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1. Delimitação do tema e abordagem pretendida

O tema a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Direito
Tributário é intitulado “NEUTRALIDADE FISCAL

E A

TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

AOS

BANCOS NO BRASIL: INFLUÊNCIAS NA PRECIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE CRÉDITO”
O principal objetivo é analisar em que medida os tributos devem intervir nas escolhas
econômicas das pessoas no sentido mais amplo (consumerista, de investimento) ou, até
mesmo, no momento de busca de recursos, pelo cidadão, para financiar suas
necessidades ou ampliar seus negócios, assim contraindo dívidas ou solicitando crédito
junto aos Bancos. Ou seja, a questão a se examinar é em que medida os tributos devem
ser neutros em relação a opção por um caminho econômico ou de mercado,
especificamente no tocante a uma atividade essencial para o crescimento econômico de
qualquer País: a disponibilidade de crédito (funding).
O maior custo de uma operação de crédito, para o tomador, e que representa o ganho do
Banco concedente, é o spread bancário. Ao que parece, não são do conhecimento do
público em geral os efetivos componentes do spread bancário, contudo, bem conhecer
como este custo é formado é relevante, porquanto ele se irradia por todas as atividades
financiadas pelo sistema bancário.
O spread bancário é internacionalmente utilizado como medida de custo da
intermediação financeira, tornando possível medir a eficiência dessa operação. Brock e
Rojas Suarez1 dizem que o spread quantifica a diferença entre os valores que o banco
cobra ao conceder empréstimo e os valores que são pagos como remuneração aos
depositantes. Jantalia2 entende empréstimo bancário como a diferença existente entre os
preços de compra e de venda de moedas ou títulos. Para ele, o spread não se confunde
com o lucro dos bancos, sendo a margem líquida apenas um dos componentes do
spread.
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Dentre as diversas teorias existentes sobre “neutralidade da tributação” ou “neutralidade
fiscal”, muitas deles entendem que o tributo jamais deveria recair sobre a produção, mas
deveria ser repassado ao preço final de determinado produto (consumo). A perspectiva
que se pretende abordar é diferente dessa, inclusive porque as teorias de tributação
estudadas são mais voltadas à atividade industrial e comercial do que ao negócio
financeiro. A visão pretendida refere-se a estudar a escolha do Constituinte Brasileiro
que concedeu, ao mercado, a prerrogativa de se auto organizar e de se desenvolver
(livre iniciativa e livre concorrência) com interferência estatal suficiente a lhe permitir
desenvolvimento sustentável, ou seja, evitando que o custo fiscal solape sua capacidade
de geração de emprego e de rentabilidade condizente com seu porte e com os demais
custos e verificar se esta escolha é respeitada, juntamente com outros princípios
norteadores da atividade empresária no caso da tributação corporativa dos Bancos.
Outro viés importante a se considerar está previsto no art. 146-A de nosso Diploma
Constitucional, ao dispor que: “Lei Complementar poderá estabelecer critérios
especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios de concorrência, sem
prejuízo de a competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.”
Tributos que causem distorções na livre concorrência deveriam ser submetidos a ajustes
que reestabelecessem o equilíbrio, mediante a competência tributária outorgada pela
própria CF ao ente público.
No presente trabalho, pretende-se abordar em que medida a política fiscal brasileira,
notadamente a tributação aplicada aos bancos3, torna a escolha dos tomadores de crédito
neutra em relação à incidência fiscal que interfere no custo das operações de crédito.
2. Formato do trabalho de conclusão
O trabalho terá formato de uma dissertação que vai analisar a influência de determinada
política fiscal (a tributação dos Bancos) no preço das operações de crédito (o spread),
com o objetivo de verificar se a intervenção do Governo no mercado, mediante a carga
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tributária atual dessas instituições financeiras tem sido efetiva no sentido de fomentar o
crédito.
3. Objetivos pretendidos, perspectivas de análise e resultados esperados
O trabalho busca compreender se a política tributária eleita para a tributação corporativa
sobre o lucro dos Bancos acaba por influenciar nos custos das atividades bancárias
necessárias à economia brasileira, seja para o financiamento da atividade econômica das
empresas, seja para a concessão de crédito a pessoas físicas.
Ao final dos estudos, pretende-se demonstrar se o Estado Brasileiro, ao adotar a atual
matriz de tributação dos Bancos, majorando reiteradamente a carga e tornando-a cada
vez mais elevada em relação aos demais contribuintes, levou em consideração os
conceitos de “política fiscal como forma de intervir no mercado” e de “neutralidade
fiscal” de modo a proporcionar mais acesso das pessoas e das empresas ao crédito
bancário.
A hipótese sobre a qual o estudo recairá é se o potencial arrecadatório foi o fator
influenciador mais determinante para as escolhas do legislador brasileiro do que os
incentivos e desestímulos que podem ser causados a partir dos efeitos dessas escolhas.
O estudo também visa analisar se os preceitos constitucionais relativos à forma como o
Estado intervém na ordem econômica são respeitados e se tributação dos Bancos, nos
moldes atuais, contribuirá para o acesso consciente e sustentável dos tomadores do
crédito concedido por esses agentes financeiros.
Será avaliado, ainda, como os tributos interferem na concessão do crédito e se o Estado
fez a escolha fiscal correta, considerando a política econômica que intenta fomentar.

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
Em uma economia voltada para propiciar o acesso ao crédito ao maior número de
pessoas e de empresas possível, analisar se a tributação atual das operações de crédito
4

induz a um maior ou menor interesse em acessar o crédito, pode levar a conclusões
relevantes e, inclusive, a uma revisão do modelo atual de tributação dos Bancos. Nesse
sentido, espera-se responder se a carga atualmente imposta a essas entidades é
adequada, ao recair, substancialmente, sobre lucro e receita, gerando reflexos diretos no
spread bancário.
Em um país onde a taxa de juros é uma das mais elevadas do mundo, o custo tributário
pode interferir, de maneira indevida, na distribuição do crédito entre os potenciais
tomadores e, em um efeito extremo, contribuir para o aumento da inadimplência, por
falta de capacidade de pagamento, dada a maximização do custo do empréstimo (juros e
spread).
O exame mais profundo dos efeitos do tributo na concessão de crédito pode trazer nova
visão das atividades bancárias, de seus ganhos e do crédito. A avaliação detalhada dos
impactos tributários no spread pode permitir o questionamento da política atual de
tributação dos Bancos, e, a depender dos resultados, levar a outras possíveis alternativas
de tratamento fiscal aplicáveis a essas instituições, permitindo, por exemplo, o aumento
na concessão de crédito, atingindo mais pessoas e empresas, a diminuição da
inadimplência, o fomento das atividades comerciais, industriais e de serviços dos
tomadores de crédito, o que, em última instância, poderia ocasionar o aumento da
arrecadação de tributos.
É esse o foco do trabalho: verificar se a carga tributária atual é adequada aos objetivos
dos agentes arrecadadores e, simultaneamente, dos agentes que regulam a economia, ou
seja, se as decisões tomadas nas duas esferas pelo Ministério da Fazenda levarão o
Brasil ao crescimento pretendido. Além disso, com base no modelo atual, propor, se for
o caso, uma nova política fiscal que se mostre mais apropriada, porque neutra, aos
objetivos econômicos do Governo.
5. Fontes de pesquisa e métodos de investigação
As fontes de pesquisa serão:

•

Legislação;
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•

Bibliografia: livros e textos extraídos de livros, de periódicos, de jornais, das
páginas na internet de órgãos públicos e de pesquisa, como BACEN, DIEESE,
IPEA, FIPECAFI etc;

•

Banco de Dados da Receita Federal do Brasil, do BACEN e de outras entidades
sobre tributação e mercado financeiro.

As fontes acima, a meu ver, são as mais adequadas para trazer os elementos teóricos,
doutrinários, legais e os dados necessários a responder às questões formuladas no
trabalho.
Também pretende-se desenvolver pesquisa empírica visando avaliação do impacto
especificamente da majoração da alíquota de CSL nos últimos 20 anos e os custos da
atividade bancária. Para tanto, os seguintes procedimentos podem ser desenvolvidos:
a. Identificação do período da majoração;
b. Verificação de dados sobre o custo do crédito no período de 12 meses anteriores
e 24 meses posteriores à majoração;
c. Verificação de outros eventos que possam ter influenciado o custo;
d. Processo de entrevistas (semi-estruturadas ou survey) com profissionais da área
de crédito que definem a taxa de juros, se necessário;
e. Apresentação de tabelas e dados bancários, de crédito, fiscais para demonstrar a
influência da tributação no spread e as possíveis consequências para o crédito.

6.

Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento

pessoal
A aluna trabalha há quase 20 anos com tributação em geral, com maior foco em
Instituições Financeiras, desde seu ingresso na Auditoria PwC, em 1997. Desde 2009,
atua como advogada no Departamento Jurídico de um Banco, controlador de outras
empresas financeiras e não financeiras. Não raro, vê-se diante de questionamentos
relacionados aos impactos dos tributos no spread no momento da concessão de crédito a
pessoas físicas e jurídicas e, por isso, começou a pensar se a carga tributária dos Bancos
era adequada para atender ao seu objetivo como fomentador de crédito.
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A despeito da complexidade do tema, a experiência em tributação de instituições
financeiras e de operações financeiras e a familiaridade com as demais questões
regulatórias e legais aplicadas a essas entidades, tende a facilitar o acesso aos dados e às
informações necessárias para concluir o trabalho. Mesmo reconhecendo a
multidisciplinariedade da escolha, já que as análises invadirão a seara econômica
(spread e crédito) a proximidade do tema à atuação profissional auxiliarão na
compreensão e tradução dos conceitos e dados que serão trazidos para o trabalho.
Há especial interesse na questão, visto que o mercado financeiro deveria ser visto de
forma diferente pela sociedade, como segmento gerador de empregabilidade e
progresso. Para isso, seria necessário dar maior transparência aos reais custos e ganhos
dos Bancos, assim como conscientizar as pessoas das formas pelas quais podem obter
recursos de maneira menos onerosa, atendendo os interesses de cada tomador de crédito
de forma personalizada, educativa, maximizando ganhos para ambas as partes e
minimizando riscos, inclusive de inadimplência. Mais especificamente, mitigar riscos e
custos fiscais, ao que parece, seria uma das formas de desenvolver o mercado de crédito
no País. Custos fiscais aqui, não se traduziriam apenas em carga tributária, mas,
também, as inúmeras obrigações acessórias a que estão sujeitos os Bancos.
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