramenta não apenas para faci-
litar o relacionamento de clientes com insti-
tuições bancárias, mas também para esten-
der a própria bancarização.

Os caixas eletrônicos, terminais automáticos 
ou ATMs (do inglês automatic teller machine) 
apresentam implicações de segurança, tanto 
no seu funcionamento quanto no ambiente 
que os cerca. 

Quanto ao funcionamento, a evolução tec-
nológica que, por exemplo, incorporou chips 
nos cartões de débito e de crédito, torna cada 
vez mais difícil a atividade criminosa de sub-
trair informações de contas-correntes e de 
clonagem de cartões. Apesar desse avanço, 
as instituições financeiras mantêm pesados 
investimentos em tecnologia para continu-
ar reduzindo esse tipo de fraude. Contudo, a 
destruição do produto de roubos a terminais 
automáticos (isto é, das cédulas lá contidas) 
ainda é objeto de controvérsias, o que impõe 
um limite às soluções tecnológicas para dis-
suadir a violação desses equipamentos.

Já as questões de segurança do ambiente 
que cercam os equipamentos são mais com-
plexas. Os aparelhos são bastante uniformes 
em seu modo de operação – e, portanto, uma 
solução tecnológica serve a milhares deles –, 
ao passo que sua localização se dá nos am-
bientes mais diversos: dentro de agências 
bancárias, nos shopping centers, nos corredo-
res de aeroportos, em estabelecimentos co-
merciais, por exemplo. São ambientes sobre 
os quais as instituições financeiras não têm 
controle algum, estando na jurisdição do po-

der público já que, nos termos do artigo 144, 
da CF, a segurança pública, “dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exerci-
da para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

Uma medida que poderia acrescentar segu-
rança, ao funcionamento de caixas eletrôni-
cos e ao ambiente, seria a identificação da 
origem dos explosivos empregados em ata-
ques contra esse tipo de equipamento, bem 
como de todas as transações comerciais que 
envolveram esses explosivos. Outra medida 
seria a inclusão dessa modalidade criminosa 
no rol dos crimes contra o SFN, previstos na 
Lei nº 7.492/1986.

O transporte de valores, independentemen-
te do trajeto a ser feito, deve ser realizado 
por carro blindado e com pessoas armadas. 
No entanto, o transporte de pólvoras, explo-
sivos, artigos pirotécnicos e outros produtos 
controlados pode ser realizado por qualquer 
veículo e motorista, desde que haja a sinali-
zação da existência das substâncias no veí-
culo. Logo, a obrigatoriedade de adoção de 
sistema de rastreamento e monitoramento 
permanentes deverá contribuir para a dimi-
nuição do roubo de explosivos, reduzindo a 
utilização desses materiais, por marginais, 
para a prática de delitos. 

19.8 – Biometria

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas de 
regulamentação da biometria que 
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promovam a utilização de tecnologias 
para manter a integridade, a 
autenticidade e a confidencialidade dos 
dados biométricos, protegendo-os contra 
acesso, uso, alteração e reprodução não 
autorizados sem, contudo, obrigar que 
todos usem a mesma tecnologia ou os 
mesmos processos.

A biometria é uma das mais avançadas tec-
nologias de segurança mundial, tendo como 
característica a utilização de medidas físicas 
ou comportamentais exclusivas de um indiví-
duo. São várias as modalidades de biometria 
utilizadas nos dias de hoje – impressões di-
gitais, veias da palma da mão, veias do dedo, 
íris e voz, por exemplo –, mas todos com um 
objetivo em comum: substituir ou reforçar a 
segurança para além dos meios tradicionais 
de identificação de usuários de diversos ser-
viços providos por empresas e até pelo pró-
prio Estado.

Os bancos brasileiros são, possivelmente, 
os mais avançados no mundo na adoção da 
biometria para o reconhecimento de clientes. 
Com essas e outras melhorias em sistemas 
e processos, os investimentos em tecnologia 
continuam expressivos e crescentes, segundo 
a Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancá-
ria 2018. Os valores são expressivos: em 2014, 
os bancos investiram R$ 21,3 bilhões em tec-
nologia, em 2015, R$ 19,2 bilhões, em 2016, R$ 
18,6 bilhões e, em 2017, R$ 19,5 bilhões.

Além de proteção, os clientes ganham co-
modidade com essa tecnologia, realizando 

transações bancárias em menos tempo, sem 
precisar inserir uma infinidade de senhas e 
códigos, e podendo inclusive sacar dinheiro 
sem o uso de cartão. 

Não há como negar os benefícios advindos da 
implantação da tecnologia de reconhecimen-
to biométrico. No entanto, na intenção de re-
gulamentar a matéria, diversas propostas es-
tão sendo discutidas pelo Poder Legislativo 
que poderiam levar em consideração as parti-
cularidades do uso da tecnologia biométrica.

Cada tipo de biometria gera um tipo especí-
fico de “padrão (template) biométrico”, que 
não é intercambiável com os outros tipos de 
templates. Por exemplo, a tecnologia utiliza-
da na leitura das veias da palma da mão não 
pode ser usada para o reconhecimento da di-
gital. Além disso, as mudanças tecnológicas 
são quase diárias e, sendo assim, é necessário 
que uma eventual regulamentação não en-
gesse os processos, nem implique a exigência 
de padronização de instrumentos. 

Também é importante que a Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira seja envolvida 
na utilização de sistemas biométricos e ar-
mazenamento de biometrias, bem como na 
promoção do uso de aplicações seguras com 
a utilização de assinaturas eletrônicas, pro-
porcionando maior certeza probante e facili-
dade de utilização.

19.9 – Segurança do 
transporte de valores
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A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o fortalecimento das medidas 
de segurança do transporte de 
valores, inclusive pela digitalização de 
documentos usualmente transportados. 
Para a CNF, o ônus da segurança pública 
não deve recair sobre entes privados. 
Ademais, a uniformização das regras de 
trânsito e estacionamento de carros-
fortes contribuiria para maior segurança 
no transporte de valores.

Veículos de transporte deslocam não apenas 
dinheiro em espécie, mas também objetos 
de valor tais como metais e pedras preciosas, 
bem como documentos, inclusive cheques. 
Os riscos de segurança inerentes ao trans-
porte de valores podem ser imediatamente 
mitigados pela exclusão dos cheques da car-
ga desses veículos de transporte. Para tanto, 
a digitalização de documentos, examinada 
na seção 2.4.5.3 – Digitalização/arquivamen-
to de documentos, representaria importante 
avanço também em termos de segurança. 

As implicações de segurança para os vigilan-
tes privados que acompanham o transporte 
de valores estão estreitamente vinculadas à 
formação e qualificação desses profissionais, 
examinada na seção 19.5 – Atualização da le-
gislação de segurança privada. 

Já no que diz respeito à segurança da po-
pulação, os veículos de transporte de valores 
circulam e estacionam em vias e áreas públi-
cas sobre as quais as instituições financeiras 

não têm qualquer controle, já que seguran-
ça pública é da alçada do Estado, de acordo 
com o artigo 144, da Constituição Federal.

Propostas que tramitam no Congresso Na-
cional visam a estabelecer obrigatoriedades 
quanto à atividade de transporte de numerá-
rio, tais como a existência de estacionamento 
próprio, a determinação de horário especial 
para esse transporte e o deslocamento inter-
municipal com presença de um certo número 
de vigilantes. 

No caso de estacionamento próprio para o 
transporte de valores, por exemplo, há inú-
meros obstáculos no plano urbanístico que 
embaraçam mudanças súbitas, como o po-
sicionamento da edificação e a existência de 
espaço físico contíguo para tal fim; estabe-
lecimentos financeiros em prédios tombados 
pelo patrimônio público, que impede altera-
ções em suas estruturas; agências localizadas 
em andares superiores; e ainda instalações 
que se dão em centros comerciais, edifícios 
em condomínio que, por suas características 
peculiares, não permitem a criação das áreas 
privativas propostas. Ademais, dependendo 
do local do estacionamento a prática de ato 
ilícito é potencializada, dada a dificuldade de 
rota de fuga. Necessário, portanto, que as 
instituições tenham liberdade para disponi-
bilizar ou não o estacionamento consideran-
do a arquitetura do imóvel. 

19.10 – Tecnologia de segurança

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas de incentivo 
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à adoção e à modernização de tecnologias 
de segurança por instituições financeiras, 
no entendimento de que tais propostas 
não interferem na liberdade de escolha 
dos produtos e serviços de segurança que 
melhor se adaptam às necessidades de 
cada instituição e não impõem os ônus 
da segurança pública a entes privados. 

Os equipamentos de segurança empregados 
por instituições financeiras são estreitamen-
te vinculados à tecnologia da informação. 
Por isso, sofrem atualizações permanentes, 
tanto de base física (hardware) quanto de 
programas (software), ao mesmo tempo em 
que são lançadas inovações. 

Para a Associação Brasileira das Empresas de 
Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE), 
85% do consumo de equipamentos de segu-
rança eletrônica são demandados pelo setor 
não residencial. O mercado nacional de se-
gurança eletrônica reúne hoje mais de 26 mil 
empresas dentro dos segmentos de sistemas 
de alarmes, circuitos fechados de TV, portas 
e portões automáticos, rastreamento de ve-

ículos, dispositivos de identificação por bio-
metria, entre outros.

O faturamento da indústria eletroeletrônica 
encerrou 2018 em R$ 146,1 bilhões, um cres-
cimento de 7% em relação a 2017 (R$ 136 bi-
lhões). Os investimentos cresceram no mes-
mo percentual de 7%, fechando o ano em R$ 
2,7 bilhões, ante o resultado de R$ 2,5 bilhões, 
em 2017. Os dados são da Associação Brasilei-
ra da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). 

A imposição de regras para balizar o uso, por 
instituições financeiras, de equipamentos de 
segurança vai de encontro a esse vibrante 
mercado e amputa possibilidades de ino-
vação e de atualização tecnológica. A livre 
escolha dos equipamentos e da tecnologia 
que melhor se adaptam às necessidades de 
segurança das instituições financeiras é a 
melhor maneira de assegurar, num mercado 
altamente competitivo, que estas empre-
garão o estado da arte na proteção de seus 
funcionários, seus clientes, suas informações 
e instalações.
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A intermediação financeira viabiliza e con-
cretiza a conjunção de interesses e neces-
sidades dos agentes econômicos, fazendo 
confluir (no tempo, no volume e nos preços) 
os fluxos de recursos daqueles que acumu-
lam poupança (agentes superavitários) para 
os que deles necessitam para a realização das 
suas atividades (agentes deficitários).

No mundo todo, operações bancárias se re-
vestem de grande complexidade. As implica-
ções das questões bancárias são muito pró-
prias do setor, que é possivelmente o mais 
regulado, supervisionado e fiscalizado da 
economia. Isso se explica pelo impacto po-
tencial sobre toda a economia de eventuais 
problemas nos bancos, sejam tópicos, sejam 
sistêmicos. 

O tratamento de questões afetas a bancos 
demanda, na maioria das vezes, profundo e 
minucioso conhecimento de todas as suas di-
mensões – legais, regulatórias, contábeis, fis-
cais e operacionais. Não é incomum questões 
bancárias serem tratadas de maneira superfi-
cial, negligenciando-se o impacto de propos-
tas sobre o acesso ao crédito, o custo dos finan-
ciamentos, a oferta de serviços, a geração de 
empregos e a confiança no sistema bancário.

20.1 – Atividades bancárias como 
“serviços essenciais”

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a ampliação da lista de atividades 
consideradas essenciais previstas no 
artigo 10, da Lei nº 7.783/1989. Para a CNF, 
o rol de atividades essenciais não deveria 
ser exaustivo mas, sim, acompanhar a 
evolução econômica e social. A inclusão 
das atividades bancárias nesse rol 
recomenda-se pela sua interdependência 
com atividades já consideradas essenciais 
na legislação e pelo intenso processo de 
bancarização.

Atividades essenciais são aquelas conside-
radas imprescindíveis para o efetivo funcio-
namento de uma sociedade. A definição de 
serviços e atividades essenciais é expressa 
na Lei nº 7.783/1989 e inclui: assistência mé-
dica e hospitalar; tratamento e abasteci-
mento de água; produção e distribuição de 
energia elétrica, gás e combustíveis; distri-
buição e comercialização de medicamentos 
e alimentos; serviços funerários; transporte 
coletivo; captação e tratamento de esgoto e 
lixo; telecomunicações; guarda, uso e contro-

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas voltadas para a 
consolidação da higidez e da solidez do sistema bancário baseadas em exame profundo e 
minucioso de todas as suas implicações legais, regulatórias, contábeis, fiscais e operacionais, 
bem como do impacto dessas propostas, entre outros, sobre o acesso ao crédito, o custo 
dos financiamentos, a oferta de serviços, a geração de empregos e a confiança no sistema 
bancário.
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le de substâncias radioativas, equipamentos 
e materiais nucleares; processamento de da-
dos ligados a serviços essenciais; controle de 
tráfego aéreo; e compensação bancária.

A relativa estabilidade econômica que o Bra-
sil atravessou ao longo de quase vinte anos 
estimulou a bancarização. Cada vez mais 
pessoas e empresas contaram com os servi-
ços bancários para agilizar o seu dia a dia e 
promover seus negócios. 

A inclusão bancária, ou bancarização, advin-
da do Plano de Ação de Inclusão Financeira, 
tem como finalidade mensurar o avanço da 
inclusão financeira no Brasil, como bem res-
saltou o Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
ao afastar a equiparação de funcionários de 
Banco Postal a bancários no Embargo de De-
claração em Recurso de Revista nº 210300-
34.2007.5.18.0012.

Considerando o relacionamento da popu-
lação com os bancos pela ótica do acesso a 
serviços essenciais, definidos conforme a Re-
solução nº 3.518/2007 do Banco Central do 
Brasil (BCB) – destinados a pessoas físicas 
que não se sujeitam à cobrança de tarifas 
e entendidos como essenciais e vinculados 
ao bom funcionamento e prestação de ser-
viços de conta corrente e conta-poupança 
–, e cuja dimensão é dada pelo Cadastro de 
Clientes do Sistema Financeiro Nacional, em 
2018, a taxa de bancarização dos brasileiros 
chegou a 90,4% – ante 89,6% no ano ante-
rior. Esse crescimento é reflexo da sofistica-
ção das estratégias de ampliação de canais 
de atendimento dos bancos, com ganhos de 

capilaridade, seja por meios físicos, seja por 
meios digitais e, também da maior conformi-
dade com as regulações do BCB. Tais serviços 
englobam ao menos, para contas-correntes, 
cartão inicial com função débito, saque e ex-
trato mensal. Nesse contexto, a taxa de ban-
carização vem crescendo de forma relativa-
mente estável nos últimos anos.

Esse valor está alinhado com outras nações 
emergentes, como a Turquia e a Índia. No en-
tanto, abaixo de economias mais desenvol-
vidas como os Estados Unidos, a Alemanha 
e o Reino Unido, que apresentam taxas de 
bancarização em torno de 97%.

Há obrigações que devem ser cumpridas de 
modo inadiável pelos cidadãos e usuários 
dos bancos, nos respectivos vencimentos, 
sob pena de graves prejuízos que podem 
resultar do desrespeito a prazos legais ou 
contratuais. A paralisação de agências ban-
cárias, por exemplo, gera prejuízos a toda so-
ciedade, notadamente à expressiva parcela 
da população que ainda não tem acesso aos 
canais alternativos de atendimento de servi-
ços bancários, honrando seus compromissos 
e recebendo seu salário ou benefícios direta-
mente nos caixas das instituições.

Considerando que as transações bancárias 
fazem parte da vida de um número crescente 
de cidadãos brasileiros, afetando inclusive o 
bom funcionamento de outras atividades es-
senciais (como telecomunicações, transporte 
e energia elétrica), o serviço essencial – que 
pode ser entendido como aquele cuja pres-
tação é indispensável à dignidade, à saúde e 
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à segurança dos consumidores – deveria in-
cluir todo serviço bancário, salvaguardando-
-se, assim, o interesse maior da coletividade 
de acesso a esses serviços.

A CNF entende que é necessária ampla dis-
cussão sobre o tema de caracterização da 
atividade bancária como serviço essencial, da 
mesma forma que é necessária avaliação cui-
dadosa sobre outras atividades que também 
mereceriam sua inclusão no rol de serviços 
essenciais: serviços postais, lavanderias hos-
pitalares, serviços de previdência e assistência 
social, educação, segurança pública e privada.

20.2 – Sigilo bancário

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a regulamentação dos artigos 5° e 6º da Lei 
Complementar (LC) n° 105/2001, que trata 
do sigilo bancário. Para a CNF, propostas 
que assegurem o direito fundamental 
à privacidade, ponderado com o dever 
fundamental de recolhimento do tributo, 
são indispensáveis para a manutenção do 
estado democrático de direito.

O sigilo bancário constitui-se em obrigação 
para os bancos e em direito para os corren-
tistas. É a obrigação que têm os bancos de 
não revelar, salvo nas formas previstas em 
lei, informações que venham a obter em vir-
tude de suas operações. Sua violação é uma 
afronta ao direito à privacidade por revelar 
preferências pessoais e atos particulares que 
integram a personalidade dos detentores de 

depósitos. A patologia do direito à privacida-
de é o uso de má-fé para ocultar por trás do 
sigilo bancário as movimentações ilegais ou 
o uso de recursos obtidos de forma ilícita. 

As discussões em torno do sigilo bancário 
são centradas no uso indevido desse direito 
à privacidade para fins ilícitos e estão bali-
zadas pela busca do equilíbrio entre, por um 
lado, maior fiscalização, controle e registro 
das operações financeiras e, por outro, res-
peito à privacidade individual. A quebra do 
sigilo bancário sempre será possível quando 
houver fortes indícios materiais de condutas 
ilícitas. É assegurado o contraditório, sem 
prejuízo da indenização por danos à parte 
lesada. Nessa discussão, emerge a questão 
da capacidade interventiva do poder público 
por meio de decisões administrativas de ini-
ciativa da Receita Federal do Brasil (RFB), do 
Ministério Público e de tribunais de contas. 

A Constituição Federal prevê no artigo 5º, in-
cisos X, XII e XIX, a tutela e proteção à vio-
lação de correspondências e informações. A 
doutrina e a jurisprudência compartilham o 
entendimento de que a inviolabilidade do si-
gilo bancário deva estar assegurada com base 
nesses dispositivos constitucionais. O Supre-
mo Tribunal Federal (STF), mais de uma vez, 
afirmou que o sigilo de dados de operações 
financeiras é o desdobramento do direito à 
privacidade, assegurado no dispositivo cons-
titucional, cuja violação requer ordem judicial. 

A regulamentação do dispositivo 
constitucional foi feita por meio da LC nº 
105/2001, que dispõe sobre o sigilo das 
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operações de instituições financeiras. A 
RFB argumenta que deve prevalecer o 
interesse público sobre o privado para 
justificar a quebra do sigilo bancário do 
contribuinte. Para tanto, a RFB, com base na 
LC nº 105/2001 e no Decreto nº 3.724/2001, 
expede as “requisições de informações sobre 
movimentações financeiras” e solicita, no 
âmbito administrativo, extratos de contas 
bancárias e de aplicações financeiras, relativos 
ao período fiscalizado de contribuinte pessoa 
física ou jurídica, sob pena de agravamento 
de multas onerosas. 

Ainda que seja justificável que tenha o 
fisco acesso às informações relativas a 
movimentações bancárias, para fins de 
tributação, esse acesso deve ser assegurado 
sem prejuízo dos direitos individuais do 
contribuinte, como sublinha o artigo 145, § 1º 
da Constituição, que reza: 

Sempre que possível, os impostos terão 
caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do 
contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e 
nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas 
do contribuinte. 

O conflito entre o interesse do fisco e o direito 
à privacidade do contribuinte requer uma 
terceira pessoa, imparcial, na figura do juiz, 
para determinar se documentos bancários 
sigilosos são ou não indispensáveis. 

Apesar de carregarem implicações 
constitucionais, tem crescido o número 
de iniciativas que ampliam a capacidade 
interventiva da RFB e de órgãos como a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), o Ministério Público e os tribunais de 
contas, por exemplo. Entre essas iniciativas, 
destacam-se propostas legislativas que 
permitem o acesso a dados bancários 
sigilosos por determinados órgãos. Ademais, 
existem proposições que têm como objetivo 
alterar as regras de quebra de sigilo por 
meio de lei ordinária. Um dos casos mais 
claros ocorre por meio da Lei nº 12.683/2012, 
que dispõe sobre os crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores. A 
prevalência de uma lei ordinária sobre uma 
lei complementar que trata especificamente 
do tema pode provocar insegurança 
jurídica e conflitos sobre prazos e sanções 
aplicáveis contra as instituições financeiras.

O STF, ao analisar o Recurso Extraordinário 
nº 601.314 e as ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADI) nº 2390, nº 2386, nº 
2397 e nº 2859, aquele de relatoria do ministro 
Edson Fachin e estas de relatoria do ministro 
Dias Toffoli, assentou ser constitucional 
o fornecimento de informações sobre 
movimentação bancária de contribuintes, 
pelas instituições financeiras, diretamente ao 
fisco, sem prévia autorização judicial. 

A decisão do STF terá impacto no âmbito da 
RFB que agora se vê isenta de dúvidas quanto 
à legalidade e à constitucionalidade de sua 
atuação, mormente no que tange ao acesso 
a informações bancárias dos contribuintes, 
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sem prévia autorização judicial, para fins 
fiscalizatórios. Isso porque o entendimento 
do Supremo deu salvaguarda à Instrução 
Normativa nº 1.571/2015. 

A decisão do STF auxilia no combate à eva-
são fiscal e a outros crimes, além de manter 
o Brasil entre os países signatários de acor-
dos de cooperação internacional envolvendo 
a troca dessas informações, como o Ato de 
Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras 
(FATCA, na sigla em inglês) e o Acordo de Co-
operação Intergovernamental (IGA, na sigla 
em inglês), acordados entre o Brasil e os Es-
tados Unidos sa América. 

A transferência de dados pode eventualmen-
te ferir o direito à privacidade e à intimidade 
dos contribuintes. Afinal, o poder público, ar-
bitrariamente, teria acesso automático a es-
sas informações bancárias, de todo e qualquer 
contribuinte, sem prévia autorização judicial. 

Com o objetivo de harmonizar a segurança 
jurídica dos correntistas, seria de todo opor-
tuna a edição de norma geral abstrata, no 
nível de lei complementar, que assegurasse 
o direito fundamental à privacidade, ponde-
rado com o dever fundamental de recolhi-
mento do tributo mantendo, assim, o estado 
democrático de direito.

Durante o 2º Simpósio Nacional de Gestores 
do Sistema de Investigação de Registros Te-
lefônicos e Telemáticos (SITTEL) e o 5º Sim-
pósio Nacional de Gestores do Sistema de 
Investigação de Movimentações Bancárias 
(SIMBA), com a participação da Federação 
Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e do Minis-

tério Público Federal, foram estabelecidas di-
versas normas para a resposta sobre as que-
bras de sigilos em instituições financeiras. 
Pelo entendimento entre as partes, as insti-
tuições teriam o prazo de 45 dias corridos da 
data do recebimento da ordem judicial para 
transmitir, pelo SIMBA, todos os arquivos 
decorrentes do pedido de quebra de sigilo 
bancário solicitado judicialmente, nos casos 
que tratam de arquivos eletrônicos mantidos 
pela própria instituição (isto é, esse prazo 
não se aplicaria a arquivos físicos, tampouco 
a arquivos de instituições adquiridas incor-
poradas por adquirentes).

20.3 – Tarifas bancárias

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para maior transparência na cobrança 
de tarifas bancárias e na fixação de 
seus valores, assentadas nos princípios 
constitucionais da livre concorrência e da 
liberdade de exercer atividade econômica, 
que incentivem a autorregulação e 
a ampliação do acesso de clientes a 
informações sobre serviços bancários 
e as correspondentes tarifas que os 
remuneram.

Tarifa é a contrapartida da prestação de um 
serviço e, por essa razão, equivale a um preço. 
Reflete a remuneração dos custos envolvidos 
na prestação do serviço e sofre variações em 
razão de mudanças nos níveis de oferta e de-
manda associados ao serviço oferecido.
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O Conselho Monetário Nacional (CMN) emi-
tiu normativos com vistas a regular a co-
brança de tarifas pelas instituições financei-
ras. A Resolução n° 3.919/2010 padronizou as 
tarifas bancárias e estabeleceu a gratuidade 
para diversos serviços, como: fornecimen-
to de cartão de débito; emissão de até dois 
extratos por mês no terminal de autoaten-
dimento; compensação de cheques; e duas 
transferências de recursos entre contas na 
própria instituição, por mês, em guichê de 
caixa, em terminal de autoatendimento e/
ou internet. As tarifas também não poderão 
ser cobradas de clientes com insuficiência de 
saldo. Além dessas medidas, a norma estabe-
leceu que a criação de uma nova tarifa será 
submetida à análise prévia do Banco Central 
do Brasil (BCB) e prazo para os reajustes nos 
preços dos serviços.

O setor bancário adotou um amplo programa 
de autorregulação, com o intuito de dar 
mais transparência à cobrança de tarifas, 
padronizá-las, satisfazer seus clientes e 
diminuir as reclamações. Evidentemente, 
os bancos são os maiores interessados em 
proporcionar a seus clientes um atendimento 
que não só atenda às suas expectativas como 
seja, também, fator de fidelização desses 
clientes e, portanto, de sustentabilidade de 
seus negócios.

Para tanto, a Federação Brasileira de Bancos 
(FEBRABAN) desenvolveu um sistema de re-
gistro e divulgação das tarifas bancárias: o 
Sistema de Divulgação de Tarifas de Servi-
ços Financeiros (STAR), disponível no portal 
eletrônico da entidade no endereço: http://

www.febraban-star.org.br. O programa 
permite aos clientes consultar, por exemplo, 
as tarifas vigentes no dia, sua evolução com 
base no último dia do mês anterior e a com-
paração entre as tarifas praticadas pelas ins-
tituições financeiras.

Desde a criação do STAR e a publicação da 
Resolução do CMN n° 3.919/2010, o setor 
bancário se tornou ainda mais competitivo, 
sendo que a padronização das tarifas 
facilitou a vida dos clientes (facilidade na 
comparação). 

O debate em torno da questão está centrado 
na atuação do BCB e na limitação tanto de 
cobrança de tarifas quanto do próprio valor 
dessas tarifas. Algumas propostas, meritórias 
pelo intuito de favorecer os clientes bancários, 
caminham no sentido contrário, na medida 
em que podem reduzir, entre outras coisas, 
a capacidade do setor bancário de oferecer 
maior diversidade de serviços que viabilizem 
as transações, aumentem a segurança destas 
e tragam mais comodidade aos clientes. 

20.4 – Horário de funcionamento 
de agências bancárias 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a explicitação da competência exclusiva 
da União na definição do horário de 
funcionamento das agências bancárias.

A Constituição Federal (CF) prevê no caput 
do seu artigo 48 que cabe ao Congresso 
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Nacional, com sanção do Presidente da 
República, dispor sobre todas as matérias de 
competência da União, especialmente: “XIII 
- matéria financeira, cambial e monetária, 
instituições financeiras e suas operações”. 
Muitas das exigências estabelecidas em 
leis municipais sobre o funcionamento das 
agências bancárias ferem a Carta Magna.

A norma fundamental que rege a 
atividade dos bancos é a Lei nº 4.595/1964, 
recepcionada como lei complementar pela 
CF. Entre as demais normas de direito que 
regem a atividade bancária, destacam-se a 
Lei nº 4.728/1965, que disciplina o mercado 
de capitais e estabelece medidas para o seu 
desenvolvimento; e as Leis nº 7.102/1983 e nº 
9.017/1995, que tratam de segurança bancária. 
Nenhuma dessas normas outorga a estados 
e municípios competência para legislarem 
em matéria de horário de funcionamento de 
agências bancárias.

Relativamente à fixação do horário de 
funcionamento de instituições financeiras, 
o artigo 4°, inciso VIII, da Lei n° 4.595/1964, 
atribui competência privativa ao Conselho 
Monetário Nacional para dispor a respeito, 
encontrando-se o assunto regulamentado 
pela Resolução n° 2.301/1996.

Muitos municípios tentam regular matéria 
bancária. Porém, a jurisprudência pátria 
é unânime em reconhecer a competência 
exclusiva da legislação federal para estabelecer 
regras sobre o horário de funcionamento dos 
bancos. Tal entendimento resta sedimentado 
na Súmula n° 19, do Superior Tribunal de 

Justiça, que dispõe que “a fixação do horário 
bancário, para atendimento ao público, é da 
competência da União”.

20.5 – Cheques

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
fortaleçam a segurança jurídica no uso de 
cheques e que estejam em harmonia com 
instrumentos internacionais dos quais o 
Brasil é signatário.

A emissão, regulamentação e restrição ao uso 
do cheque tem sido objeto de debates. O 
cheque é um título revestido de formalidade 
legal e uma ordem de pagamento à vista, ou 
seja, ordem de pagamento em dinheiro, emi-
tido a débito de uma conta corrente mantida 
em banco ou instituição financeira que lhe 
seja equiparada e necessita que sejam obser-
vados os requisitos legais.

Em 2011, o Banco Central do Brasil publicou 
a Resolução do Conselho Monetário Nacional 
n° 3.972, que dispõe sobre cheques, devolução 
e oposição ao seu pagamento. Estabelece 
controles de segurança na utilização desse 
instrumento de pagamento, de forma a reduzir 
os custos dos bancos e do comércio com 
problemas, tais como: emissão fraudulenta 
de cheques roubados, suspensão indevida 
de pagamento ou o extravio de folhas de 
cheques, emissão de cheques sem fundos etc. 

A função do cheque em todo o mundo é re-
gulada por instrumentos internacionais, dos 



390 |  CAPÍTULO 20: QUESTÕES BANCÁRIAS

quais o Brasil é signatário, sobretudo, a Con-
venção para Adoção de uma Lei Uniforme 
sobre Cheques, assinada em Genebra, em 
1931. Com isso, alterações na legislação que 
trata do assunto (por exemplo, para criar ins-
trumento que legalize o cheque pré-datado) 
podem violar esses instrumentos internacio-
nais e ferir regras consolidadas, praticadas ao 
redor do mundo.

20.5.1 – Pagamento de cheques 
pré-datados, promissivos ou sem 
fundos

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
mantenham o caráter de ordem de 
pagamento à vista dos cheques, ao 
explicitar a exigência de disponibilidade 
de fundos mesmo para os cheques 
pré-datados e ao vedar o pagamento 
de cheques pela instituição financeira 
do sacado sempre que não houver ou 
fundos imediatamente disponíveis, 
ou um contrato anterior que preveja o 
pagamento nos casos de carência de 
fundos.

O artigo 4º da Lei do Cheque (Lei nº 
7.357/1985) determina que: “O emitente deve 
ter fundos disponíveis em poder do sacado e 
estar autorizado a sobre eles emitir cheque, 
em virtude de contrato expresso ou tácito”. 
A provisão de fundos deve, pois, existir an-
tes da emissão do cheque e deve resultar de 
um contrato preliminar que autorize o emi-
tente a dispor desses fundos por meio desse 

instrumento. Mesmo assim, difundiu-se no 
Brasil o uso do cheque pré-datado, que se 
assemelha mais a um título de crédito do que 
a uma ordem de pagamento. 

O Banco Central do Brasil (BCB) publicou, em 
2017, Circular de nº 3.859, unificando a com-
pensação de cheques. A partir de agora quem 
recebe pagamentos em cheque poderá con-
tar com o dinheiro na conta em um dia útil, 
independentemente do valor do documento. 

Segundo o BCB, a adoção da compensação 
única para todos os documentos foi possível 
porque a quantidade de cheques em circula-
ção diminuiu e a capacidade tecnológica para 
o seu processamento aumentou. Isso elimi-
nou, na avaliação do BCB, a necessidade de 
mais de uma sessão para troca de cheques. 
Segundo a Pesquisa FEBRABAN de Tecnolo-
gia Bancária 2018, enquanto em 1997 foram 
processados 3,3 bilhões de cheques, início da 
série histórica, em 2017, o número de cheques 
compensados foi de 494 milhões, uma redu-
ção de 85%.

No primeiro semestre de 2018, o percentual 
de devolução de cheques pela segunda vez 
por insuficiência de fundos foi de 2,02%, me-
nor que o registrado no mesmo período de 
2017, quando alcançou 2,13%, de acordo com 
a Serasa Experian. O ano de 2018 acumulou, 
no mesmo período, 4.461.159 cheques devol-
vidos e 221.061.824 cheques compensados.

O Cadastro de Emitentes de Cheques sem 
Fundos (CCF) tem natureza pública, visa à 
proteção do crédito em geral e à preservação 
da higidez do Sistema Financeiro Nacional, 



391CAPÍTULO 20: QUESTÕES BANCÁRIAS |  

servindo aos interesses da coletividade. 
Além disso, o CCF é submetido a normas 
estabelecidas pelas autoridades monetárias, 
opera sob controle do BCB e não tem objetivo 
de obter ganhos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu 
no Recurso Especial (REsp) nº 1.354.590, 
em sede de recurso repetitivo, não ser de 
responsabilidade do Banco do Brasil, na 
condição de gestor do CCF, proceder à 
notificação prévia do devedor acerca de sua 
inscrição no aludido cadastro, tampouco 
possui legitimidade passiva para as ações de 
reparação de danos diante da ausência da 
mencionada notificação. Assim, consoante 
as próprias resoluções do BCB, cabe ao 
banco sacado a responsabilidade de incluir 
o emitente no CCF, bem como o dever de 
proceder à prévia notificação dos devedores 
acerca dessa inclusão. 

Ademais, o STJ também vem reiterando 
seu entendimento de que as instituições 
financeiras não podem ser responsabilizadas 
pela emissão de cheques sem provisão 
de fundos por seus correntistas (Recursos 
Especiais nº 1.538.064 e nº 1.509.178). 

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.423.464, 
afetado ao rito do repetitivo, estabeleceu 
ser necessário que a pós-datação do cheque 
conste no campo específico destinado à 
ordem de pagamento do título para que 
o prazo de sua apresentação à instituição 
financeira seja ampliado. O colegiado 
também definiu a tese de que sempre será 
possível o protesto do cheque, após o prazo 

de apresentação, mas dentro do período para 
ajuizamento de processo de execução.

O uso difundido dos cheques pode introdu-
zir incertezas quanto ao caráter de ordem de 
pagamento à vista dos cheques. Por exem-
plo, o STJ aprovou a Súmula nº 370, que reza: 
“Caracteriza dano moral a apresentação an-
tecipada de cheque pré-datado”. 

Esse tipo de incerteza tem inspirado no Con-
gresso Nacional a criação de ordens de pa-
gamento que, apesar de serem títulos para 
liquidação à vista, conteriam promessa de li-
quidação futura. O “cheque promissivo” seria 
a regulamentação dos cheques pré-datados.

A popularização do uso de ordem de paga-
mento à vista para liquidar compromissos 
futuros viola não só a Lei do Cheque, mas 
também o art. 28 da Convenção para Adoção 
de uma Lei Uniforme sobre Cheques, de 1931, 
assinada em Genebra, que tem o Brasil como 
signatário. Proposta de alteração legislativa 
pode obrigar o governo brasileiro a denun-
ciar a referida convenção, isto é, desengajar 
o Brasil em um compromisso internacional-
mente assumido.

O sistema financeiro oferece uma gama de 
produtos e serviços que se prestam à liquida-
ção futura de compromissos sem violar legis-
lação vigente. Entre eles, cartões de crédito e 
documentos de ordem de crédito (DOC) pré-
-agendados cumprem esse papel. Ademais, 
o volume de cheques emitidos vem caindo, 
substituído por cartões de débito e por apli-
cativos instalados em dispositivos móveis, o 
chamado mobile payment.
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20.5.2 – Sustação de cheques

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para evitar fraudes e dar maior segurança 
jurídica ao uso de cheques, inclusive pela 
manutenção na legislação vigente de 
dispositivo que requer a apresentação 
de Boletim de Ocorrência nos casos de 
sustação de cheques.

A sustação de cheques é um ato previsto na 
Lei nº 7.357/1985 e pode ocorrer de duas for-
mas: revogação (também chamada de con-
traordem) ou a oposição (suspensão) – que 
se excluem mutuamente. A primeira (con-
traordem) é ato exclusivo do emitente do 
cheque e somente tem vigência depois de 
expirado o prazo de apresentação. Já a opo-
sição pode ser efetuada tanto pelo emitente 
quanto pelo beneficiário ou portador e tem 
vigência imediata. 

O artigo 36 da Lei nº 7.357/1985 prevê a susta-
ção do cheque “fundada em relevante razão 
de direito”, sendo que “não cabe ao sacado 
julgar da relevância da razão invocada pelo 
oponente” (§ 2º). A sustação de cheques, sem 
razões de fato ou de direito que a autorizem, 
constitui ilícito penal, tipificado como este-
lionato, e pode resultar em processo criminal 
e na condenação do emitente.

Ocorrem casos em que emitentes e bene-
ficiários de cheques se valem de má-fé na 
sustação para se evadirem de compromissos 
liquidados por esse meio de pagamento. A 

princípio, a sustação de cheques deveria ser 
ordenada – por emitentes ou por benefici-
ários – como medida preventiva nos casos 
de subtração ilícita do documento (furtos, 
assaltos, extorsões) e de extravios decorren-
tes de atos involuntários (como acidentes). 
A Resolução do Conselho Monetário Nacio-
nal n° 3.972/2011 considerou esses eventos, 
que podem ser objeto de diligência policial, 
para determinar a apresentação de Boletim 
de Ocorrência no ato da sustação de forma 
a desestimular eventuais fraudes, já sujeitas 
a muitas penalidades, e para reforçar a segu-
rança jurídica desse meio de pagamento. 

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu 
(Recurso Especial nº 1.324.125) não ser, dos 
bancos, a obrigação de ressarcir empresas 
pelos prejuízos que elas tenham sofrido ao 
aceitar cheques roubados, furtados ou ex-
traviados (devolução pelo motivo 25). Para 
a corte, o prejuízo nessas situações não é 
decorrência lógica e imediata de defeito do 
serviço bancário e as empresas não podem 
ser tratadas como consumidoras por equipa-
ração, o que afasta a aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor nesses casos. 

20.6 – Transações eletrônicas

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a equiparação das transações eletrônicas 
às transações físicas em tudo o que diz 
respeito aos efeitos jurídicos dessas 
operações, bem como as voltadas para o 
incremento da oferta de informações 
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claras, em linguagem simples, sobre 
produtos e serviços disponíveis em meio 
eletrônico.

O aumento do número de transações fi-
nanceiras implica redução dos custos ope-
racionais ligados à geração, transporte e 
armazenamento de informações registra-
das em papel. Além dos benefícios ambien-
tais que oferecem, transações eletrônicas 
também barateiam tarifas ligadas a pro-
dutos e serviços. Contudo, o crescimento 
dessas operações é, muitas vezes, limita-
do pela exigência de registros em papel.

Em 2017, segundo a Pesquisa FEBRABAN de 
Tecnologia Bancária 2018, 50% do total de in-
vestimentos e despesas com tecnologia foram 
destinados a softwares, 32% a equipamentos 
(hardwares) e 18% a telecomunicações. As 
transações com movimentação financeira 
nos aplicativos bancários passaram de R$ 1 
bilhão para R$ 1,7 bilhão, em 2017. Uma sé-
rie de fatores sustenta o avanço: maior aces-
so da população à internet, o uso crescente 
dos smartphones, a inserção da mobilidade 
nos hábitos e a maior sofisticação de servi-
ços por aplicativos para dispositivos digitais.

Em 2017, ainda segundo a Pesquisa FEBRA-
BAN de Tecnologia Bancária 2018, as transa-
ções bancárias feitas por internet banking e 
mobile banking, somadas, ultrapassaram mais 
da metade do total, atingindo 57%. Na lide-
rança está o mobile banking, com 25,6 bilhões 
de transações realizada no ano, enquanto o 
internet banking alcançou a marca de 15,8 bi-

lhões. Os demais canais foram, na ordem: ATM 
(do inglês automatic teller machine), com 9,9 
bilhões; POS (do inglês point of sale), com 9,4 
bilhões; agências bancárias, com 5,5 bilhões; 
correspondentes bancários, com 4,1 bilhões; 
e contact center, com 1,5 bilhão. Todos eles, 
com exceção do mobile banking, do internet 
banking e dos contact center, registraram que-
das no montante total de transações em 2017, 
comparado com os resultados do ano anterior.

A participação do mobile banking no total das 
transações e atendimentos subiu de 21,9%, em 
2016, para 35%, em 2017. Esse salto expressivo 
representa crescimento de mais de cem vezes 
no total registrado por esse canal em 2011, de 
cerca de 100 milhões de operações. No caso 
do internet banking, houve um leve aumento 
nas transações por esse canal, registrando 15,8 
bilhões em 2017. No ano anterior, a quantida-
de de transações tinha alcançado 15,5 bilhões. 

As transações financeiras por meio eletrô-
nico propiciam facilidade aos consumidores 
de produtos e serviços bancários, com segu-
rança e agilidade. Contudo, em alguns casos 
requerem dos usuários conhecimento sobre 
esses produtos e serviços, que é suprido ou 
por informações nos próprios portais ele-
trônicos, ou por contatos com gerentes de 
conta e demais profissionais do setor. Por 
um lado, cabe ao usuário avaliar sua familia-
ridade com produtos e serviços financeiros 
disponíveis em meio eletrônico. Por outro, 
cabe ao setor financeiro promover educa-
ção financeira e oferecer informações sobre 
o uso adequado desses produtos e serviços.
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No contrato de arrendamento mercantil 
(leasing), instituído pela Lei n° 6.099/1974, o 
proprietário de um bem, também chamado 
de arrendador, cede seu direito de posse a 
um arrendatário por meio do recebimento 
de contraprestações periódicas. O contrato 
poderá prever a opção de compra do bem 
pelo arrendatário, a renovação do contrato 
ou a devolução do bem ao final do período 
de pagamento das parcelas.

A Resolução do Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) nº 2.309/1996 é o instrumento que 
disciplina e consolida as normas relativas às 
operações de arrendamento mercantil. 

A operação de leasing é fundamentada na 
concepção econômica de que o fato propul-
sor de rendimentos para uma empresa é a 
utilização e não a propriedade de um bem. 
Nesse sentido, esse instrumento de crédito 
tem contribuído para fomentar o crescimen-
to econômico pela ampliação e renovação do 
parque produtivo e tecnológico brasileiro. É 
uma alternativa não só para a aquisição, mas 
também para a modernização de máquinas e 
equipamentos, tais como computadores, veí-
culos, imóveis e aeronaves, entre outros bens. 

O arrendamento mercantil apresenta a van-
tagem de não imobilizar todo o capital que 
seria demandado no caso da compra, me-
lhorando, dessa forma, o fluxo de caixa da 
empresa. Pelo mecanismo de valor residual, 
que pode ser negociado em cada contrato, 
a empresa tem a opção da troca do mo-
delo antigo por outro mais recente, man-
tendo-se atualizada tecnologicamente. 

Há outra vantagem se comparado a outras 
linhas de crédito destinadas à pessoa jurídica: 
propicia dedutibilidade às empresas tributa-
das pelo critério de lucro real, pois permite 
que as contraprestações sejam contabiliza-
das como despesas operacionais, o que re-
duz a base para a tributação do Imposto de 
Renda (IR). Não há incidência do Imposto so-
bre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, 
ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 
(IOF), mas incide o Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN).

O número de contratos passou de 289.348 
em 2016 para 168.667 até outubro de 2018. O 
valor presente desses contratos, que era de 
R$ 14,09 bilhões em 2016, foi para R$ 10,62 
bilhões em 2017 (queda de R$ 3,47 bilhões. 
Isso decorre, em grande parte, das dificul-

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas voltadas para a 
ampliação do acesso a operações de arrendamento mercantil (leasing) e para o aumento do 
volume de crédito ofertado por essa modalidade, assentadas nos princípios constitucionais 
da livre concorrência e da liberdade de exercício da atividade econômica, que contribuam 
para a formação de capital e a modernização tecnológica das empresas brasileiras, 
sobretudo as de menor porte.
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dades que o segmento de arrendamento 
mercantil vem passando em consequência 
de proposições em tramitação no Congresso 
Nacional, que não reconhecem a relevância 
dessa modalidade de crédito para o mercado, 
onerando-a de forma desproporcional. O en-
colhimento também decorre, em grande me-
dida, do aumento de custo provocado pela 
insegurança jurídica dessa modalidade de 
crédito, impulsionado pelo risco crescente de 
descumprimento de contratos. Muitas ope-
rações acabaram sendo bitributadas – no lo-
cal da prestação do serviço e no local da sede 
do tomador – ou sofrendo pressão fiscal mais 
elevada, uma vez que a alíquota do ISSQN não 
é única para todos os municípios brasileiros.

Um dos aspectos mais dissonantes a 
propósito do setor de leasing no Brasil é o 
desconhecimento da estrutura tributária 
nacional do arrendamento mercantil, 
especialmente no que toca à cobrança do 
ISSQN.

Dessa forma, o encolhimento da carteira 
de leasing representa um retrocesso no 
desenvolvimento econômico brasileiro, na 
medida em que essa modalidade de crédito 
tem como maior atrativo o financiamento de 
máquinas e equipamentos (39%), veículos e 
afins (28%) e aeronaves (13%). Ou seja, essa 
modalidade de crédito tem como principal 
elemento o financiamento de bens de capital, 
função fundamental para o desenvolvimento 
da economia. Sendo assim, as empresas que 
operam, portanto, nos setores industriais, 
de transporte e agrícola seriam as mais 
prejudicadas, pois passariam a contabilizar 

esse financiamento como dívida em seu 
balanço patrimonial.

Uma especificidade dessa modalidade é a 
duração mínima do contrato exigida por nor-
ma. Os contratos de arrendamento mercan-
til financeiro, segundo a Resolução do CMN 
nº 2.309/1996, devem prever prazo mínimo 
de 24 meses de vigência, nos casos em que 
o bem arrendado tiver vida útil igual ou in-
ferior a 5 anos (art. 8º, inc. I). Tal norma foi 
emitida pelo CMN a partir da atribuição legal 
dada pela Lei nº 6.099/1974.

Em regra, os contratos de arrendamento 
mercantil não preveem a rescisão antecipada 
do contrato por liquidação, em prazo inferior 
a 24 meses. A finalidade do prazo mínimo 
contratual é afastar a descaracterização do 
contrato firmado com o consumidor, con-
forme determinado pela Resolução do CMN 
nº 2.309/1996. Visa tão somente garantir o 
cumprimento do prazo mínimo contratual, 
uma vez que o bem foi adquirido sob a esco-
lha do arrendatário.

21.1 – Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza em operações 
de leasing

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o aumento da segurança jurídica nas 
operações de arrendamento mercantil. 
Para tanto, há necessidade de clareza 
sobre o local de recolhimento do ISS 
no município da sede das empresas de 
leasing. Para a CNF, eventual mudança 
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com a transferência do recolhimento 
do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) para os 5.570 municípios 
em que poderiam ser realizadas as 
operações implicaria elevação do custo 
ao tomador final, seja pelos exorbitantes 
custos operacionais, seja porque a maioria 
preponderante desses municípios fixam 
alíquotas superiores à mínima legal 
estabelecida para este tipo de operação, 
que é de 2%.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em 2010, 
decidiu pela incidência do ISSQN sobre as 
operações de leasing que ocorrem, na maior 
parte dos casos, nos financiamentos de ve-
ículos. O STF entendeu que no contrato de 
arrendamento mercantil o núcleo é o finan-
ciamento, não uma prestação de dar e que 
financiamento é serviço (Recurso Especial nº 
592.905).

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidiu, no final de novembro de 2012, 
que o município sede do estabelecimento 
prestador do serviço é o sujeito competente 
para cobrar o ISSQN sobre as operações de 
leasing. A decisão do STJ passou a orientar os 
processos que tratam do mesmo tema nas 
instâncias inferiores.

Com receio de serem obrigados a ressarcir os 
valores de depósitos judiciais já apropriados, 
os municípios tentaram a modulação dos 
efeitos da decisão proferida pelo STJ. Poste-
riormente, apresentaram recurso extraordi-
nário contra essa decisão, argumentando que 

o STJ usurpou tanto a função legislativa do 
Congresso Nacional, legislando positivamen-
te, quanto a prerrogativa do STF, ao interpre-
tar o conceito de serviço. 

O STF em apreciação do recurso extraordi-
nário interposto pelos municípios tem rea-
firmado o entendimento de que o assunto 
corresponde ao tema 287 da sistemática da 
repercussão geral, cujo paradigma é o Agravo 
de Instrumento nº 790.283 (Diário de Justiça 
Eletrônico, de 02/09/2010), com a seguinte 
ementa: 

ISS. Competência para tributação. Local 
da prestação do serviço ou do estabe-
lecimento do prestador do serviço. Ma-
téria Infraconstitucional. Repercussão 
geral rejeitada.

A Lei Complementar (LC) nº 116/2003 esta-
belece, em seu artigo 3º, que o serviço con-
sidera-se prestado e o imposto devido no 
local do estabelecimento prestador, consi-
derando-se este, pelo artigo 4º, o local onde 
o contribuinte desenvolva a atividade de 
prestar serviços, de modo permanente ou 
temporário. O próprio artigo 3º excetua, nas 
hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quan-
do o imposto será devido no próprio local da 
prestação de serviços. 

Uma vez que o arrendamento mercantil não 
foi enquadrado pelo legislador nas hipóteses 
excetuadas pelo artigo 3º, da LC nº 116/2003, 
a questão do local onde as sociedades arren-
dadoras exercem as suas atividades foi obje-
to de apreciação pelo Poder Judiciário. Nesse 
sentido, o STJ definiu que 
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O serviço ocorre no local onde se toma 
a decisão acerca da aprovação do 
financiamento, onde se concentra o 
poder decisório, onde se situa a direção 
geral da instituição. O fato gerador não 
se confunde com a venda do bem objeto 
do leasing financeiro, já que o núcleo 
do serviço prestado é o financiamento. 
(Recurso Especial nº 1.060.210/SC)

A alteração do sujeito ativo em relação 
ao local da prestação do serviço e, por 
consequência, a relação jurídica tributária 
para efeito de recolhimento do ISSQN nas 
operações de arrendamento mercantil tem 
causado profunda insegurança jurídica no 
mercado de leasing.

No caso em questão, não se observa 
que o serviço da instituição de crédito é 
integralmente prestado na sede desta, 
localizada em determinado município, onde 
se encontram todos os meios essenciais para 
tal prestação (como avaliação do histórico 
de crédito do cliente, processamento, 
custos notariais, transporte de documentos, 
honorários advocatícios e todos os serviços 
envolvidos na operação), incluindo todos os 
seus funcionários, sistemas e estrutura física.

A adequada configuração do marco legal das 
operações de leasing, de forma a propiciar o 
necessário ambiente de segurança jurídica 
para o setor, é de grande importância para a 
economia do país. A discussão a respeito do 
recolhimento do ISSQN sobre leasing afeta 
negativamente uma opção importante para 
a viabilização de investimentos produtivos 

de médio e longo prazos, que concorre com 
as tradicionais fontes de financiamento sobre 
os quais incide o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).

Esse entendimento, entre outros elementos, 
justificou o veto presidencial aos dispositivos 
da LC nº 157/2016, sancionada em 30 de 
dezembro de 2016 que, em princípio, 
buscavam introduzir a cobrança de ISSQN 
sobre o leasing em todos os municípios 
brasileiros. Um dos principais pontos vetados 
pelo Presidente da República foi o dispositivo 
que transferia a cobrança do ISSQN, antes 
feita no município do estabelecimento 
prestador do serviço, para os municípios de 
domicílio dos clientes de cartões de créditos 
e débito, de arrendamento mercantil, de 
fundos de investimento, de consórcios e de 
planos de saúde. Contudo, em 30 de maio de 
2017, foi derrubado o Veto nº 52 a dispositivos 
da Lei Complementar nº 157/2016. 

Tramita na Câmara dos Deputados um 
Projeto de Lei Complementar originário 
do Senado Federal que visa a permitir 
a operacionalização das novas regras 
implementadas pela Lei Complementar nº 
157/2016, ao dispor sobre o padrão nacional 
de obrigação acessória do ISSQN incidente 
sobre determinados serviços. A matéria foi 
aprovada pelo Plenário do Senado Federal, 
em 07 de dezembro de 2017. Na Câmara dos 
Deputados, foi aprovado requerimento para 
que a matéria tramite em regime de urgência, 
assim o projeto aguarda inclusão na ordem 
do dia no Plenário da casa.
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No STF, 5 processos questionaram a consti-
tucionalidade de dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 157/2016, que alterou a Lei Com-
plementar nº 116/2003: as ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADI) nº 5.835, nº 5.840, 
nº 5.844 e nº 5.836, bem como a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF) nº 499.

As referidas ações questionam a constitucio-
nalidade de dispositivos da LC nº 157/2016 
que alteraram o município competente para 
figurar no polo ativo das obrigações tributá-
rias que têm como pretensão a cobrança do 
ISSQN. Os dispositivos impugnados promo-
veram a mudança do local em que as insti-
tuições financeiras são cobradas: do municí-
pio do prestador para o tomador. 

A ADI nº 5.835 foi ajuizada, com pedido de 
medida cautelar, pela Confederação Nacio-
nal do Sistema Financeiro (CONSIF) e Confe-
deração Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNSeg) contra 
o artigo 1º, da LC nº 157/2016, na parte que 
modificou o artigo 3º, XXIII, XXIV e XXV e os 
parágrafos (§§) 3º e 4º, do artigo 6º, da LC 
116/2003, em razão de afronta aos artigos 5º, 
caput, XXXII, LIV, artigo 146, I e III, “a”, artigo 
146-A, artigo 150, I, artigo 156, III e, artigo 170, 
caput, IV e parágrafo único, todos da Consti-
tuição Federal de 1988.

O relator da ação, ministro Alexandre de Mo-
raes, quando da análise do pedido de liminar, 
adotou o chamado rito abreviado do artigo 
12, da Lei nº 9.868/1999. Em março de 2018, 

concedeu a medida cautelar requerida, ad re-
ferendum do Plenário do STF, para suspender 
a eficácia dos dispositivos impugnados da 
LC nº 157/2016 bem como, por arrastamento, 
para suspender a eficácia de toda a legisla-
ção municipal editada para sua direta com-
plementação.

21.2 – Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação de 
Serviços em operações de leasing 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o aumento da segurança jurídica nas 
operações de arrendamento mercantil. 
Para a CNF, eventual cobrança do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sem a realização da opção 
de compra desconfiguraria o instituto do 
leasing uma vez que, no arrendamento 
mercantil, não há operação mercantil de 
compra e venda, fato gerador do ICMS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em 2014, 
decidiu que não incide o ICMS sobre opera-
ções de importação feitas por meio de ar-
rendamento mercantil (leasing). A decisão foi 
proferida no Recurso Extraordinário (RE) nº 
540.829, com repercussão geral reconhecida.

No entendimento do STF, o arrendamento 
mercantil é uma operação de financiamento 
muito próxima da locação, na qual uma ins-
tituição financeira concede a outrem o uso 
de equipamentos ou máquinas, mediante o 
pagamento de um aluguel por longo prazo, 
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facultando ao arrendatário o direito de com-
prar o bem ao fim do contrato, pagando o 
preço residual.

Verifica-se, pois, que no instituto do arrenda-
mento mercantil não há operação de compra 
e venda e, por consequência, a transferência 
da titularidade do domínio do bem arrenda-
do. Trata-se de mera locação e seu objeto 
não se enquadra no conceito de mercadoria, 
de modo que não se configura a ocorrência 
do fato gerador do ICMS, a ensejar a incidên-
cia do imposto.

Nesses casos, a cobrança do ICMS só será le-
gítima se, ao final do contrato, o importador 
optar pela compra. Enquanto a arrendatária 
não exercer a opção de compra, os valores 
dos bens são escriturados no ativo imobiliza-
do especial como bem de terceiro, consoante 
o disposto no artigo 3º, da Lei nº 6.099/1974.

A Constituição Federal (CF) estabelece a in-
cidência do ICMS “sobre a entrada de bem 
ou mercadoria importados do exterior, por 
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 
contribuinte habitual do imposto, qualquer 
que seja a sua finalidade [...]” (alínea “a” do 
inciso IX, do § 2º, do artigo 155), devendo ser 
observado, na espécie, o disposto no inciso 
VIII, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 
87/1996, em obediência ao que determina 
o inciso XII, do § 2º, do artigo 155, da CF. A 
dicção constitucional refere-se à entrada, de 
bem ou mercadoria, hipótese diversa da fi-
gura do arrendamento mercantil, regido por 
regime jurídico especial da Lei nº 6.099/1974.

Portanto, não efetivada a transferência da 

titularidade dos bens importados para o pa-
trimônio do arrendatário, em face da não ve-
rificação de uma operação de venda, e sim 
mera locação, não há a incidência do ICMS. 
Assim lecionou o ministro Luiz Fux no julga-
mento:

Deveras, não incide o ICMS na operação 
de arrendamento mercantil internacio-
nal, salvo na hipótese de antecipação 
da opção de compra, quando configu-
rada a transferência da titularidade do 
bem. Consectariamente, se não houver 
aquisição de mercadoria, mas mera pos-
se decorrente do arrendamento, não se 
pode cogitar de circulação econômica. 
(Recurso Extraordinário nº 540.829)

Em resposta à decisão do STF, a então Sena-
dora Lúcia Vânia (PSB/GO) apresentou uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
para permitir a cobrança sobre operações de 
leasing de bens importados com ou sem pos-
sibilidade de transferência de propriedade. 
Sob forte interesse dos governadores, que 
com a aprovação da matéria conseguiriam 
ampliar a base de incidência do ICMS, na im-
portação, e favorecer a arrecadação dos es-
tados, a PEC foi aprovada rapidamente pelo 
Senado Federal, em 2015, e seguiu para análi-
se da Câmara dos Deputados.

Na Câmara, a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC) aprovou a ad-
missibilidade da PEC, em 2017. Desde então, 
a matéria aguarda a criação de Comissão Es-
pecial para análise. 

Para a CNF, qualquer proposta que busque 
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implementar a incidência de ICMS sobre o 
arrendamento mercantil desrespeitaria as di-
retrizes constitucionais, desconfigurando o 
fato gerador daquele tributo e, por consec-
tário, afetaria negativamente uma opção im-
portante para a viabilização de investimentos 
produtivos de médio e longo prazos, que con-
corre com as tradicionais fontes de financia-
mento sobre as quais incide o Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).

21.3 – Valor Residual Garantido

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para explicitar a destinação do VRG em 
operações de arrendamento mercantil 
(leasing) que estabeleçam que o seu 
pagamento não caracteriza exercício de 
opção de compra e também não configura 
restituição devida ao arrendatário 
nos casos em que esse pagamento foi 
parcelado.

Nos termos da Portaria nº 564/1978, do Mi-
nistério da Fazenda, VRG é o

preço contratualmente estipulado para 
exercício da opção de compra, ou valor 
contratualmente garantido pela arren-
datária como mínimo que será recebido 
pela arrendadora na venda a terceiros 
do bem arrendado, na hipótese de não 
ser exercida a opção de compra. 

O pagamento antecipado do VRG não carac-
teriza exercício de opção de compra. Sobre 
a relação entre VRG e opção de compra, a 
Resolução do Conselho Monetário Nacional 
(CMN) nº 2.309/1996, que disciplina e con-
solida as normas relativas às operações de 
arrendamento mercantil, estabelece no seu 
artigo 7º, inciso VII, alínea “a”, que:

Artigo 7 Os contratos de arrendamento 
mercantil devem ser formalizados por 
instrumento público ou particular, de-
vendo conter, no mínimo, as especifica-
ções abaixo relacionadas:

[...]

VII - as despesas e os encargos adicio-
nais, inclusive despesas de assistência 
técnica, manutenção e serviços ineren-
tes à operacionalidade dos bens arren-
dados, admitindo-se, ainda, para o ar-
rendamento mercantil financeiro:

(a) A previsão de a arrendatá-
ria pagar valor residual garantido em 
qualquer momento durante a vigência 
do contrato, não caracterizando o pa-
gamento do valor residual garantido o 
exercício da opção de compra;

[...] 

Acrescenta que “O preço para o exercício da 
opção de compra seja livremente pactuado, 
podendo ser, inclusive, o valor de mercado 
do bem arrendado” (art. 5º, inciso III). 
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Também a Súmula nº 293/2004 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que: “A co-
brança antecipada do valor residual garan-
tido não descaracteriza o contrato de ar-
rendamento mercantil”. Tal entendimento é 
coerente com as operações de leasing, uma 
vez que o pagamento parcelado do VRG não 
configura o exercício da opção de compra, 
já que essa só pode ser exercida ao final do 
contrato de arrendamento.

O pagamento antecipado do VRG também 
não configura restituição devida ao arrenda-
tário nos casos em que esse pagamento foi 
parcelado. Ocorrendo a devolução do bem 
objeto de arrendamento ao arrendador, este 
será vendido no mercado pela melhor oferta 
e o valor obtido será utilizado para amortizar 
ou liquidar as parcelas vencidas e não pagas, 
além das eventuais despesas (administrati-
vas e/ou judiciais). Restando saldo positivo, 
a diferença será devolvida ao arrendatário. 
Assim, pela condição acima estabelecida, 
os valores residuais pagos parceladamente 
no curso do contrato de arrendamento não 
comportam qualquer restituição ao arrenda-
tário, exceto na hipótese de saldo positivo 
remanescente. Ocorrendo a renovação do ar-
rendamento ou o exercício de compra, o va-
lor pago a título de VRG poderá ser utilizado 
para tais efeitos.

Nesse sentido, o STJ reafirmou o entendi-
mento de que: 

Nas ações de reintegração de posse 
motivadas por inadimplemento de ar-
rendamento mercantil financeiro, quan-

do o produto da soma do Valor Residu-
al Garantido (VRG) quitado com o valor 
da venda do bem for maior que o total 
pactuado como VRG na contratação, 
será direito do arrendatário receber a 
diferença, cabendo, porém, se estipula-
do em contrato, o prévio desconto de 
outras despesas ou encargos contratu-
ais. (Recurso Especial nº 1.099.212/RJ)

21.4 – Liquidação antecipada em 
contratos de leasing 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
aperfeiçoem a disciplina legal da 
liquidação antecipada de contratos de 
crédito e de arrendamento mercantil, 
respeitando a duração mínima da 
operação, determinada pelas normas e 
os parâmetros de avaliação da taxa de 
desconto. 

O Código de Defesa do Consumidor, desde 
sua edição, em 1990, assegura em seu artigo 
52, § 2º: “A liquidação antecipada do débi-
to, total ou parcialmente, mediante redução 
proporcional dos juros e demais acréscimos”. 

As diferentes modalidades de crédito oferta-
das ao consumidor devem proporcionar a li-
quidação antecipada do débito, total ou par-
cialmente, mediante redução proporcional 
dos juros e demais acréscimos. No caso do 
arrendamento mercantil, essa redução deve 
ocorrer mediante adequado uso da taxa 
equivalente ao custo da operação para fins 
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de liquidação antecipada, observando-se o 
prazo mínimo contratual. 

Os contratos de arrendamento mercantil, se-
gundo a Resolução do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) nº 2.309/1996, devem prever 
prazo mínimo de 24 meses de vigência, nos 
casos em que o bem arrendado tiver vida útil 
igual ou inferior a cinco anos (art. 8º, inciso I). 
Tal norma foi emitida pelo CMN, a partir da 
atribuição legal dada pela Lei nº 6.099/1974. 

Ademais, esses contratos de arrendamento 
mercantil não preveem a rescisão antecipa-
da em prazo inferior a 24 meses. A finalida-

de do prazo mínimo contratual é afastar a 
descaracterização do contrato firmado com 
o consumidor, tendo em conta que o bem foi 
adquirido sob a escolha do arrendatário.

A proposta de alterações na regra de liquida-
ção de operações de arrendamento mercantil 
deve preservar o direito adquirido e oferecer 
a necessária segurança jurídica aos agentes 
nacionais e estrangeiros que atuam com ar-
rendamento mercantil, como forma de ga-
rantir expressamente o cumprimento das dis-
posições pactuadas livremente pelas partes.



22
MEIOS ELETRÔNICOS 

DE PAGAMENTO
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Os meios eletrônicos de pagamento, 
além de constituírem forma de quitação 
prática, ágil e segura, são uma facilidade 
incorporada ao cotidiano de milhões de 
pessoas em todo o mundo. Fazem parte 
desse segmento os diversos tipos de 
cartões, de crédito, de débito e pré-pagos, 
as possibilidades de pagamento via internet 
(e-commerce) e telefone (mobile payment), 
vouchers de refeição e de alimentação. 

No Brasil, o setor apresenta trajetória 
ascendente. Enquanto dados do Banco 
Central do Brasil apontam para a queda 
no número de cheques compensados, 
números de 2018 da Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços 
(ABECS) apontam para aumento no número 
de operações envolvendo meios eletrônicos 
de pagamento, com redução no tíquete 
médio deflacionado (isto é, a quantidade 
média gasta em cada transação com meios 
eletrônicos de pagamento). Ou seja, os meios 
eletrônicos de pagamento são utilizados 
cada vez mais, inclusive para quantias de 
menor valor. 

Dados da ABECS apontam que, no primeiro 
trimestre de 2018 (janeiro, fevereiro e março), 
as transações com cartão de crédito e débito, 
no Brasil e no exterior, alcançaram o montante 
de R$ 355,4 bilhões, muito distinto de dez 
anos anteriores, em que esse valor chegava a 
apenas R$ 170 bilhões. As compras realizadas 
com cartão de crédito somaram R$ 220,6 
bilhões, as operações no débito totalizaram 
R$ 132,5 bilhões e o restante das operações 
em cartões pré-pagos com o valor de R$ 2,3 
bilhões.

Pesquisa da ABECS aponta que o cartão de 
crédito vem sendo ferramenta importante 
de inclusão financeira. Somente entre 2005 
e 2017, houve um aumento de mais de 390% 
no número de transações, chegando ao pata-
mar de 12 bilhões. Isso se dá levando em con-
sideração que o cartão de crédito é a terceira 
maior carteira de crédito do Brasil para pes-
soas físicas e jurídicas, com operações que 
totalizam R$ 171 bilhões, permitindo assim 
maior abrangência financeira da população e 
também maior segurança dentre as formas 
de pagamento.

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia medidas que estimulem a 
inovação nos meios eletrônicos de pagamento, com crescente acesso a novos usuários e 
segurança para todas as partes envolvidas. Para a CNF, os grandes avanços recentes em 
matéria de autorregulação não prescindem de supervisão da autoridade monetária, uma 
vez que meios eletrônicos de pagamento cada vez mais substituem o meio circulante e 
ordens de pagamento. Tal supervisão também é necessária porque o sistema é um conjunto 
complexo de contratos, manuais, normas, políticas, procedimentos, equipamentos, 
softwares, empresas e pessoas, todos interligados, voltados para inovações em meios 
eletrônicos de pagamento que acompanham a evolução das novas formas de comércio.
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Outro fator importante sobre os meios de 
pagamentos eletrônicos é a substituição da 
tarja nos cartões pelo chip, garantindo assim 
maior segurança nas operações de compra. 
Em 2005, apenas 3% dos cartões emitidos 
possuíam chip, tendo a tarja o maior comando 
do mercado. Atualmente, os cartões com chip 
possuem 96,8% da preferência das emissoras, 
o que pode demonstrar o investimento na 
segurança dessas modalidades de pagamento.

Os meios eletrônicos de pagamento são 
protagonistas de mudanças de paradigmas 
na experiência do consumidor com sua 
administração financeira. Em passado recente, 
o sistema de pagamentos era marcado 
pela inovação incremental e estruturada 
do plástico, focado na disponibilidade 
24 horas e sete dias por semana, na 
padronização de operações, alicerçado na 
segurança de dados para autenticação 
(biometria). Hoje, os avanços tecnológicos 
propiciaram a inovação disruptiva baseada 
na experiência em aplicativos com foco na 
usabilidade (várias formas de usar uma 
mesma ferramenta, diversas formas de 
conexão com o ambiente virtual), com 
grande capacidade de personalização 
e voltada à proteção da informação. 

Com os avanços em tecnologia e a 
popularização de dispositivos eletrônicos 
conectados à internet, ocorre uma tripla 
democratização de acesso: à internet, à 
informação e ao empreendedor digital global. 
Há escala instantânea de transações, com 
barreiras de entrada baixas e custo marginal 
de distribuição zero. Há busca por redução 

de tempo, espaço e dinheiro. Em suma, há 
procura constante por aumento da eficiência.

Nessa esteira, reinventa-se também o co-
mércio. Estatísticas da ShopperTrak revelam 
que o foot traffic (visita às lojas físicas) tem 
caído pela metade nos últimos quatro anos 
nos Estados Unidos da América, mas as ven-
das aumentaram mais de 15% no mesmo 
período. Diversos aplicativos e tecnologias 
oferecem novas formas de interação nas re-
lações de consumo, como as carteiras virtu-
ais (mobile wallets), tecnologias peer-to-peer, 
os dispositivos biométricos e “vestíveis” (we-
arables and biometric apps). Até mesmo as 
próprias marcas tentam participar direta-
mente do processo de transação, por meio 
de seus próprios aplicativos (branded apps). 
Outras inovações tomam carona nesse pro-
cesso, como a criação de moedas alternativas 
e virtuais. Ao passo que novas empresas sur-
gem e crescem de maneira exponencial no 
mercado virtual, novas mecânicas de paga-
mento são criadas e estruturadas para aten-
der cada vez mais às necessidades do con-
sumidor e dos estabelecimentos comerciais, 
como as tecnologias de compras instantâ-
neas (instant buys) e de entregas automati-
zadas (from cradle to grave, search, find, pay 
and deliver), o que reflete na busca por sim-
plicidade, precisão, segurança e eficiência. 

Em consequência, há necessidade de adap-
tação por parte das empresas: a recusa des-
sa revolução digital causa sua obsolescência. 
Nesse sentido, restam desafios a serem su-
perados pelo setor de meios de pagamento, 
como o de expor a estrutura do sistema de 
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cartão, seus sujeitos e seu funcionamento 
à sociedade para que haja maior consciên-
cia das vantagens sociais e econômicas dos 
meios eletrônicos de pagamento, bem como 
das implicações de mudanças em uma ou ou-
tra relação das diversas que integram a rede. 
O sistema de cartão obedece a uma lógica 
em que todos os agentes que nele operam 
– portadores, credenciadores, emissores, ad-
ministradoras, estabelecimentos credencia-
dos, bandeiras, processadoras e fornecedores 
– estão interligados por relações contratuais 
que resultam em um desenho estrutural de 
rede. Por isso, toda mudança que afete al-
gum desses liames acaba por reverberar em 
toda cadeia e transações nela realizadas.

Outro desafio é crescer o uso de meios ele-
trônicos de pagamento por parte de micro-
empreendedores individuais e profissionais 
autônomos, bem como sua utilização nas re-
lações comerciais entre empresas. Além dis-
so, outros segmentos também apresentam 
baixa penetração do setor de cartão, como 
os setores de educação e de saúde.

Também podem ser traçadas rotas para o 
amadurecimento do setor: (i) abertura do 
mercado de credenciamento, com entrada 
de novos credenciadores; (ii) surgimento de 
novas bandeiras; (iii) manutenção da con-
corrência pela relação com os consumidores 
finais, sejam portadores (emissores) ou lojis-
tas (estabelecimentos credenciados); (iv) au-
mento da penetração nas classes de menor 
renda, rumo à substituição da utilização do 
papel-moeda; e (v) penetração em cidades 
pequenas, de baixa densidade populacional.

22.1 – Cartões de crédito

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
a ampliação do acesso a cartões de crédito, 
importante instrumento de inclusão 
financeira, e para o aumento do volume 
de crédito ofertado por essa modalidade, 
assentadas em sólidos fundamentos 
técnicos e que considerem a estrutura da 
indústria de cartões. A CNF sublinha que o 
código de autorregulação dessa indústria 
é uma poderosa ferramenta de defesa do 
consumidor e de defesa da concorrência 
no setor.

O cenário econômico, com ampliação da renda 
dos trabalhadores e redução dos níveis de 
pobreza, criou condições para as instituições 
financeiras e outras empresas oferecerem 
crédito com menor risco e mais benefícios 
para o tomador. Entre as modalidades mais 
acessíveis, dinâmicas e seguras, está o cartão 
de crédito, um importante instrumento de 
democratização do acesso ao crédito e de 
inclusão financeira das camadas de renda 
mais baixas. Os números evidenciam um 
aumento da população bancarizada, que usa 
cada vez mais esse meio de pagamento em 
substituição ao cheque e ao dinheiro.

A cultura do uso dos cartões de crédito e 
débito no Brasil vem se desenvolvendo 
e se aperfeiçoando ao longo dos últimos 
vinte anos, encontrando-se atualmente 
sedimentada com estrutura e características 
próprias de um mercado determinado, 
tendo merecido recentemente, além de 
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autorregulação do próprio setor, a edição da 
Lei nº 12.865/2013. 

O Código de Ética e Autorregulação da As-
sociação Brasileira das Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços (ABECS), dentre outros 
tópicos, zela pelas boas práticas comerciais. 

O segmento vem apresentando crescimento 
robusto, tanto no volume financeiro como no 
número de transações. No Brasil, metade de 
todas as compras com cartão de crédito foi 
feita na modalidade “parcelado sem juros”. O 
volume de crédito disponível tem crescido a 
taxas elevadas nos últimos anos. No primeiro 
trimestre de 2018 (janeiro, fevereiro e março), 
o total de transações feitas por cartões de 
crédito, débito e pré-pago somou R$ 355,4 
bilhões, um crescimento de 14,4% sobre igual 
período do ano anterior, segundo dados 
da ABECS. Entende-se por “faturamento” o 
total de despesas que detentores de cartões 
lançaram em suas faturas, ou seja, o valor 
financeiro de operações feitas com cartões. 
Nesse sentido, faturamento não é sinônimo 
de receita para os agentes envolvidos na 
cadeia.

O uso de cartões de crédito é incentivado 
pelo prazo de até quarenta dias dado ao 
portador para pagar a fatura sem cobrança 
de encargos. Esse benefício reduz o custo 
financeiro dos consumidores, pois permite 
aquisição de bens e serviços nesse período 
sem incidência de taxa de juros. É incentivado 
também pela possibilidade de concentrar 
todos os gastos mensais em uma única data, 
a de vencimento da fatura, o que facilita a 

organização financeira do portador, além de 
permitir a aquisição de bens e serviços sem a 
necessidade de pronto pagamento. 

O lojista, por sua vez, recebe os recursos 
geralmente em até trinta dias após a venda 
e não corre o risco da inadimplência, que é 
integralmente assumido pelo emissor do 
plástico. Além disso, beneficia-se da segurança 
de não ter que administrar altos valores em 
numerário no seu estabelecimento. 

O segmento de cartões também colabora 
para o aumento da formalidade na economia, 
pois desestimula a ilegalidade pelo simples 
fato de que os dados de todas as transações 
nos estabelecimentos comerciais ficam à 
disposição dos órgãos de fiscalização. 

Além disso, o cartão é um moderno 
instrumento de pagamento aceito em 
todo o mundo, de alta tecnologia, que 
tende a substituir os tradicionais meios 
de pagamento, principalmente o cheque 
e a moeda em espécie, o que repercute 
positivamente em termos de redução de 
custos. O reflexo disso é sentido no quanto 
se gasta, não somente os particulares 
como o governo, com o custeio da logística 
dessa moeda e do cheque. Apenas para 
exemplificar alguns desses custos, é possível 
elencar os gastos com segurança, impressão, 
transporte, distribuição e recolhimento da 
moeda e inadimplência. É menor o custo 
operacional desse meio de pagamento em 
relação ao cheque e ao papel-moeda, no 
âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB).
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As discussões em torno de cartões de crédito 
estão centradas na diferenciação de preços, 
nas formas de pagamento e na redução dos 
juros para o consumidor que utiliza crédito 
rotativo. Outras questões debatidas são a 
entrada de novas empresas no mercado, bem 
como a promoção da educação financeira.

A diversidade de componentes na estrutu-
ra da indústria de cartões, constituída por 
emissores, credenciadores, bandeiras e pro-
cessadores, precisa ser levada em conta para 
a produção legislativa. Muitas iniciativas le-
gislativas poderiam ser enriquecidas pela ob-
servância de princípios técnicos importantes 
para o desenvolvimento sustentável desse 
mercado. Ademais, muitas propostas, por 
desconhecimento da estrutura dessa indús-
tria, associam cartões aos bancos e tratam 
da matéria ao lado de questões tipicamente 
bancárias, como tarifas e spread. 

A postura do Banco Central do Brasil (BCB) em 
relação à regulamentação do setor de cartões 
de pagamento busca referência nas discus-
sões sobre a matéria no âmbito internacional. 

No Acordo Geral sobre o Comércio de Servi-
ços (GATS, na sigla em inglês), que entrou em 
vigor em janeiro de 1995, o setor de cartões 
de crédito é uma modalidade de serviço fi-
nanceiro, como pode ser verificado no anexo 
sobre serviços financeiros, em seu capítulo 5º, 
parágrafo 8º. O GATS foi um acordo celebrado 
no âmbito da Rodada Uruguai, finalizada em 
1994, para regulamentar o comércio de ser-
viços em âmbito mundial. Esse acordo conta 
com a adesão de todos os países membros 

da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
inclusive o Brasil.

Nesse contexto, após a edição da Lei nº 
12.865/2013, que dispõe sobre os arranjos de 
pagamento e as instituições de pagamento 
integrantes do SPB, o Conselho Monetário Na-
cional (CMN) vem editando resoluções, com-
plementadas por circulares do BCB, instituin-
do o marco regulatório inicial que disciplina a 
autorização e o funcionamento de arranjos e 
instituições de pagamentos com cartões pré-
-pagos e de crédito, mais moedas eletrônicas. 

De acordo com o BCB, “trata-se de regula-
ção mínima para o setor, sem prejuízo de 
novas ações regulatórias posteriores”, que 
permitem o desenvolvimento efetivo de pa-
gamentos. O marco regulatório estabelece 
regras que permitem ao cidadão fazer paga-
mentos independentemente de instituições 
financeiras, com redução de custos e maior 
conveniência, mas a autoridade monetária 
informa que o crescimento do setor também 
implica riscos a serem mitigados por ações 
regulares de fiscalização.

O Poder Judiciário, por sua vez, também se 
posicionou sobre o tema, perfazendo o en-
tendimento de que as operadoras de cartão 
de crédito são instituições financeiras como 
reiteradamente decidido pelo Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), para o fim de garantir 
a elas a possibilidade de cobrança de juros 
sem os limites da legislação de usura. Nesse 
sentido, foi editada a Súmula nº 283 do STJ, 
indicando que: “As empresas administradoras 
de cartão de crédito são instituições finan-
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ceiras e, por isso, os juros remuneratórios por 
elas cobrados não sofrem as limitações da Lei 
de Usura”.

A 3ª Turma do STJ, em análise do Recurso Es-
pecial (REsp) nº 1.493.031, estabeleceu que as 
operadoras de cartão de crédito devem for-
necer canal de atendimento gratuito a seus 
clientes via número de telefone 0800. Esten-
deu, dessa forma, a todo o Brasil, os efeitos 
da decisão do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais que obrigou as operadoras de cartão 
de crédito a fornecerem um canal de atendi-
mento gratuito a seus clientes. 

O STJ também decidiu no REsp nº 1.550.509 
que a simples cobrança indevida inserida 
em cartão de crédito não constitui ofensa 
a direito de personalidade, não causando, 
portanto, por si só, dano moral objetivo. As-
sim, de acordo com o tribunal, é necessária a 
comprovação de danos imateriais – inscrição 
em cadastro de inadimplentes, protesto ou 
publicidade negativa perante a comunidade 
– para que se possa requerer responsabiliza-
ção por danos morais.

22.2 – Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza e cartões de 
crédito

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a ampliação do acesso a cartões de 
pagamento que propiciem a redução de 
custos e facilitem o acesso ao crédito, para 
a continuidade da expansão do setor. 

Entre esses custos figura o de tributação 
da intermediação financeira, que inclui o 
recolhimento do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) no município 
da sede das empresas administradoras 
de cartões. Para a CNF, eventual mudança 
no recolhimento do ISSQN para os 5.570 
municípios em que podem ser realizadas 
operações implicaria elevado custo 
operacional que oneraria, sobremaneira, 
as empresas e os consumidores.

O cartão de crédito/débito é um meio uti-
lizado para facilitar as transações financei-
ras, nas operações comerciais e de serviços, 
e também utilizado para saques de dinheiro 
à vista ou a crédito. A administradora serve 
de intermediária entre o titular do cartão e 
a empresa, fornecedora de bens e serviços, 
assumindo o risco do crédito perante esta.

O titular do cartão desembolsa uma anuida-
de para a instituição de pagamento a fim de 
integrar o sistema e adquirir o cartão de cré-
dito/débito e, de posse do dele, não necessita 
levar consigo altas somas em moeda e esta-
rá preparado para a aquisição de produtos e 
serviços com segurança e tranquilidade. Uma 
das principais vantagens é a possibilidade 
de liquidar compras em faturas posteriores, 
em média, em 30 dias, podendo inclusive ter 
acesso ao crédito, visto que, na data do ven-
cimento da fatura poderá optar pelo parcela-
mento da mesma. 

As empresas prestadoras de bens e serviços, 
por sua vez, ao se filiarem às instituições de 
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pagamento credenciadoras, desembolsam a 
taxa de administração (a chamada taxa de 
afiliação ou taxa de desconto, bem inferior 
aos custos com a logística de aceitação do 
cheque e do dinheiro). Em contrapartida, 
auferem garantia de recebimento das ven-
das, eliminando o risco de inadimplência, 
reduzindo custos com segurança, cobrança 
e transporte de valores, além de ser benefi-
ciado com a atração de clientes por meio do 
marketing do cartão. 

A Lei Complementar (LC) nº 116/2003, que re-
gulamenta a cobrança de ISSQN, estabelece, 
em seu artigo 3º, que o serviço é prestado e o 
imposto é devido no local do estabelecimen-
to prestador, considerando-se este, pelo arti-
go 4º, o local onde o contribuinte desenvolva 
a atividade de prestar serviços, de modo per-
manente ou temporário. O próprio artigo 3º 
excetua, nas hipóteses previstas nos incisos 
I a XXII, quando o imposto será devido no 
próprio local da prestação de serviços. 

No caso em questão, observa-se que as 
proposições não atentam que o serviço da 
instituição de crédito é integralmente pres-
tado na sede desta, localizada em determi-
nado município, onde se encontram todos 
os meios essenciais para tal prestação (como 
avaliação do histórico de crédito do cliente, 
processamento, custos notariais, transporte 
de documentos, honorários advocatícios e 
todos os serviços para envolvidos na ope-
ração), incluindo todos os seus funcionários, 
sistemas e estrutura física.

Uma vez que as operações de cartão de cré-

dito não foram enquadradas pelo legislador 
nas hipóteses excetuadas pelo artigo 3º, da 
LC nº 116/2003, as atividades com cartões 
de crédito são desenvolvidas nas sedes das 
administradoras. Do elenco de hipóteses ex-
cetuadas pelo artigo 3º, da referida LC, fica 
evidenciado que a incidência no local da 
prestação é estabelecida na norma, diante 
da impossibilidade e da inadmissibilidade de 
tais serviços não serem executados direta-
mente no próprio local.

No Congresso Nacional, as discussões estão 
centradas na incidência do ISSQN sobre a ati-
vidade de cartão de crédito e o local de sua 
arrecadação. Segundo a Associação Brasileira 
de Empresas de Cartões de Crédito e Servi-
ços (ABECS), não seria correta a incidência de 
ISSQN nas operações de cartões de crédito 
no local da compra do bem ou serviço, o que 
teria consequências graves para o setor. Para 
a entidade, a incidência desse tributo faria 
com que as empresas de cartões de crédi-
to tivessem que se adaptar às legislações 
de todos os municípios brasileiros, além de 
atender as suas particularidades de alíquo-
tas, modelo de emissão de nota fiscal e regis-
tro de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ), por município. Todas essas medidas 
potencializariam o aumento dos custos de 
operação das administradoras, encarecendo 
os serviços para o consumidor final. 

As consequências dessa tributação seriam 
inúmeras. Os custos das administradoras se 
veriam repassados ao consumidor final e de-
sestimulariam o uso dos cartões de crédito. 
Haveria também o risco de bi ou tritributa-
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ção por parte dos municípios sobre as admi-
nistradoras.

O desestímulo às operações financeiras com 
cartões de crédito diminui a arrecadação 
do Estado. Com as operações mais caras, 
os consumidores voltariam a utilizar outros 
meios de pagamento, como o dinheiro 
e o cheque, implicando inadimplência e 
insegurança. A tributação das operações 
de cartões de crédito se opõe à política de 
bancarização e inclusão financeira defendida 
pelo governo brasileiro.

Essas questões são críticas para a adequada 
configuração do marco legal das operações 
de cartão de crédito, de forma a propiciar o 
necessário ambiente de segurança jurídica 
para o setor, de grande importância para a 
economia do país. O recolhimento do ISSQN 
sobre as operações com cartões de crédito 
afeta negativamente uma opção importante 
para a viabilização do consumo e acesso ao 
crédito dos consumidores brasileiros.

Esse entendimento, entre outros elementos, 
justificou o veto presidencial aos dispositivos 
da LC no 157/2016, sancionada em 30 de de-
zembro de 2016 que, em princípio, buscavam 
introduzir a cobrança de ISSQN sobre o car-
tão de crédito em todos os municípios brasi-
leiros. Um dos principais pontos vetados pelo 
Presidente da República foi o dispositivo que 
transferia a cobrança do ISSQN, antes feita 
no município do estabelecimento prestador 
do serviço, para os municípios de domicílio 
dos clientes de cartões de créditos e débi-
to, de arrendamento mercantil, de fundos de 

investimento, de consórcios e de planos de 
saúde. Contudo, em 30 de maio de 2017, foi 
derrubado o Veto nº 52 a dispositivos da Lei 
Complementar nº 157/2016. 

Tramita na Câmara dos Deputados um Proje-
to de Lei Complementar originário do Senado 
Federal que visa a permitir a operacionaliza-
ção das novas regras implementadas pela Lei 
Complementar nº 157/2016, ao dispor sobre 
o padrão nacional de obrigação acessória do 
ISSQN, incidente sobre determinados servi-
ços. A matéria foi aprovada pelo Plenário do 
Senado Federal, em 07 de dezembro de 2017. 
Na Câmara dos Deputados, foi aprovado re-
querimento para que a matéria tramite em 
regime de urgência, assim o projeto aguarda 
inclusão na ordem do dia no Plenário da casa. 

No STF, 5 processos questionaram a consti-
tucionalidade de dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 157/2016, que alterou a Lei Com-
plementar nº 116/2003: as ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADI) nº 5.835, nº 5.840, 
nº 5.844 e nº 5.836, bem como a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF) nº 499.

As referidas ações questionam a constitucio-
nalidade de dispositivos da LC nº 157/2016 
que alteraram o município competente para 
figurar no polo ativo das obrigações tributá-
rias que têm como pretensão a cobrança do 
ISSQN. Os dispositivos impugnados promo-
veram a mudança do local em que as insti-
tuições financeiras são cobradas: do municí-
pio do prestador para o tomador. 
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A ADI nº 5.835 foi ajuizada, com pedido de 
medida cautelar, pela Confederação Nacio-
nal do Sistema Financeiro (CONSIF) e Confe-
deração Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNSeg) contra 
o artigo 1º, da LC nº 157/2016, na parte que 
modificou o artigo 3º, XXIII, XXIV e XXV e os 
parágrafos (§§) 3º e 4º, do artigo 6º, da LC 
116/2003, em razão de afronta aos artigos 5º, 
caput, XXXII, LIV, artigo 146, I e III, “a”, artigo 
146-A, artigo 150, I, artigo 156, III e, artigo 170, 
caput, IV e parágrafo único, todos da Consti-
tuição Federal de 1988.

O relator da ação, ministro Alexandre de Mo-
raes, quando da análise do pedido de liminar, 
adotou o chamado rito abreviado do artigo 
12, da Lei nº 9.868/1999. Em março de 2018, 
concedeu a medida cautelar requerida, ad re-
ferendum do Plenário do STF, para suspender 
a eficácia dos dispositivos impugnados da 
LC nº 157/2016 bem como, por arrastamento, 
para suspender a eficácia de toda a legisla-
ção municipal editada para sua direta com-
plementação.

22.3 – Limitação dos juros sobre o 
crédito rotativo

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o estabelecimento de adequada taxa de 
juros sobre o crédito rotativo dos cartões, 
levando em consideração o modelo desse 
negócio no Brasil, que deve incluir, dentre 
outras variáveis, o risco da operação e o 
período de carência entre a 

compra e o pagamento da fatura. Para a 
CNF, o estímulo à concorrência no setor, 
assentada nos princípios da igualdade 
e da liberdade da atividade econômica, 
e a adoção do Cadastro Positivo muito 
contribuem para a redução das taxas de 
juros sobre as operações com cartões de 
crédito.

É frequente a crítica de que, no Brasil, as ta-
xas de juros que incidem sobre o crédito ro-
tativo são mais elevadas do que as cobradas 
em outros países. Ocorre que a indústria de 
cartões de crédito brasileira tem duas carac-
terísticas que a diferenciam do resto do mun-
do. A primeira: é dado ao portador um prazo 
de, em geral, até 30 dias para pagar a fatura 
sem cobrança de encargos. Cerca de apenas 
5% dos portadores de cartões recorrem ao 
crédito rotativo; a maioria, ao honrar a fatura 
integralmente na data do vencimento, não 
incorre em encargo algum. A segunda carac-
terística é que metade de todas as compras 
com cartão de crédito é feita na modalidade 
“parcelado sem juros”. Não há notícia de país 
em que compras parceladas no cartão de 
crédito sejam isentas de quaisquer encargos.

Em que pesem todas as manifestações que 
envolvem as operações de empréstimo com 
cartões de crédito, ainda é pequena a sua 
participação no conjunto das operações de 
crédito. De acordo com os dados do Banco 
Central do Brasil, em junho de 2018, o saldo 
das operações de empréstimo com cartão de 
crédito (modalidades rotativo e parcelado) 
era de R$ 201 bilhões, representando em 
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torno de 22,9% do total das operações de 
crédito para pessoas físicas. Do saldo total 
das operações com cartão de crédito (no 
total de R$ 355,4 bilhões), pode-se observar 
que cerca de 70% estão na modalidade de 
compras com pagamento à vista, incluindo-
se as operações conhecidas como “parcelado 
sem juros no cartão”, nas quais os bancos 
assumem os riscos do financiamento dos 
lojistas, mas não recebem juros por esse risco 
assumido.

No segmento de pessoa física, as linhas com 
garantias e mais seguras, como os créditos 
consignado, imobiliário, rural, financiamento 
de veículos e cartão de crédito à vista, são 
muito mais representativas e já respondem 
por mais de 80% do total do volume de 
crédito no Brasil. Essas linhas que contam 
com garantias têm inadimplência menor 
e, por isso, possuem taxas de juros bem 
mais baixas do que as outras consideradas 
emergenciais e de uso temporário como 
rotativo do cartão, cheque especial e crédito 
pessoal não consignado. Ou seja, medidas 
de limitação de taxas de juros teriam efeito 
sobre poucas linhas usadas, em caso de 
necessidade, que seriam ou reformuladas ou 
mesmo eventualmente extintas. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) 
publicou, em janeiro de 2017, a Resolução n° 
4.549, que determinou que o saldo devedor 
da fatura de cartão de crédito e demais 
instrumentos de pagamentos pós-pagos, 
quando não liquidado integralmente no 
vencimento, somete pode ser objeto de 
financiamento na modalidade de crédito 

rotativo até o vencimento da fatura 
subsequente.

Após decorrido esse prazo, o saldo remanes-
cente do crédito rotativo pode ser financia-
do mediante linha de crédito para pagamen-
to parcelado, desde que em condições mais 
vantajosas para o cliente em relação àquelas 
praticadas na modalidade de crédito rotati-
vo, inclusive no que diz respeito à cobrança 
de encargos financeiros.

Não é prática dos emissores de cartão esti-
mular o uso do crédito rotativo do cartão, 
uma vez que, em geral, possuem portfólio 
com linhas de crédito ao consumo mais ade-
quadas, com melhores condições e que pos-
sibilitam a inibição da inadimplência. 

22.4 – Vouchers de refeição e de 
alimentação

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
aperfeiçoem o Programa de Alimentação 
do Trabalhador (PAT), visando à 
flexibilização das normas de concessão 
do benefício e à ampliação da oferta 
de serviços pelo sistema de voucher 
de alimentação. A CNF entende que a 
subordinação desse setor de benefícios 
de refeição e alimentação ao arcabouço 
regulatório da Lei nº 12.865/2013, que 
trata dos arranjos de pagamento, confere 
segurança e robustez ao segmento, com 
observância das especificidades do setor, 
como os prazos de desembolso. 
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O sistema de refeição e alimentação, baliza-
do pelo PAT, envolve a gestão de benefícios, 
bem como questões relacionadas à qualidade 
de vida, ao bem-estar e ao desempenho de 
empregados. Ampara-se no uso de vouchers 
e cartões adquiridos por empregadores e dis-
tribuídos aos seus trabalhadores para acesso 
a produtos e serviços em estabelecimentos 
comerciais conveniados pelas empresas ope-
radoras do sistema. As vantagens do sistema 
consistem no direcionamento de recursos e 
na capacidade de movimentação de econo-
mias locais.

O PAT, instituído pela Lei nº 6.321/1976 e re-
gulamentado pelo Decreto nº 5/1991, se es-
trutura de maneira tripartite, entre governo, 
empresas e trabalhadores, sendo gerido pela 
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Minis-
tério da Economia. Trata-se de um programa 
do Governo Federal de complementação ali-
mentar que tem o objetivo de melhorar as 
condições nutricionais do trabalhador, geran-
do saúde, bem-estar e maior produtividade. 
Segundo dados relativos a janeiro de 2017, 
publicados pelo então Ministério do Traba-
lho, mais de 20 milhões de trabalhadores são 
beneficiados pelo PAT, por meio de mais de 
241 mil empresas beneficiárias inscritas. Entre 
os beneficiados, pouco mais de 16 milhões 
ganham até cinco salários mínimos. Em con-
trapartida, mais de 3 milhões de trabalhado-
res recebem acima de cinco salários mínimos. 

Os recentes avanços tecnológicos permitem 
a ampliação dos meios de oferta de serviços 
por parte das empresas operadoras do siste-
ma. Há, com isso, tendência para a utilização 

de smartphones, por exemplo, para a conces-
são de benefícios e atendimento de outras 
necessidades do trabalhador, como acompa-
nhamento nutricional.

No entanto, a implementação dessas atua-
lizações depende de uma revisão da lei do 
PAT, bem como de mudanças operacionais no 
segmento, decorrentes da aplicação da Lei nº 
12.865/2013, a lei de arranjos de pagamento. 
Um exemplo de mudança que pode ser reali-
zada em prol da nova regulação é a alteração 
no prazo de reembolso a lojistas. No entanto, 
o assunto requer cautela para que não haja 
descasamento de prazos e exige tempo para 
adaptação por parte dos operadores do sis-
tema. Outras práticas poderiam ser revistas, 
observando o caráter pré-creditado das ope-
rações, como prazo para pagamento por par-
te das empresas-clientes (grande parte do 
poder público). 

22.5 – Programas de fidelidade

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para o aperfeiçoamento de programas 
de fidelidade que considerem o 
caráter mercadológico dos sistemas de 
recompensa, que se caracterizam como 
benefício concedido aos usuários e cujo 
caráter unilateral não viola dispositivos do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC). 
A CNF sublinha que eventuais alterações 
impostas a programas de fidelidade 
afetam não só a estratégia empresarial 
do fornecedor, mas também a estrutura 
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de custos dos meios eletrônicos de 
pagamento a eles vinculados.

Os programas de fidelização são iniciativas 
voltadas para o relacionamento com o cliente 
que oferecem vantagens e benefícios àque-
les que deem preferência a seus produtos ou 
serviços, baseados em sistema de recompen-
sas. Programas de fidelidade são cada vez 
mais comuns nas relações de consumo, ofe-
recidos não só por instituições financeiras, 
como também nos diversos segmentos do 
comércio, companhias aéreas, farmácias, li-
vrarias, padarias e restaurantes, entre outros. 

Basicamente, os programas de fidelidade são 
sustentados: no relacionamento, ao se esta-
belecer canal de comunicação direta com o 
cliente; no reconhecimento, na oferta de be-
nefícios que diferencie o cliente dos demais; 
e na recompensa, que oferece prêmios pro-
porcionais ao consumo. 

Atualmente, um dos principais desafios dos 
programas de fidelidade é a eficaz utilização 
de seus sistemas de relacionamento com o 
cliente – customer relationship management 
(CRM) –, a fim de, munido de informações 
confiáveis de usuários, nos diversos canais de 
venda, ser capaz de analisar e segmentar es-
sas informações, para ter visão completa das 
preferências, transações e comportamentos 
dos clientes e poder oferecer produtos ainda 
mais personalizados. 

Outro desafio diz respeito a propostas que 
proíbem a prescrição do direito do consumi-

dor aos pontos acumulados nos programas 
de fidelidade, a exemplo da que tramita na 
Câmara dos Deputados. A CNF defende que, 
por ser um benefício, que não representa 
qualquer ônus para o consumidor, o fornece-
dor pode estipular regras de utilização, como 
é o caso do prazo de validade desses pontos. 
O prazo de expiração é uma das regras de-
finidas pelo emissor do cartão e, desde que 
expressamente previsto nos regulamentos 
dos programas, não há qualquer descum-
primento das normas do CDC no estabeleci-
mento desse prazo. 

Isso significa dizer que, na hipótese de os 
pontos de programas de recompensas não 
mais expirarem, o emissor teria que provisio-
nar o valor dos pontos acumulados por perí-
odo indeterminado, o que encareceria muito 
o programa de recompensas. Tamanho en-
carecimento no custo do emissor traria duas 
prováveis consequências para os consumido-
res: (i) aumento na tarifa de anuidade, pois o 
custo do emissor para gerenciar o programa 
de recompensas seria extremamente mais 
alto; ou (ii) extinção dos programas de re-
compensas, em razão de seu custo inviabili-
zar a sua existência.

22.6 – Novos arranjos de 
pagamento eletrônico e moedas 
virtuais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
estreita cooperação internacional em 
matéria de regulação e de supervisão de 



417CAPÍTULO 22: MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO |  

novos arranjos de pagamento e de novas 
moedas virtuais, seja para proteger os 
sistemas financeiro e monetário, seja para 
evitar ilícitos como lavagem de dinheiro e 
financiamento do crime organizado e do 
terrorismo.

Para o Banco Central do Brasil (BCB), o “Siste-
ma de Pagamentos Brasileiro (SPB) compre-
ende as entidades, os sistemas e os proce-
dimentos relacionados com o processamento 
e a liquidação de operações de transferên-
cia de fundos, de operações com moeda es-
trangeira ou com ativos financeiros e valores 
mobiliários”. Integram o SPB os serviços de 
compensação de cheques, de compensação 
e liquidação de ordens eletrônicas de débito 
e de crédito, de transferência de fundos e de 
outros ativos financeiros, de compensação e 
de liquidação de operações com títulos e va-
lores mobiliários, de compensação e de liqui-
dação de operações realizadas em bolsas de 
mercadorias e de futuros, e mais recentemen-
te os arranjos e as instituições de pagamento 
(desde a promulgação da Lei nº 12.865/2013). 
O Comunicado BCB nº 25.164/2014 enumera 
os sistemas de compensação e de liquidação, 
depósito centralizado e registro de ativos fi-
nanceiros e de valores mobiliários, entre ou-
tros, agregados em “sistemas de transferên-
cias de fundos” e “sistemas de liquidação de 
operações com títulos, valores mobiliários, 
derivativos e câmbio”.

A internet oferece plataforma que viabilizou 
a criação de novos arranjos de pagamento, 
tais como PayPal e Payoneer, bem como a 

criação de moedas virtuais, como os bitcoins, 
que não são contemplados pelo SPB. Esses 
novos arranjos de pagamento e essas novas 
moedas virtuais não integram as infraestru-
turas do mercado financeiro, não estando por 
essa razão sujeitos às regras que asseguram 
qualidade e continuidade dos serviços pres-
tados pelas demais instituições participantes. 

Os novos meios de pagamento e novas moe-
das virtuais têm implicações ainda mal com-
preendidas tanto para a estabilidade finan-
ceira e os canais de transmissão da política 
monetária quanto para a prática de ilícitos 
tais como lavagem de dinheiro e financia-
mento do terrorismo.

O volume de transações com bitcoin atingiu, 
em 2018, US$ 830 bilhões, um crescimento 
de 118% em relação a 2015. Estudo da ARK 
Invest e da Coinbase dá conta de que mais 
de 10 milhões de pessoas já possuem uma 
quantidade significativa de bitcoins e mais de 
500 milhões detêm, direta ou indiretamente, 
participação acionária em alguma empresa. 
Outro aspecto levantado pelo estudo é de 
que mais da metade dos usuários da Coinba-
se (53%) tem usado a bitcoin estritamente 
como investimento ou reserva de valor.

No que diz respeito aos impactos financeiros e 
monetários, as operações realizadas por meio 
de novos arranjos de pagamento ainda não 
são relevantes, o que as mantêm enquadradas 
no artigo 6º, § 4º da Lei nº 12.865/2013, que 
afasta do alcance da legislação os arranjos 
de pagamento que “não forem capazes de 
oferecer risco ao normal funcionamento 
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das transações de pagamentos de varejo”. 
Contudo, a própria arquitetura da rede 
mundial de computadores é propícia ao 
crescimento exponencial dessas operações, 
que podem atingir quantidades e montantes 
significativos em intervalo de tempo muito 
curto.

Essa preocupação é especialmente dirigida 
às moedas virtuais. O BCB, por meio do 
Comunicado BCB nº 25.306/2014, fez 
distinção entre “moedas virtuais” ou “moedas 
criptografadas” e a “moeda eletrônica” de 
que trata a Lei nº 12.865/2013. As “moedas 
virtuais” são denominadas em unidade de 
conta distinta das moedas emitidas por 
governos soberanos e não transitam por 
dispositivos ou sistemas eletrônicos para 
armazenamento em reais. Nada assegura a 
conversão e o valor das moedas virtuais em 
moeda de curso legal, de tal modo que seu 
uso depende exclusivamente da aceitação 
pelos usuários. As flutuações de preço dessas 
moedas são muito bruscas, ainda que as 
transações sejam insignificantes. 

No que diz respeito à prática de ilícitos, por 
sua vez, existem ao menos dois tipos de 
riscos. O primeiro é o de utilização de arranjos 
de pagamento e de moedas virtuais não 
regulados e não supervisionados para praticar 
lavagem de dinheiro e para canalizar recursos 
ao financiamento do crime organizado e do 
terrorismo. O segundo tipo de risco é aquele 
a que está sujeito o detentor de boa-fé de 
moedas virtuais e o usuário legítimo de 
arranjos de pagamento que, na ausência 
de regulação e de supervisão, podem ser 

vítimas de criminosos eletrônicos (hackers), 
com subtração de ativos.

Ante aos grandes riscos inerentes as transa-
ções feitas via moedas virtuais, o BCB emi-
tiu também o Comunicado n° 31.379/2017, 
onde alerta os agentes econômicos sobre os 
perigos dessas moedas, já que elas não são 
emitidas nem garantidas por qualquer au-
toridade monetária e por isso não têm ga-
rantia de conversão para moedas soberanas, 
e tampouco são lastreadas em ativo real de 
qualquer espécie, ficando todo o risco com 
os detentores. 

Segundo a autarquia, o valor dessas moedas 
decorre exclusivamente da confiança confe-
rida pelos indivíduos ao seu emissor.

Nessa mesma linha, em janeiro de 2018, a Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu 
proibir a compra direta de moedas virtuais 
como o Bitcoin por fundos de investimento 
regulados e registrados no país ou a assun-
ção de exposição indireta à variação da cota-
ção de moedas virtuais. Em ofício direciona-
do aos administradores e gestores de fundos, 
a Superintendência de Relações com Inves-
tidores Institucionais da CVM afirma que as 
criptomoedas não podem ser qualificadas 
como ativos financeiros e que, por isso, sua 
aquisição direta ou indireta pelos fundos de 
investimento não é permitida.

Para a CNF, existe um conflito latente entre, 
por um lado, a multiplicação de novos arran-
jos de pagamento eletrônicos e moedas vir-
tuais e, por outro, a necessidade de rápido 
estabelecimento de mecanismos internacio-
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nais de regulação e de supervisão dessas ino-
vações. Por serem recentes, ainda não existe 
consenso internacional sobre as formas de 
tratamento dos novos meios de pagamento 
eletrônico e das moedas virtuais.

22.6.1 – Redução do uso do dinheiro 
em espécie

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que 
estimulem a utilização de meios de 
pagamento inseridos no Sistema 
de Pagamentos Brasileiro (SPB) que 
proporcionem maior segurança e 
praticidade aos consumidores. A redução 
do uso de dinheiro em espécie é uma 
alternativa para facilitar as transações 
financeiras, que são cada vez mais 
realizadas por meios eletrônicos. A CNF 
acredita que a redução do uso do dinheiro 
demanda maior maturidade e ampla 
bancarização. 

A moeda possui três funções principais: uni-
dade de troca, unidade de conta e reserva 
de valor. A moeda como unidade de troca 
funciona como meio intermediário de to-
das as transações econômicas, tanto de bens 
e serviços, quanto de fatores de produção, 
diminuindo o tempo para a realização de 
transações e facilitando o transporte. Como 
unidade de conta, levando em consideração 
que cada produto e serviço têm o seu valor, 
a moeda possibilita um padrão de medida, 
como o sistema de preços, onde todos os 
produtos e serviços são reduzidos a um de-
nominador comum. Já como reserva de valor, 

a moeda pode ser utilizada para acumulação 
de poder aquisitivo, ou seja, para consumo 
imediato (liquidez) ou ainda transferência de 
poder de compra do presente para o futuro.

A produção do dinheiro em espécie é de 
competência exclusiva da Casa da Moeda 
do Brasil. Ao Banco Central do Brasil (BCB) 
cabe a responsabilidade pela execução dos 
serviços do meio circulante. Essas atribuições 
são exercidas pelo Departamento do Meio 
Circulante (MECIR) cuja missão é assegurar o 
provimento de cédulas e moedas metálicas 
com qualidade e em quantidade adequadas 
em todo o território nacional. Cabe ao Banco 
do Brasil realizar o atendimento aos bancos 
comerciais, distribuindo o dinheiro, além de 
recolher aqueles que não estão em condições 
de circulação. O custo de produção e de cir-
culação de dinheiro em espécie é um ponto 
favorável para a redução do seu uso. 

A circulação de dinheiro em espécie é cada 
vez menor nas relações financeiras, principal-
mente no Brasil, país com índice de banca-
rização elevado em comparação com outros 
países. A adoção de novos métodos de paga-
mentos com o intuito de proporcionar maior 
segurança e celeridade nas transações é po-
sitiva, desde que respeitadas regras estabe-
lecidas de forma clara e objetiva. A redução 
do uso do dinheiro em espécie deve ser ana-
lisada considerando-se os meios que serão 
empregados para substituir o papel moeda, 
sendo estes os adotados pelo SPB.

Como apresentado pelo BCB, o SPB “apre-
senta alto grau de automação, com crescente 
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utilização de meios eletrônicos para transfe-
rência de fundos e liquidação de obrigações, 
em substituição aos instrumentos baseados 
em papel”, o que sugere que a autarquia 
responsável pela regulamentação financeira 
espera que inovações tecnológicas compen-
sem a diminuição da demanda por dinheiro 
em espécie, que vem ocorrendo por meio da 
bancarização crescente no país.

A redução das transações financeiras realiza-
das em dinheiro se dá devido ao elevado ín-
dice de bancarização no Brasil que chegou ao 
patamar de 90,4%, segundo a Pesquisa FE-
BRABAN de Tecnologia Bancária 2018. Outro 
ponto que favorece o nível de bancarização é 
a prática adotada pela maioria das empresas 
nacionais com o pagamento de salários por 
transferência eletrônica em contas salário.

Existe no âmbito do Congresso Nacional pro-
posta com o intuito de extinguir a produção, 
circulação e o uso do dinheiro em espécie, 
obrigando que todas as transações financei-
ras ocorram por meio digital, porém, sem a 
cobrança de percentual em cartões de crédi-
to ou débito. 

A redução do uso do dinheiro em espécie, 
substituído por meios de pagamento eletrô-
nicos, poderia trazer maior praticidade nas 
relações de consumo, além de colaborar para 
o aumento da formalidade na economia, de-
sestimular a ilegalidade nas transações (visto 
que a utilização de meios eletrônicos permi-
te maior rastreabilidade, já que os dados das 
transações ficam à disposição dos órgãos de 
fiscalização, como a Receita Federal do Brasil).

Porém, a extinção do dinheiro em espécie se-
ria objetivo difícil de ser alcançado, para o qual 
o Brasil ainda não está preparado, tampouco 
a tecnologia está disseminada. Ademais, cabe 
destacar que a total extinção do uso de di-
nheiro em espécie encontra restrições legais, 
já que todo país é obrigado a ter uma mo-
eda de curso forçado. Nesse diapasão, a Lei 
nº 9.069/1995 prevê que o real é a moeda de 
curso obrigatório, sendo inclusive contraven-
ção penal “recusar-se a receber, pelo seu valor, 
moeda de curso legal no país”, como previsto 
no artigo 43 da Lei das Contravenções Penais.

Contudo, políticas com o intuito de reduzir 
a utilização de moeda em espécie são po-
sitivas, a começar pela limitação de saques 
em valores elevados, pois são responsáveis 
pela injeção de numerário no mercado. Uma 
alternativa seria a implementação de limites 
para pagamentos em dinheiro. Tal limita-
ção de valores favorece a redução de frau-
des fiscais. Também se pode considerar a 
aceitação de cartões de outras instituições 
financeiras para pagamentos de contas, o 
que já ocorre em alguns casos. Grande par-
te dos pagamentos é realizada em agências 
com a utilização de dinheiro em espécie.

A redução da utilização do dinheiro em es-
pécie poderá auxiliar na mitigação de cri-
mes como lavagem de dinheiro. Para tanto, 
as instituições financeiras vêm debatendo 
na Estratégia Nacional de Combate à Cor-
rupção e à Lavagem de Dinheiro (ENC-
CLA) a redução do saque nas instituições 
financeiras e nos terminais eletrônicos.
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A solidez e a sofisticação do setor financei-
ro brasileiro contribuem para a inserção di-
nâmica e competitiva da economia do Brasil 
nos fluxos internacionais de bens, serviços e 
capitais. Essa inserção promove oportunida-
des, como a criação de uma rede de negó-
cios regional na América Latina, e esbarra em 
alguns obstáculos, como a ausência de um 
acordo para evitar a dupla tributação com 
os Estados Unidos – praticamente o único 
grande país desenvolvido que não mantém 
acordo dessa natureza com o Brasil.

23.1 – Denúncias de tratados e 
emendas à Constituição

A Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras apoia alterações 
constitucionais que fortaleçam a 
representação e o poder negociador 
do governo brasileiro em fóruns 
internacionais, bilaterais e multilaterais, 
desde que harmônicas com o regime 
presidencialista consagrado pela 
Constituição Federal (CF) de 1988.

A CF dispõe, em seu artigo 49, que é com-
petência exclusiva do Congresso Nacional 
“resolver definitivamente sobre tratados, 

acordos ou atos internacionais que acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional”. A jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal (STF) sublinha ser ne-
cessária a confirmação do Parlamento acerca 
de um tratado aprovado e assinado pelo Po-
der Executivo, no entanto esse entendimen-
to não inclui a denúncia feita pela Presidên-
cia da República. 

Sobre o assunto, o texto literal da CF pode 
dar margem a questionamentos. Enquanto o 
artigo 49 diz que cabe ao Congresso resol-
ver definitivamente a aprovação, o artigo 84, 
inciso VIII, diz que é competência privativa 
do Presidente da República celebrar tratados 
e atos internacionais. Em momento algum o 
texto constitucional prevê a participação do 
Congresso na denúncia de tratados. 

Proposta que tramita no Congresso Nacional 
pretende responder à questão sobre a neces-
sidade, ou não, de aprovação do Legislativo 
acerca do ato do Poder Executivo que extin-
gue a participação do Estado em um deter-
minado tratado, ao acrescentar ao inciso I do 
artigo 49, que estabelece a competência para 
“resolver definitivamente sobre tratados”, a 
expressão “especialmente sobre sua interna-
lização e denúncia”, isto é, desengajar o Brasil 

A Confederação Nacional das Instituições Financeiras apoia propostas voltadas para 
facilitar a inserção dinâmica e competitiva da economia brasileira nos fluxos internacionais 
de bens, serviços e capitais, seja ao fornecerem amparo legal para iniciativas com esse 
objetivo, seja por removerem obstáculos a ele.
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em um compromisso internacionalmente as-
sumido.

O STF também discute a questão nos au-
tos da Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) nº 1.625, ajuizada em junho de 1997. 
Nesse processo, a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) 
questiona a constitucionalidade do Decreto 
nº 2.100/1996, que denunciou a Convenção nº 
158 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), a qual, por sua vez, exige motivação 
para rescisões contratuais pelo empregador 
(vedação à demissão imotivada). 

A ratificação pelo Congresso Nacional tam-
bém de denúncias de tratados internacio-
nais é típica de países que adotam regime 
parlamentarista. Nos países de regime presi-
dencialista, como o Brasil, o Poder Executivo 
tem a competência constitucional de iniciar 
e extinguir obrigações no plano externo, ca-
bendo ao Parlamento aprovar apenas a in-
ternalização no direito objetivo doméstico 
das obrigações internacionais firmadas pelo 
governo. Eventual alteração no texto consti-
tucional para conferir ao Congresso Nacional 
a prerrogativa de também deliberar sobre 
ratificação de denúncias introduz balbúrdia 
institucional que subtrai graus de liberdade 
do Poder Executivo, que é quem tem perso-
nalidade jurídica internacional.

Na ADI nº 1.625, já foram proferidos seis votos: 
um pela total improcedência da ação, isto é, 
que a denúncia de tratado internacional con-
siste em ato discricionário do Presidente da 
República que independe da anuência de ou-

tro poder (ministro Nelson Jobim); dois votos 
pela total procedência da ADI para declarar a 
inconstitucionalidade formal do decreto de-
nunciado pelo Executivo sem respaldo par-
lamentar (ministros Joaquim Barbosa e Rosa 
Weber); e três pela procedência parcial da 
ação, estabelecendo que a denúncia da Con-
venção nº 158 da OIT condiciona-se ao re-
ferendo do Congresso Nacional, produzindo 
eficácia plena somente a partir da data dessa 
anuência (ministros Maurício Corrêa, Carlos 
Brito e Teori Zavascki). 

O ministro Teori Zavascki, último a proferir 
voto, até então, e em nome da segurança ju-
rídica, sugeriu a modulação de efeitos, atri-
buindo eficácia prospectiva ao julgamento 
para que sejam preservados dos efeitos da 
eventual e futura declaração de inconstitu-
cionalidade não só o Decreto nº 2.100/1996 
como os demais atos de denúncia isolada-
mente praticados pelo Presidente da Repú-
blica até a data da publicação da ata do jul-
gamento da ADI nº 1.625. Ou seja, ao lado da 
questão de mérito introduziu-se também a 
questão processual de possível modulação. 

Quanto à questão de mérito, considerando 
que os ministros que votaram (exceto a mi-
nistra Rosa Weber) já se aposentaram e da 
costumeira e tradicional prática do Supremo 
de não alterar os votos proferidos dos minis-
tros aposentados, pode-se considerar que a 
maioria dos votos não será alterada. Quanto 
à questão da modulação, por sua vez, é pos-
sível que todos os ministros (inclusive aque-
les que substituíram ministros aposentados) 
se manifestem sobre a matéria. Para fins prá-
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ticos, a decisão sobre modulação pode con-
servar os atos praticados até a conclusão do 
julgamento; no entanto, eventual decisão do 
STF poderia alterar o rito atual de ratificação 
de tratados internacionais no Congresso Na-
cional.

23.2 – Adesão do Brasil à 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a acessão do Brasil 
à Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
A adesão brasileira à entidade pode 
contribuir para a melhoria das políticas 
públicas do país e, consequentemente, na 
expansão da economia, além da adoção 
das boas práticas econômicas e de 
governança defendidas pela Organização. 

O pedido de adesão do Brasil à OCDE, que 
se juntou a outros cinco pedidos (Argentina, 
Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também 
pediram adesão), suscitou uma série de de-
bates. A organização internacional em ques-
tão é uma espécie de clube de boas práticas 
de políticas públicas que, nesse sentido, tem 
muito que contribuir com o Brasil. A OCDE 
discute em seus comitês mecanismos de se 
melhorar, aperfeiçoar ou até mesmo ampliar 
o alcance de políticas públicas. 

Ao ingressar na entidade, o governo do Bra-
sil deverá se comprometer a seguir os códi-
gos já discutidos e implementados pela or-

ganização. Em um levantamento preliminar 
realizado pela Casa Civil da Presidência da 
República e pelo Ministério das Relações Ex-
teriores, a maioria dos códigos da OCDE já 
são seguidos pelo Brasil.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
declarou que o Brasil já aderiu ou está em 
processo de adesão a 46 instrumentos da 
OCDE, dentre eles os de liberalização de ca-
pitais e o de invisíveis e intangíveis, mas de-
verá enfrentar dificuldades na adaptação e 
convergência de regras tributárias, de movi-
mentos de capitais, ambientais e trabalhistas. 

Para o setor financeiro brasileiro merece es-
pecial atenção a análise do código de libera-
lização de movimento de capitais da OCDE 
pelo Brasil. Segundo o Banco Central do Bra-
sil, o pedido de adesão brasileiro fez com que 
a autarquia se debruçasse sobre o código e 
analisasse as divergências com a legislação 
em vigor no país. 

Outro ponto a destacar é o retorno do Ponto 
de Contato Nacional (PCN), no Ministério da 
Economia. O PCN tem como finalidade ser o 
ponto de contato entre as empresas multina-
cionais brasileiras e a OCDE, quanto ao respei-
to as Diretrizes da Organização para as Em-
presas Multinacionais. Quaisquer violações, 
dúvidas ou esclarecimentos por parte das 
empresas e trabalhadores podem ser direcio-
nadas ao PCN e, assim, encaminhadas à OCDE. 

O PCN já havia sido implementado no Brasil 
e foi incorporado à estrutura do então Minis-
tério da Fazenda. Com as discussões sobre a 
OCDE, ele ganhou novamente notoriedade já 
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que, segundo o Governo Federal, seu bom fun-
cionamento e engajamento por parte do Bra-
sil também será um requisito para a aceitação 
do país como membro pleno da organização.

23.2.1 – Prevenção multilateral à 
evasão fiscal: Common Reporting 
Standard

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a prevenção multilateral da evasão 
fiscal, da lavagem de dinheiro e do 
financiamento de atividades ilícitas 
nos arranjos tributários de cooperação 
internacional. Contudo, essas proposições 
precisam estar assentadas em acordos 
internacionais firmados com base 
em reciprocidade e que não violem a 
legislação brasileira sobre sigilos fiscal e 
bancário.

Em 2011, o Brasil aderiu à Convenção sobre 
Assistência Mútua Administrativa em As-
suntos Tributários como resultado das dis-
cussões que já vinham sendo realizadas no 
âmbito do grupo de trabalho WP10 (que in-
vestiga como os governos-membros podem 
cooperar para minimizar a evasão fiscal), na 
Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE).

Essa convenção visa a promover a coopera-
ção em matéria fiscal no âmbito multilateral, 
equilibrando o intercâmbio de informações 
entre as autoridades tributárias signatárias 
com rigoroso respeito aos direitos fundamen-

tais do contribuinte. Referido ato é, também, 
instrumento para a aplicação efetiva da le-
gislação brasileira, permitindo a obtenção de 
informações necessárias à comprovação de 
ilícitos tributários previstos no ordenamento 
jurídico pátrio.

Tal convenção não só prevê a possibilidade 
de intercâmbio de informações, mas amplia 
o espaço para a cooperação entre as admi-
nistrações tributárias quanto às práticas de 
fiscalização, respeitados os limites das res-
pectivas legislações nacionais.

A implementação do acordo foi impulsionado 
após a aprovação do Ato de Conformidade 
Fiscal de Contas Estrangeiras (FATCA, na sigla 
em inglês) pelo Congresso dos Estados Uni-
dos, o que fez com que os países aderentes 
passassem a trocar informações fiscais com a 
autoridade competente norte-americana. 

A partir da assinatura da convenção no Fó-
rum Global para Transparência e Troca de In-
formações Tributárias, foram estabelecidos 
dois prazos para os países signatários torna-
rem a norma efetiva, o primeiro em 2017 e o 
segundo em 2018. 

O Poder Executivo federal enviou a Mensa-
gem nº 270/2014, transformada no Decreto 
Legislativo nº 105/2016 pelo Congresso Na-
cional, que aderiu o país ao Padrão de De-
claração Comum (CRS, na sigla em inglês) e 
possibilitou a assinatura do Acordo Multila-
teral entre Autoridades Competentes (MCAA, 
na sigla em inglês). O CRS será uma espécie 
de sistema informatizado para a troca auto-
mática de informações básicas sobre os con-
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tribuintes de cada país signatário e o MCAA, 
que pode ser comparado com o Acordo de 
Cooperação Intergovernamental (IGA, na 
sigla em inglês) e o FATCA, que contém as 
medidas que regulamentam, normatizam e 
operacionalizam a troca de informações en-
tre as partes.

No dia 1º de junho de 2016, o Brasil depositou 
junto à OCDE o instrumento de ratificação 
da convenção, após a sua internalização pelo 
Parlamento. O depósito ocorreu durante a 
reunião do Conselho Ministerial da OCDE. A 
convenção entrou em vigor no Brasil a partir 
de 1º de outubro de 2016 e, de acordo com a sua 
regra de vigência (produção de efeitos em 1º 
de janeiro do ano subsequente), passou a pro-
duzir efeitos no país em 1º de janeiro de 2017.

A convenção possibilita diversas formas de as-
sistência administrativa em matéria tributária, 
como o intercâmbio de informações para fins 
tributários (modalidades a pedido, espontâ-
neo e automático), as fiscalizações simultâ-
neas e a assistência na cobrança dos tributos. 
Segundo a Receita Federal do Brasil (RFB): 

É importante destacar que a Convenção 
adota todas as garantias para a prote-
ção dos direitos dos contribuintes, em 
especial quando à confidencialidade 
das informações e seu uso apenas para 
os fins nela previstos. [...] Em 2010, seu 
texto foi modificado, por demanda do 
G20 por maior transparência em maté-
ria tributária entre as jurisdições e pelo 
desenvolvimento de um modelo global 
de intercâmbio automático de informa-

ções ao qual os países, inclusive aqueles 
em desenvolvimento, pudessem aderir.

A OCDE possui listas que classificam os pa-
íses de acordo com o grau de transparência 
e cooperação previstas em suas legislações. 
Existe também a previsão de sanções para 
os países classificados pela entidade como 
pouco transparentes e não cooperantes com 
os esforços internacionais para aumentar a 
transparência quanto às informações fiscais 
das pessoas físicas e jurídicas. 

Para a CNF, é positiva a evolução da legislação 
internacional para melhorar a transparência, 
seja para buscar o aperfeiçoamento da arre-
cadação tributária do Estado, seja para evitar 
o financiamento de atividades ilegais. Con-
tudo, vislumbra-se no curto prazo conflito 
entre, por um lado, a necessidade de alinha-
mento do Brasil às melhores práticas inter-
nacionais que tratam de combate à evasão 
fiscal e, por outro, a vigência de legislação no 
nível de lei complementar que resguarda os 
sigilos bancário e fiscal.

23.2.2 – Combate à erosão da base 
tributária e à transferência de 
lucros

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a harmonização das normas internas 
de observância de regras tributárias com 
as recomendações do Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), com o objetivo de 
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mitigar a dupla tributação entre países, 
evitar a erosão da base tributária e 
a transferência indevida de lucros, 
combatendo diretamente o planejamento 
tributário abusivo. A CNF acredita 
que o enquadramento nas normas 
internacionais melhoraria o ambiente 
de negócios, desde que respeitados o 
princípio da livre-iniciativa e as limitações 
constitucionais ao poder de tributar, sem 
a criação de novas obrigações principais 
e/ou acessórias para as empresas com a 
Receita Federal do Brasil (RFB).

O fenômeno da globalização trouxe benefí-
cios para as economias nacionais e o ritmo 
de integração dos mercados tem aumentado 
exponencialmente nos últimos anos, o que 
representa grande impacto no regime de tri-
butação das pessoas jurídicas. Desde os anos 
1920, a Liga das Nações reconheceu que a in-
teração entre diferentes sistemas fiscais na-
cionais poderia levar a uma dupla tributação, 
com consequências adversas ao crescimento 
e à prosperidade global. Países por todo o 
mundo concordam com a necessidade de eli-
minar a dupla tributação e de fazê-la com base 
em normas internacionais acordadas, claras e 
previsíveis. Essas normas dariam segurança 
tanto aos governos quanto aos negócios. O 
direito tributário internacional é, portanto, 
um dos pilares que suportam o crescimen-
to da economia global à medida que a eco-
nomia se torna mais integrada globalmente. 

A globalização fez com que os modelos ope-
racionais próprios a cada país cedessem lugar 

a modelos baseados em organizações com 
estrutura matricial e cadeias de suprimento 
integradas que centralizam várias funções 
em escala regional e mundial. Esse desenvol-
vimento abriu oportunidades para as mul-
tinacionais reduzirem, significativamente, a 
sua carga tributária, prejudicando os gover-
nos, os contribuintes e os negócios.

Os governos, em muitos casos, precisam lidar 
com uma arrecadação reduzida e elevados 
custos para assegurar o cumprimento de 
suas obrigações fiscais. Além disso, a erosão 
da base tributária e a transferência de lucros, 
pela utilização de planejamentos tributários 
com abuso de forma e sem propósito 
negocial, enfraquece a integridade do 
sistema tributário. 

Os demais contribuintes saem prejudica-
dos quando algumas empresas, para re-
duzir a carga tributária, deslocam os seus 
rendimentos para fora das jurisdições nas 
quais desenvolvem as atividades produti-
vas por meio de planejamentos tributários 
abusivos. Quando isso ocorre, os demais 
contribuintes têm que assumir uma fatia 
maior da carga para o financiamento pú-
blico. Note-se que se trata aqui de plane-
jamento tributário internacional abusivo e 
não de planejamento tributário legítimo.

O Plano de Ação 3 do BEPS trata das normas 
sobre sociedades estrangeiras controladas 
(SEC). As SEC são assim definidas quando 
suas regras se aplicam às suas subsidiárias 
estrangeiras e quando o plano de ação 
determina que essas subsidiárias se enquadrem 
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no termo SEC. A recomendação define de 
modo amplo: (i) as entidades que estão dentro 
do escopo da SEC, incluindo partnerships, 
trusts e permanent establishments; (ii) se 
essas entidades pertencem à sociedade; 
ou (iii) se elas são tratadas na jurisdição 
de sua controlada como uma entidade 
tributável separada de seus controladores. 
Outra recomendação do documento da 
OCDE trata de regras de divergência para 
prevenir que entidades burlem as regras 
estabelecidas pelas SEC e sejam tratadas 
de modo diferente em distintas jurisdições.

O Plano de Ação 12, por sua vez, recomenda 
aos membros da OCDE e do Grupo dos Vin-
te (G20) o desenvolvimento de medidas que 
contemplem a divulgação de regras obriga-
tórias para as transações agressivas, arranjos 
ou estruturas, com foco nos sistemas tribu-
tários internacionais, na tentativa de prover 
as administrações tributárias de informações 
do planejamento tributário transfronteiriço. 

O documento da OCDE visa a impedir mul-
tinacionais de adotarem o planejamento tri-
butário sem embasamento negocial, com a 
finalidade de buscar países com tributação 
mais favorecida para exigir seus tributos do 
que aqueles onde os seus lucros tenham sido 
conquistados. Segundo especialistas, essa 
medida surgiu após a constatação, pelos paí-
ses ricos impactados pela crise financeira, de 
que a transferência de lucros pelas empresas 
multinacionais implicou perda da arrecada-
ção tributária derivada essencialmente de 
planejamento internacional abusivo.

 Nota-se que a recomendação do BEPS visa 
unicamente à habilitação dos governos a 
identificarem rapidamente as áreas da polí-
tica tributária e revisão do risco como forma 
de evitar a diminuição da arrecadação dian-
te da transferência de lucros a outros países 
que não esteja balizada por um plano de ne-
gócios internacionais sustentado, mas sim 
motivada por mera arbitragem fiscal. 

O Plano de Ação 13, já pautado pelo Gover-
no Federal, é sobre Declaração País a País. 
Essa declaração estabelece um novo padrão 
de documentação a ser exigido dos grupos 
multinacionais para subsidiar, com informa-
ções a respeito de suas operações globais, as 
administrações tributárias dos países.

A Declaração País a País consiste num relató-
rio anual por meio do qual esses grupos de-
verão fornecer à administração tributária da 
jurisdição de residência de seu controlador 
final diversas informações e indicadores re-
lacionados à localização de suas atividades, à 
alocação global de renda e aos impostos pa-
gos e devidos. A declaração também deverá 
identificar as jurisdições nas quais os grupos 
multinacionais operam, bem como todas as 
entidades integrantes do grupo localizadas 
nessas jurisdições, incluindo estabelecimen-
tos permanentes e as atividades econômicas 
que desempenham.

Portanto, a transferência de lucros de países 
com tributação menos favorecida para os de 
tributação mais favorecida acaba contribuin-
do para inúmeros problemas econômicos e 
financeiros. A CNF acredita que, para mitigar 
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esses problemas, os instrumentos de plane-
jamento tributário do Plano de Ação 12 de-
vam ser implementados no plano doméstico 
com vistas exclusivamente a seus efeitos no 
âmbito internacional, sob o risco de se criar 
mais uma obrigação para as empresas bra-
sileiras com a RFB. O governo brasileiro, ofi-
cialmente, se comprometeu, apenas, com os 
Planos de Ação 5, 6, 13 e 14.

Para a CNF, propostas que visem a instituir 
mais obrigações às empresas brasileiras rela-
cionadas ao planejamento tributário interno 
não estão em consonância com a recomen-
dação do BEPS e devem ser implementadas 
com cautela, levando-se em consideração 
as informações que já são prestadas pelos 
contribuintes à RFB. Além disso, a criação de 
mais obrigações na esfera tributária deve es-
tar pautada nos princípios da livre-iniciativa, 
do devido processo legal, da ampla defesa e 
do contraditório e das limitações constitu-
cionais ao poder de tributar. 

23.2.3 – Códigos de liberalização 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a adesão do Brasil aos 
códigos de liberalização de movimento 
de capitais e de operações correntes de 
invisíveis da OCDE pois acredita que a 
adesão brasileira poderá contribuir para 
um ambiente de negócios mais propício 
ao crescimento econômico e para a 
internacionalização das empresas do país.

Movimento de capitais

O código de liberalização de movimento de 
capitais surgiu, em 1961, em um tempo em 
que muitos países da OCDE estavam em pro-
cesso de recuperação econômica e enfren-
tando entraves ao movimento internacional 
de capitais. Por mais de 50 anos, o código 
proveu um arcabouço balanceado para que 
os países, progressivamente, removessem 
barreiras ao movimento de capitais, ao passo 
que também buscava flexibilidade em situa-
ções de instabilidade econômica e financeira.

A estrutura do código elaborado pela OCDE 
é formada por 4 partes, onde constam de-
veres, procedimentos, termos de referência e 
miscelânea. Há também a possibilidade, con-
forme previsto no Anexo B do código, que os 
países aderentes realizem reservas, ou seja, 
façam ressalvas quanto ao conteúdo do nor-
mativo da organização.

Nos deveres gerais para todos os participan-
tes do código, os membros devem abolir, 
progressivamente, restrições aos movimen-
tos de capital na extensão necessária para 
uma efetiva cooperação econômica, tratan-
do não-residentes da mesma forma que re-
sidentes, independente da data de formação 
da pessoa jurídica no país.

Nas medidas de liberalização, os membros 
devem garantir quaisquer autorizações re-
queridas para a conclusão ou execução de 
transações e para a transferência especifica-
da nos itens previstos nas listas A e B do Ane-
xo A do código como, por exemplo, investi-
mentos diretos, liquidação de investimentos 
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diretos, operações de corretagem, operações 
de securitização em mercado de capitais, 
operações em mercados monetários, créditos 
financeiros e empréstimos etc.

No artigo 5º, que versa sobre os controles e 
as formalidades, as medidas de liberalização 
preveem que o código não deve limitar os 
poderes dos membros de verificar a auten-
ticidade das transações ou transferências, e 
também de medidas necessárias para pre-
venir a evasão de suas leis e regulações. Os 
membros, por sua vez, devem simplificar o 
máximo possível todas as formalidades co-
nectadas com autorização ou verificação de 
transações ou transferências e devem coope-
rar, se necessário, para obter tal simplificação.

No artigo 7º, é previsto que qualquer membro 
que invoque o seu conteúdo deve seguir um 
caminho que evite estragos desnecessários 
que suportem, especialmente, os interesses 
econômicos e financeiros de outro membro, 
em particular, deve evitar qualquer tipo de 
discriminação entre os demais membros. In-
clusive, no art. 9º do código, há uma regra 
de não discriminação. Segundo essa regra, 
os membros não devem discriminar outros 
membros em autorizações de conclusão ou 
transações e transferências que estão lista-
das no Anexo A e que são objeto de algum 
grau de liberalização.

Segundo a OCDE, há benefícios em fluxos 
de capitais livres e organizados, ou seja, um 
sistema internacional transparente e orga-
nizado de fluxos de capitais pode subsidiar 
o crescimento global e a sua estabilidade. À 

luz do aumento da interconexão dos siste-
mas financeiros e econômicos globais, as-
sim como o crescimento da volatilidade dos 
fluxos, valores significantes são atrelados a 
credibilidade dos mecanismos que garantem 
que os canais de investimentos continuarão 
abertos. Isso, de acordo com a própria OCDE, 
pode contribuir para que países continuem 
a atrair, capitais de longo prazo, necessários 
para garantir o crescimento econômico e o 
desenvolvimento sustentável.

Segundo a OCDE, sete pontos demonstram 
como os países se beneficiam da liberaliza-
ção dos fluxos de capitais por meio da ade-
são ao código, sendo:

1) o código provê um efetivo e concreto 
plano para uma progressiva liberalização 
sistemática, definindo a lista de operações 
cobertas pelas obrigações de liberalizações, 
além de uma lista transparente de reservas 
para abrigar restrições. Esses planos podem 
ser desenvolvidos para se encaixarem 
em países prioritários para os mercados 
financeiros globais;

2) o código provê uma plataforma de 
diálogo de dois modos entre a liberalização 
de um país e seus pares, onde o país pode 
enumerar os desafios da liberalização e seus 
pares podem compartilhar suas próprias 
experiências no processo;

3) um país aderente pode aproveitar as 
medidas liberalizantes de outros aderentes, 
sempre considerando seu próprio grau de 
abertura;
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4) um país aderente ao código possui 
o dever à transparência, observando as 
medidas dos demais países aderentes;

5) todos os aderentes ao código estão 
protegidos contra tratamento desigual 
e discriminatório de investidores 
estabelecidos em outros Estados aderentes 
ou por suas empresas na busca de aumentar 
a participação de seu capital no exterior;

6) um país no processo de requisição de 
adesão, ou já partícipe, pode tranquilizar 

os mercados ao demonstrar a intenção de 
manter restrições em seus mercados, mas 
não além do estritamente necessário; e

7) como um país aderente em iguais direitos 
e responsabilidade, o Estado participa 
plenamente da revisão e influência nas 
políticas de outros participantes, moldando 
jurisprudências e incrementando as regras 
sob o código.

Lista A do Anexo A

Investimentos diretos

Liquidação de investimentos diretos

Operações imobiliárias (Lista B)

Operações de securitização em mercados de capitais

Operações em money markets (Lista B)

Outras operações em instrumentos negociáveis e não securitizáveis (Lista B)

Operações coletivas na securitização de investimentos

Créditos de transações comerciais internacionais ou que rendam 

serviços internacionais (Lista B)

Créditos financeiros e empréstimos (Lista B)

Garantias e facilidades financeiras de back-up (Lista B)

Operações de depósitos em conta (Lista B)

Operações em moeda estrangeira (Lista B)

Seguro de vida

Movimentos de capitais pessoais (Lista B)

Movimentação física de ativos em capital

Alocação de fundos bloqueados não pertencentes a residentes
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Operações correntes de invisíveis

Na mesma época do lançamento do 
código de liberalização do movimento 
de capitais, em 1961, a OCDE produziu 
o código de liberalização de operações 
correntes de invisíveis. A finalidade de 
ambos os documentos da entidade era 
liberalizar os investimentos. As regras para 
a liberalização contínua dos investimentos 
tinham como objetivo o crescimento gradual 
dos investimentos estrangeiros. Os códigos, 
nesse sentido, possuem estruturas parecidas 
e trabalham por meio do encorajamento à 
liberalização unilateral para a integração dos 
mercados financeiros de todos os Estados 
aderentes aos códigos.

A estrutura segue o mesmo padrão da definida 
no código de movimento de capitais. No 
art. 1º, os membros devem eliminar entre si, 
sempre de acordo com o previsto no artigo 2º 
do próprio código, restrições em transações 
e transferências correntes de invisíveis, 
denominada como operações correntes de 
invisíveis. Medidas elaboradas com esse 
propósito, ainda de acordo com a OCDE, são 
chamadas de medidas de deliberação.

Aonde os membros participantes não 
estiverem restritos, em virtude das provisões 
do próprio código, para garantir autorizações 
a respeito das operações correntes invisíveis, 
eles devem tratar suas aplicações de uma 
maneira liberal ao máximo possível. Os 
membros também devem assegurar que as 
medidas de liberalização são aplicadas em 
seus territórios de ultramar. Esforços são 

recomendados pelo código, ainda em seu art. 
1º, para estender as medidas liberalizantes 
para os membros do Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

No art. 3º, relacionado à ordem pública e à 
segurança, as provisões do código não devem 
prevenir um membro de tomar ação quando 
considerar necessário para a manutenção da 
ordem ou a proteção da saúde pública, moral 
e segurança; a proteção dos seus interesses 
essenciais de segurança; e o cumprimento 
de suas obrigações relacionadas a paz 
internacional e a segurança.

Quanto aos controles de formalidades, 
previstos no art. 5º, as medidas de liberalização 
não devem limitar os poderes dos membros 
de verificar a autenticidade de operações 
correntes de invisíveis ou tomar medidas 
requeridas para prevenir a evasão de suas leis 
e regulações. Os membros devem simplificar 
todas as formalidades conectadas com a 
autorização e a verificação das operações 
correntes de invisíveis e devem cooperar, se 
necessário, para atingir esses objetivos.

O art. 7º do código de operações de 
invisíveis trata das cláusulas de derrogação. 
São cláusulas que possuem, basicamente, o 
mesmo conteúdo das utilizadas no código 
de movimento de capitais. Demonstram 
situações como, por exemplo, problemas 
econômicos e financeiros justificarem a não 
adoção de medidas liberalizantes previstas 
pelo código, a possível suspensão de 
medidas já adotadas em caso de distúrbios 
econômicos, além de prazos para que essas 
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prerrogativas possam ser exercidas pelo país 
participante das regras do código.

Segundo o art. 9º, sobre a não discrimina-
ção, também previsto ao final do art. 7º, um 

membro não deve discriminar os demais in-
tegrantes em autorizando operações corren-
tes de invisíveis listadas no Anexo A e que, 
por sua vez, estão sujeitas a diversos graus 
de liberalização.

Anexo A => Item “E”: Banking and financial services

Payment services

Banking and investment services

Settlement, clearing and custodial and depository services

Asset management, cash management, portfolio management, pension fund 

management, safekeeping of assets and trust services

Advisory and agency services, credit references and analysis,                                               

investment research and advice

Mergers, acquisitions, restructurings, management buy-outs, venture capital

Fees, commissions and other charges

Conditions for establishments and operation of branches, agencies
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23.3 – Organização Internacional 
do Trabalho

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a participação do 
Governo do Brasil, das Confederações 
Patronais e das Centrais Sindicais nos 
debates promovidos pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Os temas 
propostos pela entidade e debatidos 
em suas Conferências Internacionais do 
Trabalho, anuais, possuem consequências 
diretas nas relações do trabalho brasileiras. 
Nesse sentido, o fortalecimento da 
representação tripartite, assim como 
defendido pela própria organização, é 
essencial para que se tenham debates 
profundos e responsáveis.

A OIT foi criada em 1919, como parte do Trata-
do de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guer-
ra Mundial. Fundou-se sobre a convicção pri-
mordial de que a paz universal e permanente 
somente pode estar baseada na justiça social. 
É a única das agências do Sistema das Nações 
Unidas com uma estrutura tripartite, compos-
ta de representantes de governos, de organi-
zações de empregadores e de trabalhadores. 

A OIT é responsável pela formulação e apli-
cação das normas internacionais do trabalho 
(Convenções, Recomendações e Protocolos). 
As Convenções, uma vez ratificadas por deci-
são soberana de um país, passam a fazer par-
te de seu ordenamento jurídico. O Brasil está 
entre os membros fundadores da OIT e parti-
cipa da Conferência Internacional do Trabalho 

desde sua primeira reunião, realizada em 1919.

A CNF também acompanha as discussões no 
ambito governamental a respeito dos instru-
mentos normativos da OIT não ratificados 
pelo Brasil. À época, o então Ministério do 
Trabalho lançou um questionário direcionado 
às Confederações Patronais e às Centrais Sin-
dicais no intuito de mapear os interesses dos 
setores brasileiros na adesão do país a trin-
ta instrumentos que, por sua vez, balizariam 
a atuação do Governo Federal na entidade.

O então Ministério solicitou que os mem-
bros do Subcomitê de Assessoramento 
Técnico (SAT), da Agenda Nacional do Tra-
balho Decente, respondessem ao ques-
tionário abaixo. O questionário elaborado 
pelo Ministério se referia aos instrumen-
tos normativos da OIT não ratificados 
pelo Brasil, dispostos na tabela abaixo.

1 – Considera oportuna a ratificação, pelo 
Brasil, de algum desses instrumentos?                                            
Quais e por quê?

2 – Há algum óbice à ratificação de algum 
desses instrumentos? Quais?

3 – Algum desses instrumentos tem conteúdo 
inovador, considerando a legislação nacional 
em vigor sobre o tema? Qual?

4 – Favor indicar quaisquer outras pontuações 
pertinentes.
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C128

R132

C129

C130

C149

C150

C156

C157

C172

R179

C173

R180

C175

R182

P081

C177

R184

C179

C180

P147

R186

R187

C181

R188

R189

C183

R191

P155

R193

R194

Prestações por invalidez, velhice e sobreviventes

Arrendatários e parceiros rurais

Inspeção do trabalho na agricultura

Assistência médica e prestações monetárias por doenças

Pessoal de enfermagem

Administração do trabalho: competências, atribuições, funções e organização

Trabalhadores com responsabilidades familiares

Conservação dos direitos em matéria de seguridade social

Protocolo de 1995, relativo à Convenção sobre a inspeção do trabalho

Contratação e colocação de trabalhadores marítimos

Horas de trabalho a bordo e dotação dos navios

Protocolo de 1996, relativo à Convenção sobre a marinha mercante

Contratação e colocação de trabalhadores marítimos

Salários, horas de trabalho a bordo e a dotação dos navios

Criação de empregos nas pequenas e médias empresas

Protocolo de 2002, relativo à Convenção sobre seguridade e saúde dos trabalhadores

Promoção das cooperativas

Lista de doenças ocupacionais

51ª reunião, 1967

52ª reunião, 1968

53ª reunião, 1969

53ª reunião, 1969

63ª reunião, 1977

64ª reunião, 1978

67ª reunião, 1981

68ª reunião, 1982

82ª reunião, 1995

86ª reunião, 1998

Condições de trabalho em hotéis e restaurantes 78ª reunião, 1991

Proteção dos créditos laborais em caso de insolvência do empregador 79ª reunião, 1992

81ª reunião, 1994

83ª reunião, 1996

84ª reunião, 1996

85ª reunião, 1997

88ª reunião, 2000

90ª reunião, 2002

Proteção da maternidade

Trabalho em tempo parcial

Trabalho a domicílio

Agências de emprego privadas

INSTRUMENTO NORMATIVO ano
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23.4 – Reforma da lei de 
expatriados

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas que facilitem 
a internacionalização das empresas 
brasileiras ao mesmo tempo que conferem 
maior segurança jurídica para os direitos 
trabalhistas de empregados enviados 
para o exterior. A criação de um ambiente 
favorável para os investimentos favorece 
a expansão da economia. Assim, a reforma 
da Lei de Expatriados (Lei nº 7.064/1982) é 
um importante instrumento que garante 
a segurança dos trabalhadores e favorece 
a internacionalização da economia 
brasileira.

A Lei de Expatriados, segundo os especia-
listas em direito do trabalho, tem como fi-
nalidade proteger os profissionais que são 
enviados por suas empresas para o exterior. 
À época da sua aprovação, em 1982, foi con-
templado somente o setor de serviços de 
engenharia, que estava em franca expansão, 
em detrimento dos demais setores da eco-
nomia. Essa lei tem papel estratégico para os 
planos de expansão das empresas brasileiras, 
sobretudo para o setor financeiro que bus-
ca se internacionalizar e enviar profissionais 
brasileiros qualificados para gerirem suas ati-
vidades no exterior.

A reforma da Lei nº 7.064/1982 esteve em dis-
cussão pelo Poder Executivo federal, no en-
tão Ministério do Trabalho, na forma de an-
teprojeto de lei, e foi amplamente negociado 
entre diversos órgãos do Governo Federal, da 

sociedade civil organizada e de representan-
tes de trabalhadores e de empregadores.

A lei, desde a sua edição, se manteve sem 
alterações substanciais, já que os investi-
mentos brasileiros no exterior não eram re-
levantes e a expatriação pouco demandada. 
Entretanto, a partir dos anos 2000, com o au-
mento da internacionalização das empresas 
brasileiras, tornou-se evidente a defasagem 
da legislação em vigor. Nesse sentido, enten-
deu-se que era necessário trabalhar a ques-
tão e que essa defasagem era uma barreira à 
internacionalização das empresas nacionais.

A CNF defende que uma legislação que trate 
de expatriados verse sobre prestação de ser-
viços por períodos transitórios, o pagamento 
do empregado expatriado; custeio de viagem 
de férias; liquidação de direitos no exterior; e 
contratação ou transferência em caráter de-
finitivo. Adicionalmente, a Lei nº 7.064/1982 
afirma que a contratação de trabalhadores 
por empresas estrangeiras precisa de uma 
autorização prévia do então Ministério do 
Trabalho, incorporado ao atual Ministério 
da Economia; por outro lado, a Confedera-
ção acredita que uma simples comunicação 
ao ministério, por meio de um procurador 
formal, conferirá maior celeridade aos pro-
cessos de contratação e internacionalização. 
Há também questões relacionadas à partici-
pação de empresas brasileiras nas operações 
da companhia estrangeira. Caso isso ocorra, 
a parte brasileira será solidariamente respon-
sável com a empresa estrangeira por todas 
as obrigações decorrentes da contratação do 
empregado.
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Uma questão ainda não presente na legisla-
ção em vigor é a possibilidade de se contra-
tar ou transferir o funcionário de modo de-
finitivo. Caso isso ocorra, acordado entre as 
partes, o contrato seria rescindido no Brasil e 
celebrado de acordo com a legislação do lo-
cal onde o serviço será prestado. Em caso de 
um retorno futuro ao Brasil, esse trabalhador 
seria assistido, em termos previdenciários, 
pelo acordo internacional de previdência so-
cial celebrado entre o Brasil e o país de resi-
dência desse trabalhador. 

Outra questão importante são os eventuais 
valores pagos ou remetidos pelo emprega-
dor ao seu funcionário com domicílio fiscal 
no Brasil, a título de reajustamento de ren-
dimento bruto (gross up). Esses valores pos-
suem a finalidade de compensar o trabalha-
dor por eventuais descontos fiscais exigidos 
conforme a legislação do local de realização 
dos serviços no exterior. Segundo o antepro-
jeto de lei, esses descontos serão isentos de 
impostos e contribuições federais no Brasil.

O tema é relevante e foi debatido, em 2015, 
no “II Encontro CNF/CNIg: expatriação de 
trabalhadores”, cujo consenso foi no senti-
do de que eventual transformação do CNIg, 
um órgão colegiado, numa instituição sem a 
participação da sociedade civil, acarretaria a 
perda da sua legitimidade na tomada de de-
cisões.

23.5 – Acordos de Cooperação 
e Facilitação de Investimentos 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a celebração de 
Acordos de Cooperação e Facilitação de 
Investimentos (ACFI) pelo Brasil com 
os demais países, pois acredita que a 
ratificação desses acordos, além de 
atribuir maior segurança, proteção e 
estímulo aos investimentos brasileiros 
no exterior, também torna o Brasil mais 
receptivo aos investimentos estrangeiros.

Os Acordos de Promoção e Proteção de Inves-
timentos (APPI) foram idealizados na década 
de 1990, com a finalidade de garantir maior 
proteção e segurança aos investimentos es-
trangeiros por meio de mecanismos de solução 
de controvérsias entre o Estado e o investidor. 

Entretanto, esses acordos foram alvos de du-
ras críticas internacionais pelo seu elevado 
número de controvérsias, o custo dos proces-
sos arbitrais e das indenizações estabeleci-
das pelos tribunais. Nos dias atuais, inúmeros 
países estão atualizando os seus modelos de 
acordo como os Estados Unidos, a Austrália 
e a África do Sul. No caso do Brasil, catorze 
APPI foram assinados, a maioria com países 
europeus, mas nenhum deles foi internaliza-
do pelo Congresso Nacional. 

A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), 
órgão vinculado ao Ministério da Economia, 
por meio dos seus grupos de trabalho, criou 
novas diretrizes para as novas negociações 
de ACFI. Essas novas diretrizes tiveram 
como objetivo solucionar os problemas 
existentes nos APPI e, sendo assim, proibiram 
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a existência de cláusulas de mecanismos de 
solução de controvérsias entre o Estado e o 
investidor, a expropriação indireta e outros 
dispositivos que limitem a atuação brasileira 
sobre o tema.

Para a CNF, a importância do aumento de 
ACFI está intrinsecamente relacionada à 
expansão e a internacionalização do setor 
financeiro nacional. Os ACFI atribuem maior 
segurança e previsibilidade às instituições 
financeiras brasileiras ao realizarem 
investimentos e operações fora do território 
brasileiro. Isso ocorre porque os ACFI contêm 
as regras a serem utilizadas entre as partes 
caso haja algum desentendimento, ou seja, 
segurança. Logo, é interessante que o Brasil 
aumente o rol de seus acordos para que os 
investimentos realizados pelas instituições 
financeiras nacionais, no exterior, estejam 
protegidos de situações excepcionais.

Diante das novas diretrizes estabelecidas 
pela CAMEX, o Brasil desenvolveu uma 
proposta de ACFI. Esse novo modelo de 
acordo, além de buscar solucionar questões 
existentes, também objetivou contribuir com 
a crescente exportação de capitais brasileiros 
na última década, inclusive proporcionando 
eventuais isenções tributárias. Essa proposta 
foi elaborada a partir de subsídios de 
importantes organismos internacionais, 
como a Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 
na sigla em inglês) e a Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), além de estudos dos principais 
think tanks internacionais, contribuições 

destacadas do setor privado e outros órgãos 
do governo.

Os principais objetivos dos ACFIs, já aprova-
dos pela CAMEX, são: (i) a melhoria da gover-
nança institucional; (ii) a criação de agendas 
temáticas para a cooperação e a facilitação 
dos investimentos; e (iii) os mecanismos para 
mitigação de riscos e prevenção de contro-
vérsias. O Brasil possui, atualmente, 7 ACFI 
assinados, sendo: Moçambique (março/2015), 
Angola (abril/2015), México (maio/2015), Ma-
láui (junho/2015), Colômbia (outubro/2015), 
Chile (novembro/2015) e Peru (abril/2016).

23.6 – Negociações comerciais 
internacionais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia o aumento da rede de 
acordos comerciais do Brasil, pois acredita 
que um número maior de acordos irá 
contribuir para o incremento das trocas 
comerciais internacionais e dos fluxos 
financeiros e de investimentos para o 
Brasil.

A participação do Brasil em negociações 
comerciais internacionais é importante 
para o crescimento da economia, melhoria 
da sua competitividade, incremento da 
sua participação nos fluxos comerciais, 
financeiros e de investimentos, além da sua 
inserção e participação das cadeias mundiais 
de produção de valor. As redes de tratados 
comerciais são formadas por acordos 
bilaterais, multilaterais (demandam consenso 
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entre os participantes) e plurilaterais (não 
exigem consenso).

Após os recorrentes fracassos em se fechar 
um acordo na Rodada Doha, da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), os países estão 
utilizando os acordos bilaterais e os plurilate-
rais para avançar em suas agendas comerciais 
internacionais. Nesse sentido, o Brasil tem en-
gendrado esforços para também incremen-
tar sua rede de acordos comerciais bilaterais 
e plurilaterais, de investimentos e de partici-
pação em organizações internacionais como 
a Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE), por exemplo.

23.6.1 – Acordo comercial entre o 
Brasil e o México

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a conclusão das 
negociações entre o Brasil e o México 
com o objetivo de ampliar o alcance 
dos setores já contemplados e incluir 
novos segmentos no acordo comercial. 
A CNF acredita que não só o aumento 
da quantidade de bens previstos, mas 
também a inclusão do setor de serviços 
no acordo, podem beneficiar as duas 
partes por meio da elevação das trocas 
comerciais e dos fluxos financeiros e de 
investimentos.

O México é o 14º maior país do mundo. Pos-
sui uma população de cerca de 123 milhões 
de habitantes, com o 16º maior Produto In-
terno Bruto (PIB) nominal mundial e o 2º da 
América Latina (atrás apenas do Brasil). 

Brasil e México possuem relações diplomáti-
cas formais desde 1825 e o Brasil é o 2º maior 
parceiro comercial do país, atrás apenas dos 
Estados Unidos. Ambos assinaram, em 2002, 
os acordos comerciais expandidos (ACE) nº 53 
e nº 55. O primeiro trata de preferências ta-
rifárias fixas concedidas a aproximadamente 
oitocentos códigos aduaneiros NALADI/SH 
96 e o segundo sobre a regulação do comér-
cio automotivo entre as partes.

Em 2015, após visita presidencial ao México, 
ficou estabelecido que os países iriam iniciar 
um processo de negociação para ampliar o 
escopo de produtos e serviços a serem con-
templados no ACE nº 53. Nesse sentido, a CNF 
acredita que a negociação de um acordo de Sis-
tema de Pagamentos em Moeda Local (SML) 
entre Brasil e México seria importante para o 
incremento do comércio entre os dois países.

O SML passa a funcionar a partir da assina-
tura de um convênio bilateral entre os ban-
cos centrais dos países signatários e, na prá-
tica, funciona como um sistema bilateral de 
liquidações e compensação, cujos objetivos 
principais são: (i) reduzir as transferências de 
divisas em moeda forte; (ii) fomentar a inte-
gração financeira por meio do aumento das 
transações diretas; e (iii) reduzir os custos de 
importadores e exportadores com as transa-
ções financeiras, liberando-os das operações 
cambiais, de modo a promover, sobretudo, a 
participação das pequenas e médias empre-
sas no comércio bilateral. 

Por meio desse sistema, os importadores 
dos países signatários contratam instituições 
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financeiras para transferir em moeda local 
o valor equivalente ao preço do produto 
importado na moeda do exportador, 
simplificando o processo de pagamentos.

Há ainda questões relativas à redução dos 
entraves às aplicações de investidores 
institucionais no exterior. No México, as 
chamadas AFORES (administradoras de 
fundos para a aposentadoria) contabilizam 
saldo de mais de US$ 187 bilhões, 
equivalentes a 14% do PIB do país. As 
normas permitem investimentos dos fundos 
de pensão no exterior, entretanto ainda em 
limites rigorosos. No México, por exemplo, 
o limite é de 20%, enquanto no Brasil é de 
10% em alguns casos. Nessas circunstâncias, 
a maioria dos gestores mexicanos opta 
por direcionar os recursos para os Estados 
Unidos da América (EUA) e a Europa, 
mercados tradicionais e mais conhecidos. Há 
também restrições como a obrigatoriedade 
de investimentos em títulos de companhias 
que possuam grau de investimento e, no 
caso do México, a exigência de que a asset 
management, responsável pela gestão dos 
recursos das AFORES no exterior, possua pelo 
menos US$ 50 bilhões em ativos sob gestão 
acaba restringindo o número de gestores que 
se enquadram no perfil.

Outras duas questões importantes para 
o relacionamento econômico bilateral é a 
edição de um acordo de isonomia tributária 
para instrumentos específicos tanto no Brasil 
como no México e o enfoque no mercado 
de empresas de médio porte por meio da 
indústria de private equity. 

No caso mexicano, por exemplo, é impor-
tante a concessão de isonomia tributária aos 
chamados certificados de capital de desen-
volvimento (CKD, em espanhol), por meio 
dos quais se procura desenvolver a infraes-
trutura no país, como também ocorre com 
os fideicomissos de infraestrutura e imóveis 
(FIBRA, em espanhol), do setor de constru-
ção. Também, o México pretende impulsio-
nar o mercado das empresas de médio porte 
tomando em consideração que as grandes 
empresas procuram financiamento nos EUA. 
Nesse sentido, o mercado para as compa-
nhias de médio porte no México e no Brasil 
possuem um enorme potencial.

23.6.2 – Acordo comercial entre o 
Mercosul e o Canadá

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia as negociações entre 
o Mercosul e o Canadá com o objetivo 
de ampliar as trocas comerciais tanto 
no setor de bens como no de serviços 
prestados. A CNF acredita que não só o 
aumento da quantidade de bens previstos, 
mas também a contemplação do setor de 
serviços financeiros de modo especial, 
podem beneficiar as duas partes por 
meio da elevação das trocas comerciais e 
dos fluxos financeiros e de investimentos.

O Canadá é o 2º maior país em área total do 
mundo e possui uma população de cerca de 
37 milhões de habitantes, com o 10º maior 
Produto Interno Bruto (PIB) nominal mun-
dial e o 4º das Américas (atrás dos Estados 
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Unidos da América, do Brasil e do México). O 
Mercosul e o Canadá não possuem uma cor-
rente comercial intensa, mas ambos têm um 
grande potencial devido à sua complemen-
tariedade e a complexidade dos seus produ-
tos e serviços vendidos.

Os governos realizaram, em 2014, conversas 
exploratórias para detalhar a viabilidade de 
um Acordo Comercial Expandido (ACE) e as 
perspectivas, para os dois lados, foram boas. 
Na ocasião, o Canadá solicitou a inclusão de 
um capítulo especial para as questões rela-
cionadas aos serviços financeiros. De acordo 
com o governo canadense, esse tratamento 
diferenciado se daria devido às especificida-
des dos setores financeiros das partes.

A CNF acompanhou a realização de Consul-
ta Pública pelo então Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, cujo objetivo era 
avaliar o interesse real do empresariado bra-
sileiro na possível assinatura de um ACE com 
o Canadá, além de colher subsídios, mapear 
os setores interessados, os críticos e os mais 
sensíveis em relação à negociação do acordo.

O Mercosul e o Canadá lançaram, oficialmen-
te, as negociações no dia 9 de março de 2018, 
em Assunção, no Paraguai, e iniciadas logo 
em seguida na cidade de Ottawa, no Canadá. 
O processo de negociação entre as partes é 
coordenado pelo Brasil que, por sua vez, or-
ganiza o funcionamento de 23 grupos de tra-
balho responsáveis por dar forma ao acordo.

23.6.3 – Trade in Services Agreement

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a adesão do Brasil ao 
Trade in Services Agreement (TiSA). Para 
a CNF, a participação do Brasil no acordo 
pode contribuir para a expansão da 
presença comercial e das operações das 
instituições financeiras do país. Também, 
a participação brasileira num acordo 
sobre o comércio internacional de serviços 
pode dar um novo ímpeto para a balança 
comercial e contribuir, positivamente, 
para a economia do país por meio de 
maiores taxas de crescimento econômico 
e de participação no comércio mundial.

O TiSA é um acordo que está sendo nego-
ciado plurilateralmente fora da OMC. As pri-
meiras negociações ocorreram entre os Esta-
dos Unidos da América (EUA) e a Austrália 
e logo ganharam diversos adeptos ao redor 
do mundo. As reuniões debateram os mais 
variados temas e modalidades de comércio 
de serviços, incluindo serviços financeiros. 
As partes negociantes já representam cerca 
de 70% do comércio mundial de serviços e 
procuram expandir a participação no tratado 
para outros membros da OMC.

O TiSA irá cobrir todos os setores de serviços e 
busca estabelecer um novo patamar na ques-
tão de comércio de serviços, capturando os 
progressos alcançados em liberalizações uni-
laterais e em tratados de livre-comércio rea-
lizados fora do sistema multilateral da OMC.

A última reunião realizada, a 21ª rodada, foi 
na Austrália entre os dias 4 e 8 de dezem-
bro de 2016. Os países acordaram continuar 



443CAPÍTULO 23: QUESTÕES INTERNACIONAIS |  

as negociações, identificando os progressos 
realizados e as áreas que ainda necessitam 
de algum trabalho técnico para que possam 
avançar. Ocorreram reuniões intersetoriais 
sobre serviços financeiros nessa rodada e 
inúmeras áreas do setor de serviços também 
tiveram progressos em seus processos de ne-
gociação. As partes também acordaram dar 
seguimento ao processo, na 22ª rodada, ainda 
sem agendamento até o fechamento do tex-
to da Agenda do Setor Financeiro 2019.

A importância do TiSA está relacionada ao 
seu potencial de incremento no comércio 
mundial de serviços, além do seu impac-
to nas economias dos países participantes. 
É um tratado que se dispõe a ser amplo e 
abrangente, promovendo uma grande e ro-
busta liberalização entre os setores de ser-
viços dos seus Estados-partes. Também é de 
interesse dos países desenvolvidos devido à 
alta competitividade do setor terciário, o que 
contribuiria para o incremento de suas taxas 
de expansão econômica. O setor empresarial 
brasileiro é favorável a uma possível abertura 
porque vislumbra a inserção do Brasil nas ca-
deias produtivas globais como um mecanis-
mo de modernização da economia, ganho de 
competitividade, dinamismo e crescimento.

23.6.4 – Acordo comercial entre o 
Mercosul e a União Europeia

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia as negociações entre 
o Mercosul e a União Europeia (UE). 
O acordo será o primeiro do mundo 
celebrado entre dois blocos econômicos, 

ou seja, de caráter birregional e possui 
o potencial de alavancar as trocas 
comerciais entre as regiões, além de 
contribuir para o crescimento econômico 
e a melhoria da qualidade de vida dos 
seus cidadãos. A CNF também acredita 
que a complementariedade econômica 
existente entre as economias do 
Mercosul e da UE pode incrementar a 
competitividade de ambas as partes e 
melhorar as suas respectivas participações 
no comércio mundial. 

As negociações entre o Mercosul e a UE sobre 
um acordo de livre-comércio (denominado 
Acordo de Associação Birregional) foram lan-
çadas em 1999, mas interrompidas em 2004. 

Há diversos impactos para o setor financei-
ro brasileiro caso haja uma possível libera-
lização de atividades do setor. São dois os 
pontos mais relevantes. O primeiro é quan-
to à permissão de se comercializar os pro-
dutos de instituições financeiras localizadas 
no território da outra parte do acordo; e o 
outro é a sujeição da adoção de medidas de 
transparência e regulação a quatro acordos 
internacionais: (i) dos Princípios Fundamen-
tais para uma Supervisão Bancária Efetiva, 
do Comitê de Supervisão Bancária da Basi-
leia; (ii) dos Princípios Básicos de Seguros, da 
Associação Internacional de Supervisores de 
Seguros; (iii) dos Objetivos e Princípios da 
Regulação de Valores Mobiliários, da Organi-
zação Internacional das Comissões de Valores 
(IOSCO, na sigla em inglês); e (iv) o 40 + 9 
Recomendações, do Grupo de Ação Financei-
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ra Internacional contra a Lavagem de Dinhei-
ro e o Financiamento do Terrorismo (FATF, na 
sigla em inglês) e os Padrões Internacionais 
de Demonstrações Financeiras (IRFS, na sigla 
em inglês), do Comitê de Normas Interna-
cionais de Contabilidade (IASB, na sigla em 
inglês). Outros efeitos do tratado, contudo 
de caráter mais operacional, são a permissão 
da transferência de dados entre as regiões 
partes do acordo e a proibição da não dife-
renciação de exigências de funcionamento e 
operação das instituições financeiras nacio-
nais e estrangeiras.

As negociações do Comitê de Negociações 
Birregionais (CNB) têm-se concentrado na 
elaboração de um marco normativo que re-
gulará o acesso a mercado em bens, a de-
fesa comercial, a solução de controvérsias, a 
concorrência, os investimentos, os serviços, 
as barreiras técnicas, as medidas sanitárias e 
fitossanitárias, entre outros. A última roda-
da de negociações, no final de 2018, entre o 
Mercosul e a UE, terminou sem acordo. Para 
o Mercosul, as concessões dos europeus não 
foram suficientes para que o acordo pudesse 
ser celebrado.

De acordo com o mecanismo de negociação 
do Mercosul, em que os países do bloco de-
vem dialogar em conjunto, o bloco deve fa-
zer uma oferta unificada na negociação, ou 
seja, deve chegar a um mínimo denominador. 
Não há possibilidade de se fazer ofertas em 
separado.

23.6.5 – Parceria Transpacífica

A Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras acompanha o 
desenvolvimento da implantação do texto 
previsto na Parceria Transpacífica (TPP – 
sigla em inglês), mesmo após a posse do 
Presidente Trump e a sua decisão de retirar 
os Estados Unidos da América (EUA) do 
acordo. O acordo é tido como inovador 
e traz uma série de mudanças para as 
negociações comerciais internacionais, 
com temas relacionados ao meio 
ambiente, transparência, anticorrupção e 
relações do trabalho. Alguns dos acordos 
negociados pelo Brasil já possuem temas 
da TPP como, por exemplo, questões 
ambientais que estarão no tratado que 
está sendo negociado com os canadenses.

A TPP, por ser o maior e o primeiro acordo 
comercial internacional plurilateral, estabe-
leceu regulações em áreas que poderão ser 
seguidas pelos acordos negociados por seus 
membros futuramente. Em 5 de novembro 
de 2015 foi liberado o texto final negociado 
entre os países participantes da iniciativa. O 
principal objetivo, além de liberalizar o co-
mércio entre as partes, foi também estabe-
lecer standards de atuação das companhias 
multinacionais que, com o tempo, fossem 
utilizados como parâmetros para negocia-
ções comerciais em outras partes do planeta. 
Isso pode ser verificado no pioneirismo da 
TPP em negociar temas como meio ambien-
te, relações do trabalho, transparência e an-
ticorrupção.

Mesmo com a retirada dos EUA pelo Presi-
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dente Donald Trump, cumprindo a sua pro-
messa de campanha em 2016, os demais par-
ticipantes ainda buscam que o acordo vigore, 
como Austrália, Japão e Nova Zelândia. Nes-
se sentido, foi criado o Acordo Abrangente e 
Progressivo para a Parceria Transpacífica que, 
por sua vez, consiste basicamente no acordo 
já negociado, mas com uma lista, de 20 dis-
posições suspensas, que havia sido incluída 
pelos EUA. Na nova versão da TPP, essa lista 
é não vinculativa.

Os acordos comerciais os quais os EUA es-
tavam em processo de negociação vivem, 
atualmente, um momento de incerteza pro-
funda. Não se sabe qual será posicionamen-
to definitivo do Presidente Trump, ou seja, 
se pelo isolacionismo, como prometera na 
campanha, se por algum grau de abertura 
comercial internacional. Há sinais de que o 
Presidente possa buscar algum grau de ne-
gociação, conforme verificado na reestrutu-
ração e substituição do Tratado Norte-Ame-
ricano de Livre Comércio (NAFTA, sigla em 
inglês), pelo chamado Acordo dos EUA, Mé-
xico e Canadá (USMCA, sigla em inglês).

A percepção do governo dos EUA, ao nego-
ciar e assinar a TPP, era a de que o acordo 
proporcionaria o corte de mais de 18.000 im-
postos nos diferentes países participantes do 
tratado. Esse corte abriria uma enorme van-
tagem para que os produtos norte-america-
nos pudessem competir e, assim, conquis-
tarem novos mercados nas economias que 
mais crescem ao redor do planeta, por exem-
plo. Mais de 95% dos consumidores mundiais 
não estão dentro das fronteiras dos EUA, o 

governo dos EUA afirmou à época que a TPP 
tinha um potencial significativo de expandir 
as exportações Made in America de bens e 
serviços e, consequentemente, contribuir 
para a manutenção dos já existentes e, tam-
bém, criar novos postos de trabalho na eco-
nomia dos EUA.

Para o Brasil, o acordo serve de caso paradig-
mático. Mesmo que o acordo nunca venha a 
produzir efeitos, seus termos já são paradig-
mas para futuras negociações internacionais 
no que tange a: novos serviços financeiros, 
relacionados à inovação do sistema financei-
ro; prestação de serviços financeiros trans-
fronteiriços e eliminação da necessidade da 
presença física no território; e tratamento de 
nação mais favorecida.

Na TPP foram incluídos temas que não 
foram debatidos em negociações comerciais 
prévias, como questões trabalhistas e 
dumping social, transparência, anticorrupção 
e meio ambiente, tudo com a finalidade de se 
buscar o ambiente de competição econômica 
o mais saudável possível entre as economias 
participantes.

23.6.6 – Rodada Doha da 
Organização Mundial do Comércio

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a finalização das 
tratativas da Rodada Doha da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Para a CNF, 
a conclusão das negociações da Rodada 
pode contribuir 
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positivamente para o incremento do 
comércio mundial e, especificamente, 
abrir novos mercados para os produtos 
e a prestação de serviços brasileiros. 
Nesse sentido, a Confederação acredita 
que uma maior liberalização do comércio 
mundial abrirá novas oportunidades de 
negócios para a economia, em geral, e o 
setor financeiro, em particular, seja por 
sua presença comercial, seja pelo seu 
apoio às importações e às exportações.

A Rodada Doha, que se estende por quase de 
20 anos, iniciou-se no Qatar, em novembro de 
2001, durante a IV Conferência Ministerial da 
OMC. Inicialmente prevista para serem con-
cluídas em três anos, as negociações, super-
visionadas pelo Comitê de Negociações Co-
merciais, subordinado ao Conselho Geral da 
OMC, tiveram uma agenda negociadora am-
biciosa que superou a cobertura de temas da 
Rodada Uruguai, a mais complexa negociação 
da história do Acordo Geral sobre Tarifas Adu-
aneiras e Comércio (GATT, na sigla em inglês).

A Rodada Doha tem como motivação inicial a 
abertura de mercados agrícolas e industriais 
com regras que favoreçam a ampliação dos 
fluxos de comércio dos países em desenvol-
vimento. De acordo com a pauta de serviços, 
há previsão de liberalização do setor de ser-
viços financeiros, com medidas relacionadas 
aos fluxos de investimentos e a atuação de 
instituições financeiras sem sua presença fí-
sica no território de um determinado país. 

O último acordo que logrou sucesso, no âm-
bito da OMC, foram os chamados Acordos 

de Bali, na Indonésia. Sua finalização fez com 
que surgisse um ímpeto nos países-mem-
bros da organização em retomar a Rodada 
de Doha. Entretanto, não se observa nenhum 
movimento concreto para que suas negocia-
ções sejam retomadas, além de tentativas de 
destravar seus pontos mais polêmicos.

23.7 – Convergência regulatória 
entre o mercado de capitais do 
Brasil e dos EUA

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a convergência regulatória entre o 
mercado de capitais do Brasil e dos Estados 
Unidos. As iniciativas de convergência ou 
de reconhecimento mútuo da regulação 
dos mercados de capitais entre ambos 
os países são de suma importância para 
o setor financeiro porque contribuem 
para o aprimoramento do ambiente 
de negócios entre os países, para a 
internacionalização dos mercados e das 
instituições financeiras brasileiras.

Nos anos 1980, os governos de Ronald Re-
agan e Margaret Thatcher, respectivamen-
te nos Estados Unidos da América (EUA) e 
no Reino Unido, trabalharam pela desregu-
lação dos mercados financeiros internacio-
nais. Após a crise financeira internacional de 
2008, o governo dos EUA iniciou uma série 
de negociações com o objetivo de regulá-los 
novamente. Esse processo resultou na apro-
vação da Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act, editada em 2010, e 
conhecida como uma das “normas anticrise”.
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O Dodd-Frank Act busca implementar algu-
mas regulações e reformas no setor financeiro 
norte-americano, principalmente no tocante 
à proteção e à transparência ao consumidor. 
Um dos seus principais objetivos é minimizar, 
para o Governo Federal, sua dependência de 
operações bancárias, submetendo os bancos 
a uma série de regulações para minimizar a 
quebra das empresas too big to fail (grandes 
demais para falir). 

Essa lei também criou o Conselho de Super-
visão da Estabilidade Financeira (FSOC, na si-
gla em inglês), composto por diversas agên-
cias para servir como um sistema de aviso 
prévio para problemas no sistema financeiro; 
o Birô de Proteção Financeira ao Consumidor 
(CFPB, na sigla em inglês), que visa proteger 
os consumidores de bancos grandes e não 
regulados; e a Comissão de Títulos e Bolsa 
(SEC, na sigla em inglês), equivalente norte-
-americana da Comissão de Valores Mobiliá-
rios do Brasil, responsáveis pela supervisão 
das agências de rating e na proteção ao con-
sumidor. Também estipulou um novo depar-
tamento no Tesouro Nacional com diversas 
atribuições regulatórias, incluindo a avalia-
ção de risco sistêmico até a supervisão da 
indústria de seguros.

Não obstante a divulgação das regras nor-
te-americanas, a falta de harmonização re-
gulatória com os demais setores econômicos, 
no caso os mercados financeiro e de capitais, 
tem como efeitos, além da duplicação de exi-
gências, de supervisão e a possibilidade de 
quebra de sigilo de informações de clientes, 
também a possibilidade de interpretações 

errôneas ou descumprimento de normas em 
função de dúvidas jurídicas e a ocorrência de 
um processo de fragmentação dos mercados 
em nível global.

A inclusão do setor financeiro nas negocia-
ções de convergência regulatória entre o 
Brasil e os Estados Unidos, já existente em 
outros setores da economia como a agro-
pecuária e a indústria, é importante porque 
as regulações elaboradas pelas autoridades 
regulatórias americanas, derivadas do Do-
dd-Frank Act, possuem consequências para 
além das fronteiras norte-americanas. Elas 
estabelecem que quaisquer transações que 
sejam conduzidas ou envolvam alguma con-
traparte americana (US person), direta ou in-
diretamente, devem observar e obedecer à 
regulação americana. 

Essa exigência se dá em dois níveis: no das 
transações, associado ao registro dos contra-
tos derivativos e ao local de liquidação dos 
mesmos; e no das instituições, envolvendo 
o registro como swap dealer ou major swap 
participant, caso a entidade em questão ul-
trapasse o limiar de valor mínimo (minimis), 
com diversas obrigações de conduta e de 
criação de controles e procedimentos inter-
nos associados e os requerimentos de mar-
gem e capital igualmente estabelecidos pela 
lei norte-americana. Os efeitos desse pro-
cesso são descritos no estudo de impactos 
elaborado pelo Grupo Técnico de Regulação 
Internacional da Associação Brasileira das En-
tidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA), que foi encaminhado em novem-
bro de 2015 ao Banco Central do Brasil (BCB) 
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e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Todavia, os impactos do Dodd-Frank Act 
sobre o mercado nacional não se encerram 
na discussão sobre derivativos de balcão. A 
Regra de Volcker, outra provisão desse ato, 
também resultará em consequências adversas 
para as instituições financeiras nacionais ao 
restringir, de maneira não intencional, uma 
série de operações entre bancos e fundos 
de investimento constituídos no Brasil. O 
tema foi abordado na resposta da ANBIMA 
à consulta da Organização Internacional 
das Comissões de Valores (IOSCO, na sigla 
em inglês) sobre as possibilidades de 
harmonização regulatória entre diferentes 
jurisdições.

A aprovação dessa reforma de modo 
unilateral e não harmonizada com as normas 
já existentes em outros mercados mundiais 
trouxe impactos diretos não só para as 
instituições financeiras norte-americanas, 
mas para os mercados financeiros e de capitais 
de todo o mundo. Análises e pareceres prévios 
de fóruns multilaterais como o Grupo dos 20 
(G20), o Conselho de Estabilidade Financeira 
(FSB, na sigla em inglês) e a já mencionada 
IOSCO poderiam ter evitado questões 
e impactos para os negócios e serviços 
financeiros internacionais. Essa regulação 
gerou uma série de críticas internacionais 
das autoridades competentes de Hong Kong, 

1 TORRES, Heleno Taveira. Convenções para evitar a dupla tributação após a vigência da Convenção de Viena. Disponível em: http://

www.conjur.com.br/2015-set-16/consultor-tributario-interpretacao-convencoes-evitar-dupla-tributacao. Acesso em 02 mar. 2016.

Singapura, Austrália e União Europeia.

23.8 – Acordos para evitar a dupla 
tributação 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a celebração de uma 
ampla rede de acordos para evitar a dupla 
tributação pelo Brasil. Para a CNF, esses 
acordos tem a capacidade de fomentar 
investimentos entre os seus Estados 
participantes por meio da eliminação da 
dupla tributação internacional, já que 
suas empresas multinacionais deixariam 
de pagar o mesmo tributo, duas vezes, 
para jurisdições distintas, sobre suas 
operações e lucros. 

Os Acordos para Evitar a Dupla Tributação 
são negociados e assinados com o objetivo 
de evitar, reduzir ou eliminar a pluritributa-
ção internacional, bem como para prevenir e 
combater a evasão e a elisão tributária inter-
nacional. Outro aspecto importante é o im-
pedimento à discriminação e a garantia de 
maior segurança jurídica aos contribuintes1. 

A prevalência de aplicabilidade, no Bra-
sil, dos acordos tributários sobre a legis-
lação infraconstitucional está alicerçada 
no artigo 98 do Código Tributário Nacio-
nal que assim diz: “Os tratados e as con-
venções internacionais revogam ou mo-



449CAPÍTULO 23: QUESTÕES INTERNACIONAIS |  

dificam a legislação tributária interna, e 
serão observados pela que lhes sobrevenha”2. 

Ao se analisar o texto dos acordos, em seu 
aspecto jurídico, eles são definidos por meio 
das qualificações dos rendimentos (lucros, 
juros, royalties, dividendos etc.) e da atribui-
ção de competência ou de isenção, para tri-
butação pelo Estado da fonte, pelo Estado da 
residência ou por ambos os Estados. Quanto 
aos rendimentos isolados, os acordos inter-
nacionais funcionam com regras objetivas3.  
Assim, caso um rendimento isolado (juros, di-
videndos ou royalties) não se defina nessa ca-
tegoria especial, e sendo inerente à atividade 
empresarial desenvolvida, será enquadrado 
no artigo 7º, ou seja, na categoria de lucro de 
empresa. Para os demais tipos de rendimen-
to, não previstos nas regras específicas ou 
redutíveis ao conceito de “lucro de empresa”, 
cumprirão as regras de acordo com os artigos 
21 e 22 nomeado como “outros rendimentos4”. 

Portanto, as regras dos acordos internacio-
nais para evitar a dupla tributação combinam 
uma série de critérios como: a) neutralização 
das divergências; b) resolução dos concursos 
impositivos existentes entre dois sistemas 
jurídicos; e c) estabilização da segurança ju-
rídica pela certeza do direito aplicável. Nesse 

2 Ibid.

3 TORRES, Heleno Taveira. Convenções para evitar a dupla tributação após a vigência da Convenção de Viena. Disponível em: http://

www.conjur.com.br/2015-set-16/consultor-tributario-interpretacao-convencoes-evitar-dupla-tributacao. Acesso em 02 mar. 2016.

4 Ibid.

5 Ibid.

sentido, por serem regras modificativas das 
legislações internas, ou seja, que atuam nas 
relações com os residentes de um ou do ou-
tro Estado contratante, suas previsões de re-
patriação necessitam de interpretações que 
respeitem essa finalidade5.  

Os tributos são caracterizados pelo fato ge-
rador, base de cálculo e alíquota, definidos 
segundo princípios legais que variam, confor-
me os países. Os EUA adotam, por exemplo, 
cumulativamente, os princípios da nacionali-
dade do indivíduo (pessoa física ou jurídica), 
da residência desse indivíduo e da fonte de 
produção na caracterização do fato gerador 
e na imposição de alíquotas. O Brasil, por sua 
vez, adota apenas os princípios de residência 
e de fonte para a caracterização do fato ge-
rador. Logo, essa coincidência de dois princí-
pios faz com que a renda produzida em um 
dos dois países, e recebida por residente em 
outro, seja tributada por ambos.

Por esse motivo, é importante e necessário 
que os países celebrem um acordo para evi-
tar a dupla tributação. Esse instrumento di-
minuiria os custos operacionais e daria maior 
segurança jurídica às empresas. 

O Governo Federal já assinou e ratificou trin-
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ta e quatro acordos para evitar a dupla tribu-
tação, sendo que apenas trinta e três conti-
nuam em vigor. O instrumento assinado com 
a Alemanha foi denunciado em 2006. Dentre 
todos os instrumentos em vigor, a maioria 
possui as cláusulas de tax sparing. O Brasil 
inclui essas cláusulas, geralmente, ao ne-
gociar acordos para evitar dupla tributação 
com países desenvolvidos. 

Segundo relatório do Banco Central do Bra-
sil (BCB), de 2018, os dez maiores investido-
res no Brasil em 2016, em ordem crescente, 
foram: 1) Países Baixos (R$ 202 bilhões); 2) 
Estados Unidos da América (R$ 106 bilhões); 
3) Luxemburgo (R$ 60 bilhões); 4) Espanha 
(R$ 59 bilhões); 5) Suíça (R$ 39 bilhões); 6) 
França (R$ 28 bilhões); 7) Reino Unido (R$ 26 
bilhões); 8) Alemanha (R$ 15 bilhões); 9) Bél-
gica e Itália (ambas com R$ 10 bilhões); e 10) 
Áustria (R$ 9 bilhões). Nesse sentido, dos dez 
países que detinham os maiores estoques de 
investimentos diretos no Brasil, quatro (EUA, 
Suíça, Reino Unido e Alemanha) não possuem 
acordos em vigor com o Brasil.

Com relação aos EUA, desde 1967, o país tem 
manifestado interesse em evitar a dupla tri-
butação sobre pessoas físicas e jurídicas; 
conciliar conceitos de renda tributável e des-
pesa dedutível (price transferring); e trocar 

6 Os países com os quais os EUA já assinaram acordos para evitar a dupla tributação são: Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Ban-

gladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Egito, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, 

Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Cazaquistão, Coréia do Sul, Quirguistão, Letônia, 

Lituânia, Luxemburgo, Malta, México, Moldávia, Marrocos, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Filipinas, Polônia, Portugal, Romê-

nia, Rússia, Eslováquia, Eslovênia, África do Sul, Espanha, Sri Lanka, Suécia, Suíça, Tajiquistão, Tailândia, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia, 

Turcomenistão, Ucrânia, ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Reino Unido, Uzbequistão, Venezuela.

informações contra a evasão fiscal. A legisla-
ção fiscal americana, mesmo na ausência de 
um acordo que evite a dupla tributação, per-
mite o crédito fiscal de impostos pagos na 
fonte no exterior. O Brasil, por sua vez, tem 
interesse na atração de investimentos, razão 
pela qual seus acordos que evitam a dupla 
tributação preveem a redução do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF). 

A dificuldade de se prosperar esse tipo de 
acordo com países que possuem sistemas 
tributários diferentes do brasileiro, cujos flu-
xos de investimentos são assimétricos, está 
relacionada justamente à presença da cláu-
sula de tax sparing. Um acordo já foi nego-
ciado entre os países, mas foi rejeitado pelo 
Congresso dos EUA devido à presença desse 
tipo de mecanismo. Todos os sessenta e sete  
6acordos já firmados pelos EUA não possuem 
cláusulas de tax sparing e, atualmente, o tra-
tado assinado com o governo chinês uma 
cláusula específica dizendo: 

“...os Estados Unidos concordam em 
emendar o tratado com a China para 
incluir uma cláusula de tax sparing, caso 
o governo norte-americano venha a 
incluir esse tipo de provisão em trata-
dos assinados com qualquer outro país”. 
(Tradução livre)
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Os acordos para evitar a dupla tributação as-
sinados pelo Brasil contêm a cláusula de tax 
sparing que, por sua vez, não são aceitos pelo 
Congresso dos EUA. Se o Brasil assinar um 
acordo com norte-americanos sem essa pro-
visão, os demais países que firmaram com o 
governo brasileiro poderiam denunciar seus 
respectivos acordos. Tal possibilidade de re-
núncia consta, por exemplo, de acordos fir-
mados com alguns dos maiores investidores 
no Brasil, tais como Holanda (art. 11, 12 e 23 do 
Decreto nº 355/1991), Espanha (art. 11 e 12 do 
Decreto nº 76.975/1976), França (art. 11, 12 e 22 
do Decreto nº 70.506/1972), Portugal (art. 11, 
12 e 23 do Decreto nº 4.012/2001), Canadá (art. 
11, 12 e 22 do Decreto nº 92.318/1986), Japão 
(art. 10, 11 e 22 do Decreto nº 61.899/1967), Itá-
lia (art. 11, 12 e 23 do Decreto nº 85.985/1981) 
e Luxemburgo (art. 11, 12 e 24 do Decreto nº 
85.051/1980).

A Receita Federal do Brasil (RFB) ainda bus-
ca uma solução para a cláusula em questão. 
Segundo a RFB, o Ministério da Economia 
estuda um mecanismo, a ser aprovado, que 
possibilite a coexistência entre os acordos 
que contém ou não a cláusula de tax sparing 
e, assim, viabilize a conclusão das negocia-
ções entre o Brasil e o governo norte-ameri-
cano. Caso não seja possível tal mecanismo, 
todos os acordos assinados pelo Brasil, em 
que constem a cláusula de tax sparing, terão 
de ser revistos.

23.9 – Acordo de Basileia III e a RCAP 
do Brasil 

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas 
para a regulamentação dos novos 
parâmetros definidos pelo Acordo de 
Basileia III, assentadas em critérios 
rigorosamente técnicos que considerem 
a solidez e higidez do sistema financeiro, 
as peculiaridades do setor financeiro 
brasileiro (em particular, a contabilização 
de créditos tributários) e o fato de os 
bancos brasileiros já se enquadrarem em 
muitos dos limites determinados pelo 
acordo. A CNF sublinha a importância 
da competência legislativa residual do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) na 
formulação dessas propostas.

O Comitê de Supervisão Bancária da Basi-
leia reúne autoridades para estabelecer pa-
drões de conduta, melhorar a qualidade da 
supervisão bancária e fortalecer a solidez e 
segurança do sistema bancário internacional. 
Reúne-se no Banco Internacional de Com-
pensações (BIC), em Basileia, na Suíça. 

O primeiro conjunto de recomendações do 
Comitê ou Acordo de Basileia (chamado Con-
vergência Internacional para Mensuração e 
Adequação de Capital), de 1988, foi ratificado 
por mais de cem países e procurou reforçar a 
solidez do sistema bancário mundial e resta-
belecer a competitividade entre as principais 
instituições financeiras. Em 2004, para lidar 
com a crescente complexidade dos produ-
tos financeiros e a capacidade inovadora das 
instituições financeiras, o Acordo de Basileia 
II definiu três pilares – capital; supervisão e 
transparência; e disciplina de mercado – e 25 
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princípios básicos sobre contabilidade e su-
pervisão bancária. 

Em julho de 2010, o Comitê de Supervisão 
Bancária da Basileia anunciou algumas dire-
trizes do que seria o Acordo de Basileia III. No 
comunicado, foi sublinhada a necessidade de 
efetiva melhora da qualidade, da quantidade 
e da consistência do capital das instituições 
financeiras; da redução do viés pró-cíclico da 
regulação; e da limitação da alavancagem, 
com fortalecimento da liquidez. 

Os bancos brasileiros enquadram-se nos pa-
râmetros que são discutidos no Acordo de 
Basileia III, em especial nos limites de capital 
e de alavancagem. Contudo, as instituições 
financeiras brasileiras apresentam especifici-
dades tais como índice de alavancagem, li-
quidez e participação de créditos tributários 
no total de ativos que as distinguem de suas 
congêneres internacionais.

Em 18 de outubro de 2017 o Comitê de Basi-
léia sobre Supervisão Bancária (BCBS – sigla 
em inglês) publicou a Avaliação de Consis-
tência Regulatória do Brasil (RCAP – sigla em 
inglês). O principal objetivo do relatório foi 
colocar como prioridade a implementação 
dos padrões regulatórios estabelecidos pelo 
arranjo de Basiléia III. Segundo o relatório, os 
benefícios prudenciais derivados dos padrões 
de Basiléia somente seriam sentidos pelos 
sistemas financeiros se implementados apro-
priadamente e, consistentemente, por todas 
as jurisdições participantes. Logo, o RCAP é 
um mecanismo do BIC para monitorar e ava-
liar essa implementação pelos seus membros.

No Brasil, o CMN e o Banco Central do Brasil 
(BCB) são responsáveis pela implementação 
das diretrizes de Basiléia na regulação bra-
sileira. Os requisitos básicos para a Liquidi-
ty Coverage Ratio (LCR, sigla em inglês) fo-
ram implementados por meio da Resolução 
nº 4.401/2015 e, na Circular nº 3.749/2015, foi 
estabelecida a metodologia para o cálculo 
dessa taxa e os requisitos de transparência. 
Ambas as regulações passaram a produzir 
efeitos em outubro de 2015 e, no mesmo ano, 
foi decidido que a LCR seria implementada 
em etapas, iniciando com um percentual de 
60% em 2015, e aumentando 10% ao ano até 
chegar a 100% em 2019. 

As avaliações às quais foram submetidos os 
bancos brasileiros possuíam duas dimen-
sões, conforme o Programa de Avaliação de 
Consistência Regulatória (vale ressaltar que 
os avaliadores consideraram o índice de LCR 
aplicável no dia 31 de julho de 2017):

• Comparação da regulação doméstica com 
as diretrizes de Basiléia para LCR com a fina-
lidade de se certificar de que todas as provi-
sões foram adotadas (completude da regula-
ção doméstica brasileira); e

• Se há quaisquer diferenças de substância 
entre a regulação doméstica e as diretrizes 
de Basiléia para LCR (consistência da regula-
ção brasileira).

A avaliação realizada pelo BIC não considerou 
a adequação de liquidez ou resiliência do sis-
tema bancário do Brasil ou a efetividade da 
supervisão das autoridades do país. Assim, 
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de um modo geral, a avaliação realizada pelo 
BIC constatou que o Brasil é compatível com 
as diretrizes estabelecidas em Basiléia. As re-
gras brasileiras relacionadas aos estoques de 
ativos de alta liquidez são compatíveis com 
as diretrizes de Basiléia. 

Os resultados do RCAP do Brasil são apenas 
um indicativo de que o trabalho conjun-
to do BCB e das instituições financeiras do 
país está gerando resultados positivos, com 
a finalidade de se ter um sistema financeiro 
hígido, saudável e que contribua para o de-
senvolvimento econômico do país.

23.10 – Harmonização das regras 
contábeis brasileiras com as 
internacionais

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia propostas voltadas para 
o aprimoramento da Lei nº 11.638/2007, 
de forma a prever a publicação de 
demonstrações contábeis também pelas 
sociedades limitadas de grande porte, 
ou na mídia impressa, ou na internet, em 
sítios indicados pelos órgãos públicos 
competentes (tais como as juntas 
comerciais e a Comissão de Valores 
Mobiliários), assentadas na clara definição 
de parâmetros do que sejam “sociedades 
limitadas de grande porte”, calcados em 
critérios objetivos tais como faturamento 
anual ou número de empregados.

A adoção dos padrões internacionais de con-
tabilidade pelo Brasil foi condição funda-
mental para o país obter o status de grau de 

investimento. A Lei nº 11.638/2007, que en-
trou em vigor em 1º de janeiro de 2008, teve 
como principal consequência a atualização 
das regras contábeis brasileiras e a harmoni-
zação dessas regras com os pronunciamen-
tos internacionais, especialmente os emiti-
dos pelo Comitê de Normas Internacionais de 
Contabilidade (IASB, na sigla em inglês), por 
meio dos Padrões Internacionais de Demons-
trações Financeiras (IFRS, na sigla em inglês).

A convergência das normas contábeis na-
cionais para o padrão internacional de de-
monstrações financeiras possibilita aos 
investidores estrangeiros, sobretudo os in-
vestidores institucionais, avaliar corretamen-
te e comparar os balanços das empresas de 
qualquer parte do mundo. Assim, ao viabili-
zar essa convergência internacional, a Lei nº 
11.638/2007 possibilita o benefício do acesso 
das empresas brasileiras a capitais externos a 
uma taxa de risco menor e, logo, a um custo 
também menor.

Posteriormente, em maio de 2014, foi pro-
mulgada a Lei nº 12.973, que trouxe novas re-
gras de tributação dos lucros de controladas 
e coligadas no exterior, a instituição e reaber-
tura de parcelamento de débitos tributários 
e a instituição de novas regras de tributação 
corporativa, pondo fim a um regime intitula-
do temporário, mas que já perdurava há mais 
de cinco anos.

Com efeito, ao extinguir o Regime Tributário 
de Transição (RTT), a Lei nº 12.973/2014 
estabeleceu uma nova realidade de tributação 
corporativa no Brasil, na qual a legislação 



454 |  CAPÍTULO 23: QUESTÕES INTERNACIONAIS

societária, alterada pelas regras e padrões 
contábeis internacionais, introduzidos 
inicialmente pela Lei nº 11.638/2007, passa 
a ser o ponto de partida para a apuração 
do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ), da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) e da Contribuição ao Programa de 
Integração Social (PIS).

Essencial, portanto, que se verifiquem as 
características fundamentais das aludidas 
regras e padrões contábeis que, com o 
advento da Lei nº 12.973/2014, passam a 
influenciar diretamente a realidade tributária 
das empresas brasileiras a partir do início da 
produção de efeitos da nova legislação.

Em um momento em que a neutralidade 
tributária assegurada pelo RTT é deixada 
de lado, é importante a reflexão quanto 
aos aspectos positivos e negativos de tal 
regime, especialmente no que se refere à 
independência por este assegurada às normas 
fiscais e legais perante os mandamentos 
contábeis desde 2008. Até porque, a referida 
independência se mantém em determinados 
comandos das novas regras de tributação 
corporativa instituídas pela Lei nº 12.973/2014.

Além disso, a nova legislação contábil produz 
maior transparência nas demonstrações 
financeiras em geral, inclusive em relação às 
chamadas sociedades de grande porte não 
constituídas sob a forma de sociedade por 
ações.

Mesmo com os benefícios advindos da 

nova legislação, melhorias podem ser 
buscadas. Tramitam no Congresso Nacional 
propostas que alteram a Lei nº 11.638/2007 
no sentido de conferir maior segurança 
jurídica, estabelecendo, de modo explícito, 
a compulsoriedade da publicação das 
demonstrações contábeis pelas sociedades 
limitadas de grande porte, bem como propiciar 
que essas publicações sejam feitas sem 
burocracia pela rede mundial de computadores 
(Ver seção 6.9 – Publicação de balanços).

23.11 – Convenção da Corporação 
Financeira Internacional

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia a reforma da 
Convenção da Corporação Financeira 
Internacional com o objetivo de atribuir 
maior poder de participação aos países 
em desenvolvimento, na instituição 
internacional, sobretudo ao Brasil. 
A redistribuição da participação nas 
organizações internacionais é importante 
para que haja maior legitimidade, 
participação e melhor representatividade 
nas mais diversas instâncias 
internacionais.

A Corporação Financeira Internacional (IFC, 
na sigla em inglês) é a maior instituição de 
desenvolvimento global voltada para o setor 
privado das nações em desenvolvimento. 
Ela foi fundada em 1956, como parte da 
estrutura do Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
também conhecido como Banco Mundial, 
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e é formada por 184 países-membros que 
indicam um governador e um suplente para 
a assembleia de governadores da instituição.

O Banco Mundial é uma agência especializada 
independente do Sistema das Nações Unidas, 
é a maior fonte global de assistência para o 
desenvolvimento, proporcionando cerca de 
US$ 60 bilhões anuais em empréstimos e 
doações aos 187 países-membros.

O BIRD atua como uma cooperativa de países, 
que disponibiliza seus recursos financeiros, 
o seu pessoal altamente treinado e a sua 
ampla base de conhecimentos para apoiar 
os esforços das nações em desenvolvimento 
para atingir um crescimento duradouro, 
sustentável e equitativo. O objetivo principal 
é a redução da pobreza e das desigualdades.

O Banco Mundial é parceiro do Brasil há mais 
de sessenta anos, e já o apoiou em mais de 
430 financiamentos, doações e garantias, que 
somam quase US$ 50 bilhões. Anualmente, 
são realizados em média US$ 3 bilhões em 
novos financiamentos, em áreas como gestão 
pública, infraestrutura, desenvolvimento 
urbano, educação, saúde e meio ambiente.

Esses Estados determinam suas políticas que, 
por sua vez, têm como finalidade contribuir 
para que empresas e instituições financeiras 
em mercados emergentes criem empregos, 
gerem receitas tributárias, melhorem a 
governança corporativa, o desempenho 
ambiental e, consequentemente, suas 
comunidades locais. 

Segundo a IFC, as pessoas precisam ter 

oportunidades para saírem da pobreza 
e melhorarem suas vidas. Nesse sentido, 
as prioridades da instituição para que os 
indivíduos alcancem esse objetivo passam 
pelo fortalecimento do enfoque nos 
mercados fronteiriços, além da abordagem 
da mudança do clima e da garantia da 
sustentabilidade ambiental e social. Também 
consta como prioridade a abordagem às 
restrições ao crescimento do setor privado 
em infraestruturas, saúde, educação e na 
cadeia de suprimentos alimentares, além do 
desenvolvimento dos mercados financeiros 
locais e da criação de relacionamentos de 
longo prazo com clientes de mercados 
emergentes.

De acordo com a Mensagem Presidencial 
nº 358/2014, que originou no Congresso 
Nacional o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDC) nº 168/2015, “A Junta de Governadores 
da Corporação Financeira Internacional 
(IFC), instituição do Grupo Banco Mundial, 
aprovou alterações no texto da Convenção 
da Corporação com vistas a proporcionar 
maior voz e participação aos países em 
desenvolvimento, por meio de emenda 
constante da Resolução nº 256, adotada em 
9 de março de 2012”. Segundo o documento, 
a emenda “entrou em vigor em 27 de junho 
de 2012, noventa dias após a comunicação 
formal da aprovação necessária pelos países-
membros, e já produz efeitos no plano 
internacional”.

Essa modificação na Convenção da IFC, 
juntamente com os termos de aumento 
do capital da corporação constantes da 
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Resolução nº 256, resultará num significativo 
aumento da participação acionária dos 
países em desenvolvimento e economias 
em transição (DTC) na IFC, tornando-a mais 
comparável a sua participação no BIRD. 
Quando a resolução foi proposta, os DTC 
possuíam apenas 33,4% do poder de voto da 
corporação. A completa implementação da 
resolução chamada “Emenda ao Convênio 
Constitutivo da IFC e Aumento Seletivo de 
Capital” aumentará o poder de voto dos DTC 
para 44,1%.

Após a efetivação da primeira e da segunda 
fase da reforma do BIRD, o poder de voto 
dos DTC subirá para 47,19%. Nesse sentido, 
o Brasil será bastante beneficiado se as 
medidas se tornarem efetivas, passando a 
ter participação acionária na IFC compatível 
com aquela que possuirá no BIRD (2,27% 
na corporação, perante 2,24% no banco). 
Observa-se, então, que o aumento da voz e 
participação dos países em desenvolvimento 
na tomada de decisão pelas instituições 
financeiras internacionais é uma demanda 
histórica da qual o Brasil faz parte.

Atualmente o PDC nº 168/2015 tramita em 
urgência na Câmara dos Deputados. A matéria 
já obteve parecer aprovado em setembro de 
2016 na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, e aguarda, desde 11 de maio 
de 2017, apreciação do parecer favorável do 
Deputado Ênio Verri (PT/PR) na Comissão de 
Finanças e Tributação. Como está em regime 
de urgência, pode ser analisada a qualquer 
momento pelo Plenário da Câmara dos 
Deputados.

23.12 – O Brexit e o setor financeiro 
brasileiro

A Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras apoia medidas que mitiguem 
possíveis impactos para a economia 
brasileira e, especificamente, para o 
setor financeiro, ocasionados pela saída 
do Reino Unido da União Europeia (UE). 
A CNF acredita que as consequências 
imediatas no Brasil podem ser 
diminuídas por meio do fortalecimento 
da política fiscal do Governo Federal e 
das reformas estruturais encaminhadas 
ao Congresso Nacional, como a tributária 
e a previdenciária, por exemplo.

A expressão Brexit é a contração das palavras 
inglesas Britain (Grã-Bretanha) e exit (saída). 
Ela foi usada para designar a saída do Rei-
no Unido da UE. A saída de quaisquer Esta-
dos-membros da UE é um direito assegura-
do pelo artigo 50 do Tratado de Lisboa que 
diz: “Qualquer Estado-Membro pode decidir, 
em conformidade com as respetivas normas 
constitucionais, retirar-se da União”.

O plebiscito de 2016, que aprovou a saída do 
Reino Unido da UE, não foi a primeira ameaça 
do país em deixar o bloco. Já havia ocorrido 
outra em 1975, mas com resultado diferente. 
Na época, 67% dos votos foram pela perma-
nência do país na UE. Entretanto, em 2016 
o resultado foi diferente em grande medida 
devido ao aumento do sentimento antieuro-
peu ocasionado pela crise da dívida iniciada 
em 2008 no subprime dos Estados Unidos.
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Ao assumir o governo em 2010, ainda em seu 
primeiro mandato, o primeiro-ministro David 
Cameron sofreu muitas críticas de oposicio-
nistas ao bloco. Devido a essas críticas, pro-
meteu em 2013 que, caso seu Partido Conser-
vador fosse reeleito com maioria parlamentar, 
renegociaria os termos de adesão do Reino 
Unido com a UE e convocaria um plebiscito 
para decidir a permanência do país no bloco. 
O segundo plebiscito foi realizado em 2016 
com 51,8% dos votos pela saída. Com o re-
sultado, David Cameron deixou o governo 
britânico e assumiu em seu lugar a primeira-
-ministra, também do Partido Conservador, 
Theresa May. Ela ficou responsável por esta-
belecer o plano de ação a ser implementado 
para a saída definitiva do Reino Unido da UE.

Os efeitos do Brexit para a economia do Bra-
sil podem ser vistos de diferentes modos. 
Brasil e Reino Unido não são grandes parcei-
ros comerciais (o país europeu não está nem 
entre os dez maiores parceiros comerciais do 
Brasil) e fluxo de comércio somou, em 2018, 
US$ 4,4 bilhões, segundo o Ministério da 
Economia. O grande efeito do Brexit para o 
Brasil poderá ser sentido em mercados im-
portantes para o comércio brasileiro como 
a China, a Holanda e os Estados Unidos da 
América. Portanto, o Brexit tende a acarretar 
pouco impacto direto para as exportações de 
bens e serviços do Brasil.

Contudo, há impactos como a oscilação dos 
mercados financeiros. A principal causa dessa 
oscilação é o incremento da aversão ao risco 
pelos investidores que, por sua vez, retiram 
dinheiro de países emergentes como o Brasil. 
Essa fuga de recursos impacta na taxa de câm-
bio, que reflete na inflação e na taxa de juros. 

Há também ressalvas quanto a possíveis os-
cilações nos preços de ativos listados em bol-
sa, principalmente de instituições financeiras 
que, ultimamente, utilizaram Londres como 
base para suas operações no Mercado Co-
mum Europeu. Até que novas regras de ope-
ração sejam estabelecidas ou essas empresas 
troquem Londres por outras praças (Frank-
furt ou Paris, por exemplo), dentro do espa-
ço comum europeu, persistirão as incertezas. 

Não só o preço dos ativos, mas também o 
modo da prestação de serviços financeiros 
pode ser afetado. As instituições financeiras 
deverão avaliar as possíveis consequências 
para suas operações por meio da regulamen-
tação (empresas que utilizam o Reino Unido 
como porta para a UE) e a macroeconomia 
(exposição das instituições financeiras para a 
UE, quanto à volatilidade da libra esterlina e 
do euro, além de medidas de proteção que 
podem ser adotadas).
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