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RESUMO 

Aborda-se, no presente trabalho, a questão da imposição de limites às taxas de juros 

remuneratórios praticadas no mercado financeiro nacional em operações de crédito, 

seja através de edição de leis ou decisões judiciais em casos concretos. Conceitua 

juro e classifica as taxas de juros, segundo as óticas jurídica, contábil e financeira. 

Quando se refere aos juros, objeto de estudo deste trabalho, se está tratando dos 

legais ou convencionais que sejam compensatórios ou remuneratórios em 

empréstimos sendo, portanto, também considerados juros ativos, sob a ótica das 

instituições financeiras. Apresenta a sistemática da composição das taxas de juros. 

Explica o mecanismo de funcionamento da atividade bancária, a criação de moeda 

pelos bancos, a função do crédito, o risco envolvido e a relação dele com as taxas 

de juros praticadas no SFN. Afere o grau de importância do crédito para o 

crescimento econômico do País. Avalia o Sistema de Informações de Crédito do 

Banco Central do Brasil e sua importância para redução das taxas de juros. Levanta 

as taxas de juros praticadas pelas principais instituições financeiras do país. Explica 

as fontes de recursos que possibilitam os bancos a realizarem empréstimos aos 

clientes. À luz da Constituição atual, aponta as bases da atuação do Estado 

brasileiro no domínio econômico, através da atuação direta e indireta, identificando o 

limite dessa atuação no Sistema Financeiro Nacional. Avalia a eficácia da influência 

dos novos paradigmas trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Código Civil 

e legislação afim, na limitação das taxas de juros, refletindo acerca das 

fundamentações de decisões judiciais limitando taxas de juros remuneratórios. 

Realiza o contraditório, apresentando argumentos que levam a defesa da 

inviabilidade da limitação das taxas de juros. Conclui que há um desconhecimento, 

por parte dos julgadores, da dinâmica do SFN e da sua relevância para o País; que 

a abusividade das taxas de juros remuneratórios em operações de crédito 

adimplentes, realizadas com recursos livres, é difícil de ser comprovada; que a 

cobrança de tarifas, nas operações de crédito com recursos livres, é indevida; que 

os juros remuneratórios podem ser limitados, legalmente, nas operações realizadas 

com recursos controlados/direcionados; que os juros remuneratórios não podem ser 

limitados, legalmente e judicialmente nas operações de crédito com recursos livres. 

 



 

 

Palavras-chave: Direito Econômico. Sistema Financeiro Nacional. Taxas de Juros.



 

 

ABSTRACT 

 
This work embodies the question of imposing limits on compensatory interest rates 

practiced in the domestic financial market in credit transactions , whether through 

enactment of laws or judicial decisions in concret cases . It conceptualizes interest  

and classifies interest rates, according to legal, accounting and financial approaches, 

stating that , when referring to interest object of this work, we are dealing with legal or 

contractual interest which is compensatory or remuneratory on loans, being, 

therefore, also considered active interest from the perspective of the financial 

institutions. It presents the systematic composition of interest rates. It explains the 

functioning mechanism of banking activity, money creation by banks, the credit role  

and risk involved as well as the relation of such a risk with interest rate prevailing in 

the SFN – National Financial System. It assesses the degree of importance of credit 

for the economic growth of a country. It also appraises the Credit Information System 

of the Central Bank of Brazil and its importance for reducing interest rates. It 

analyses the interest rates charged by major financial institutions in the country, 

explains the sources of funds that allow banks to make loans to their customers. In 

light of the current Constitution, it points out the foundation of performance of the 

Brazilian State in the economic domain, through direct and indirect actions, 

identifying the limit of this activity in the financial system. It evaluates the 

effectiveness of the influence of new paradigms brought by the Consumer Defense 

Code, Civil Code and related legislation, the limitation of interest rates, reflecting on 

the reasoning of court decisions limiting conventional interest rates. It entitle to the 

right to adversarial proceedings, presenting arguments that lead the defense of 

impossibility of limiting interest rates. It concludes that there is a misunderstanding on 

the part of the judges about the dynamics of the SFN and its relevance to the 

country; that unconscionability of compensatory interest rates on defaulted credit 

operations, made with free funds is difficult to prove; that the charging of fees on 

credit operations made with free funds is improper; that the compensatory interest 

may be legally limited in operations with controlled  or directed funds; that the 

compensatory interest rates may not be legally and judicially limited on credit with 

free funds. 

 
Keywords: Economic Law. Brazilian Financial System. Interest Rate. 
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1 INTRODUÇÃO 

A questão da imposição de limites às taxas de juros remuneratórios 

praticadas no mercado financeiro nacional em operações de crédito, seja através de 

edição de leis ou decisões judiciais em casos concretos, tem provocado grandes 

debates no meio jurídico e econômico, debates estes que vêm sendo 

acompanhados atentamente pelo mercado, em função dos reflexos que isto pode 

trazer para a economia do nosso País. 

O recrudescimento destes debates deu-se a partir da crise econômica 

mundial, iniciada em 2008, onde uma de suas causas principais foi uma atuação 

quase sem limites do Sistema Financeiro pelo mundo afora, sendo que o Brasil 

sofreu impacto da referida crise, embora em menor proporção, por manter um 

sistema financeiro bem estruturado e equilibrado, a partir de ações do Governo 

Federal, iniciadas na década anterior à citada conjuntura, como o lançamento: do 

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional (PROER), normatizado através da Resolução CMN nº 2.208/1995; do 

Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária 

(PROES), normatizado através da Resolução CMN nº 2.365/1997; do Programa de 

Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais (PROEF), criado pela MP nº 

2.196/2001; dentre outras ações que, conforme Goldfajn, Hennings e Mori (2003), 

custaram ao País um prejuízo equivalente a 8,7% do PIB. 

A adoção de medidas saneadoras por diversos governos estrangeiros 

arrefeceram tal crise nos anos subsequentes, mas como não atacaram as causas 

principais que a desencadeou — pois era necessário que a confiança no sistema 

fosse restabelecida, através de adoção de medidas fiscalizadoras e de supervisão 

bancária mais rígida, reduzindo, consequentemente, a bolha especulativa do 

mercado imobiliário e os efeitos colaterais dos novos instrumentos financeiros 

criados pelo sistema nos últimos anos e isto não aconteceu — ela voltou com força 

em 2012, atingindo principalmente os Estados Unidos da América e os países da 

zona do Euro e, por consequência, os países emergentes, entre eles, o Brasil. 
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No âmbito de nosso País, apesar de ser um tema preocupante e recorrente 

por parte de nossas autoridades governamentais e meios empresariais, tal crise, por 

enquanto não tem abatido fortemente o desempenho da economia e o 

desenvolvimento da nação, mas a questão dos juros praticados pelo Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) tem tido relevante destaque por parte do Estado e das 

instituições privadas. 

Trata-se de questão relacionada com a linha de pesquisa “Poder econômico e 

seus limites jurídicos1”, tendo em vista que tal linha aborda as relações entre o 

fenômeno jurídico e o modo de produção capitalista, atualmente dominado pelo 

capitalismo financeiro. 

Conforme o exposto nesta seção, temos como objetivo compreender os 

limites jurídicos do poder econômico, aqui expressados por um dos seus expoentes, 

que é o Sistema Financeiro Nacional e as respectivas taxas de juros que o referido 

sistema financeiro pratica nas operações de crédito. 

A realização da presente pesquisa é justificável, tanto social quanto 

cientificamente, pois segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) a atividade econômica gerada pelo Sistema Financeiro Nacional 

respondeu por mais de 6% de participação no somatório de toda a riqueza produzida 

no País em 2008, conhecido como Produto Interno Bruto (PIB), sendo que a 

principal mola propulsora do sistema são as taxas de juros praticadas pelo mercado 

financeiro.  

Face à magnitude desse percentual e dos prejuízos que os programas de 

fortalecimento do SFN, já referidos nesta seção, causaram aos cofres públicos, não 

há como relegar a questão da limitação legal e judicial das taxas de juros para 

segundo plano. Urge uma pacificação sobre o tema, até porque isso traz reflexos 

para nossa economia, afetando direta ou indiretamente grande parte da população 

brasileira. 

                                                 
1
 Verifica-se que o objetivo da presente linha é “identificar, fundamentar e justificar os limites jurídicos 

do poder econômico, relacionando-os com o papel do Estado no domínio econômico” (disponível em 
http://www.mackenzie.br).  
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Para compreensão da dimensão do problema, deve-se entender o 

mecanismo de funcionamento das Instituições Financeiras: elas têm como principal 

atividade a intermediação financeira, ou seja, captam recursos junto ao público em 

geral (pessoas físicas e jurídicas que possuem capital excedente) oferecendo uma 

remuneração por esses recursos disponíveis — que, em muitos casos, tem como 

referência de remuneração a própria taxa SELIC2 — e, depois, emprestam esses 

recursos para pessoas físicas e jurídicas que necessitam de capital, cobrando uma 

sobretaxa, visando cobrir os custos da captação, despesas administrativas, 

impostos, taxa de risco, além da obtenção de lucro, proporcionando assim, crédito 

às pessoas físicas e jurídicas do País. 

Há que se ressaltar que o crédito é fundamental para o desenvolvimento 

econômico de um país, pois ele permite que as empresas e demais consumidores 

obtenham recursos emprestados para investirem na produção ou aquisição de bens, 

movimentando assim a economia e, consequentemente, gerando emprego e renda, 

que são fatores determinantes para o equilíbrio social. 

Diante desta breve explicação, podemos concluir que se paga o investidor 

pela remuneração do capital aplicado e depois se empresta este mesmo capital, 

cobrando uma taxa de juros. Conclui-se também que, para que o sistema funcione 

perfeitamente, a taxa de remuneração do investidor não pode ser a mesma do 

tomador do empréstimo, sob pena de inviabilizar o sistema financeiro do País, bem 

como a concessão de empréstimos, em razão dos custos da intermediação 

financeira. 

O assunto é tão palpitante que Gagliano e Pamplona Filho (2003, p. 322) ao 

se referirem ao tema alertaram que “falar sobre a aplicação de juros na atividade 

bancária é adentrar em um terreno explosivo”. 

Ao indagar sobre o papel do Estado na atividade bancária, Turczyn (2005, p. 

239) reflete: 

                                                 
2
 SELIC é uma abreviatura de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A Taxa Selic é uma taxa 

divulgada periodicamente pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, conforme a 
política monetária adotada pelo Governo. É de vital importância para a economia pois as taxas 
praticadas no mercado financeiro são balizadas por ela. 
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Como denominar ou classificar a atuação estatal em relação a essa 
atividade que possui uma série de peculiaridades que a fazem 
diferente das outras, mesmo daquelas nas quais também se 
encontra a presença do Estado? Simples intervenção estatal em uma 
determinada atividade? Mero exercício de poder de polícia? 
Prestação de serviço público?  
Essas duas formas tradicionais de subdivisão das modalidades de 
atuação estatal no âmbito econômico – poder de polícia e serviço 
público – seriam suficientes para enquadrar a atuação estatal no 
tocante ao Sistema Financeiro Nacional de modo a possibilitar uma 
exata definição de poderes, atribuições e formas de atuação do 
Estado? 

Como se pode notar, o presente trabalho pretende ampliar o debate sobre o 

tema, contribuindo, desta forma, para uma reflexão sobre a seriedade do problema, 

apresentando conclusões que visem, em última instância, a pacificação jurídica 

sobre o limite legal e judicial dos juros cobrados pelo Sistema Financeiro Nacional 

nas operações de crédito. 

Tem surgido na atualidade corrente doutrinária, exposta no capítulo 5 deste 

trabalho, que defende que o Estado, através de seus poderes constituídos, poderia 

arbitrar taxas de juros, matéria, até então, de cunho estritamente econômico e 

financeiro, sendo que elas são definidas, primariamente, pela lei da oferta e da 

procura. 

Para tanto invocam o fortalecimento do Estado Social e sua atuação no 

domínio econômico para contrapor a ideologia capitalista liberal de que o Estado 

deve se ausentar de toda atividade econômica, e deixar que o mercado regule a si 

próprio. 

Nas últimas décadas, face a esta expansão da ideologia capitalista liberal, 

verificou-se uma redução da atividade econômica estatal com o consequente 

aumento da influência e poder do capital privado, seja ele nacional ou estrangeiro. 

Ressurge o Estado Social para contrapor esta ideologia, fortalecido pela 

Constituição Federal - CF de 1988, pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC de 

1990, e pelo novo Código Civil Brasileiro - CCB de 2002, além de outras normas 

infraconstitucionais, visando a limitação e controle do capital privado e a tutela dos 
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mais fracos, mediante a intervenção jurídica estatal, amparadas em novos princípios 

típicos deste Estado, dentre eles: 

 Princípio da função social do contrato que diz que os interesses individuais 

das partes do contrato sejam exercidos, em conformidade aos interesses 

sociais, caso estes se apresentem. 

 Princípio da boa-fé objetiva, regra de conduta dos indivíduos nas relações 

jurídicas obrigacionais; 

 Princípio da Equivalência Material, que preserva o equilíbrio real dos direitos e 

deveres no contrato, para harmonização dos interesses envolvidos. 

Apesar de se observar que estes novos paradigmas não eliminaram os 

princípios liberais clássicos, promoveram uma limitação em seu alcance e conteúdo. 

A Constituição Federal de 1988, visando a defesa da limitação das taxas de 

juros, quando da sua promulgação, dispôs no § 3º do artigo 192 que “as taxas de 

juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou 

indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze 

por cento ao ano...” (BRASIL. Constituição, 1988). Entretanto, referido parágrafo do 

art. 192 da Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40 de 

29/05/2003. 

Nada obstante, novo dispositivo legal veio a ser ponto de suporte para a tese 

da limitação legal dos juros, em função do disposto no art. 591 do novo Código Civil 

Brasileiro, que ao tratar do mútuo, regula que se ele for destinado para fins 

econômicos, “presumem-se devidos juros, os quais sob pena de redução, não 

poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitindo a capitalização anual” 

(TAPAI, 2003, p. 206). 

O art. 406 do CCB diz que, no caso dos juros moratórios não serem 

convencionados, ou o forem sem taxa definida, ou ainda, quando originarem de 

determinação legal, “serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora 

do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (TAPAI, 2003, p. 174). Tal 

artigo remete à aplicação da Taxa SELIC utilizada pela Fazenda Nacional para 

atualização dos tributos federais. 
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Há que se observar que referida taxa SELIC é uma taxa pós-fixada, definida 

mensalmente em função da necessidade do Governo Federal em captar recursos 

para cobrir déficits orçamentários, ou seja, é a principal taxa de atualização da dívida 

pública brasileira. 

Outro caso de intervenção estatal em questões, envolvendo juros, é a Portaria 

nº 623, de 22 de maio de 2012, expedida pelo Presidente do Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS), que em seu art. 1º fixou limite de taxas de juros a serem 

aplicadas em operações de crédito consignados contratadas, através do Sistema 

Financeiro Nacional, não podendo ser superior a 2,14% ao mês.  

Em termos de jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que 

a Justiça pode limitar taxa de juros para impedir índices abusivos, conforme notícia 

publicada no próprio sitio do STJ (disponível em 

http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=880

38) abaixo transcrita: 

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente 
demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Com esse 
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso 
especial interposto pelo Banco GE Capital S/A contra o acórdão do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) que limitou a taxa 
de juros remuneratórios cobrada em contrato de empréstimo pessoal 
concedido pela instituição financeira. (STJ, 2008). 

Amparados na legislação e jurisprudência citadas acima, entre outras que 

serão analisadas mais adiante neste trabalho, acredita-se que o Estado pode impor 

limites às taxas de juros remuneratórios que são cobradas pelos bancos e demais 

instituições financeiras junto aos respectivos tomadores de crédito, levando a uma 

situação de judicialização das taxas de juros. 

Por outro lado, há outra corrente doutrinária, exposta no capitulo 6 desta obra, 

que defende que tal limitação contraria a nossa própria Constituição Federal que, 

apesar de ter fortalecido o Estado Social, em seu artigo 192 (reformulado pela 

emenda constitucional nº 40) diz que “o Sistema Financeiro Nacional, estruturado de 

forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses 

http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/


20 
 

 

da coletividade, em todas as partes que o compõe, [...], será regulado por leis 

complementares...” (BRASIL. Constituição, 1988). 

Em matéria de legislação é sabido que cabe ao Conselho Monetário Nacional 

(CMN) e ao Banco Central do Brasil a regulamentação do referido sistema na 

qualidade de autoridades monetárias, e estes órgãos, salvo linhas de crédito 

específicas e direcionadas, como as do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 

nunca limitaram as taxas de juros praticados pelos Bancos e demais instituições 

financeiras. 

O Banco Central do Brasil, neste sentido, em seu sítio disponível na internet 

(www.bcb.gov.br), no ícone “perguntas frequentes”, afirma através da FAQ-

Frequently Asked Questions sobre ‘‘empréstimos e financiamentos”: 

7. Existe algum limite para as taxas de juros cobradas pelas 
instituições financeiras?  
Não. As taxas de juros são aquelas praticadas no mercado, variando 
de instituição para instituição. (grifo nosso). 

Outra tese contra a limitação das taxas de juros, é que a imobilização das 

taxas de juros traria consequências nefastas para o equilíbrio do Sistema Financeiro 

Nacional, resultando num grande risco sistêmico, que poderia afetar fortemente o 

desempenho da economia brasileira - que se encontra em processo de consolidação 

- o que também contraria a Constituição Federal, em seu art. 192, o fato de afirmar  

que o Sistema Financeiro Nacional deve ser equilibrado para manter o 

desenvolvimento econômico do País. 

Conforme Turczyn (2005, p. 358) “o sistema financeiro é estruturado de modo 

que ele, como um todo, se constitua em instrumento de consumação de políticas 

públicas, sem significar, no entanto, que o Sistema exerça função pública”. 

Diante de todo o exposto acima, o escopo do presente trabalho é apresentar 

conclusões que visem a pacificação jurídica sobre a aplicabilidade de limites legais 

às taxas de juros remuneratórios praticadas no âmbito do Sistema Financeiro 

http://www.bcb.gov.br/
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Nacional, avaliando se a regulação atual é suficiente e adequada para o equilíbrio do 

referido sistema e se é cabível limitar judicialmente tais taxas. 

Portanto, visando o alcance dos objetivos propostos neste trabalho, dentre os 

métodos gerais de abordagem existentes (Oliveira, 1999, p. 29), nos valeremos do 

método dedutivo - conhecido também como silogismo jurídico - para 

desenvolvimento da pesquisa, já que ele parte do geral (premissa maior) para o 

específico (premissa menor), visando alcançar uma conclusão (resposta) acerca de 

uma hipótese, que é o que estamos perseguindo. 

Referido método atende às necessidades do trabalho, na medida que 

utilizaremos a pesquisa bibliográfica de textos doutrinários e jurisprudenciais, 

diplomas legais e informações publicadas em jornais, revistas especializadas e 

meios eletrônicos confiáveis, todos afins ao tema, para tentar elucidar o problema. 

Segundo Demo (1985, p. 19) “metodologia é uma preocupação instrumental. 

Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, 

dos caminhos”. Neste sentido entendemos que metodologia é um caminho para 

alcançarmos um objetivo, uma finalidade, e por isso, estamos nos valendo do 

método acima. 

Também realizaremos um mapeamento do debate doutrinário e 

jurisprudencial acerca do tema, visando identificar quais os problemas que os 

juristas têm em mente, quando tratam da aplicabilidade dos limites às taxas de juros 

remuneratórios e se há a correta aplicação do princípio da economicidade, que 

“significa utilização do raciocínio econômico nas decisões jurídicas” (DEL MASSO, 

2007, p. 23). 

A busca deste objetivo é importante, pois conforme Del Masso (2007, p. 23) 

A utilização jurídica da economicidade se deve justamente para que 
os órgãos responsáveis pela criação e aplicação das normas de 
Direito Econômico deixem de raciocinar somente juridicamente para 
alcançar os reais efeitos de uma norma criada ou aplicada para 
cumprir os preceitos da ordem econômica. As incompatibilidades 
entre o raciocínio econômico e o jurídico é que fomentarão o embate 
dessas disciplinas na vida prática. 
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Assim, esperamos também que esta obra possa contribuir para clarificar junto 

aos estudiosos que militam nesta importante área do direito como funciona a 

dinâmica do mercado financeiro e os preceitos da ordem econômica em relação aos 

juros, proporcionando a eles a segurança necessária para adoção de decisões, no 

âmbito jurídico, que não gerem incompatibilidade com o raciocínio econômico. 
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PARTE I - ANÁLISE ECONÔMICA DOS JUROS 
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2. JUROS: CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DAS TAXAS 

2.1 CONCEITO 

Podemos conceituar juro como uma remuneração pelo empréstimo de 

dinheiro, ou seja, juro é a renda obtida pelo “aluguel” do dinheiro. Assim, caso um 

agente superavitário deseje aplicar seus recursos financeiros excedentes em um 

banco, ele receberá um juro, a título de renda, pelo dinheiro colocado à disposição 

do banco — uma espécie de “empréstimo” ao banco — por determinado período. Já 

um agente deficitário, necessitando de recursos, buscará tomá-los junto ao banco 

pagando um juro pelo dinheiro obtido. 

Nota-se que o juro, em termos econômicos, é uma compensação paga pelo 

tomador do recurso (dinheiro), para ter o direito de utilizá-lo até a data aprazada para 

a sua devolução. Por outro lado, o credor recebe uma compensação por dispor do 

recurso até a data definida para sua devolução. 

Corrobora Faria (2000, p. 1) ao afirmar que juro é a “compensação financeira 

conseguida por um aplicador durante um certo tempo ou ainda o aluguel pago por 

uma pessoa que, durante algum tempo, usa o capital de outra”. 

Para Scavone Junior (2011, p. 47) 

Aplicado no plural — juros —, exprime os interesses, ganhos ou 
lucros que o detentor do capital aufere pela inversão, ou seja, pelo 
uso por alguém que não possui o capital. Não se confunde com 
prêmio, que representa a paga pelo risco assumido, como sói ocorrer 
com o contrato de seguro. 

A estipulação do juro para fins de cálculo matemático se dá através da fixação 

de sua taxa que “representa a razão entre o valor cobrado a título de juros e o valor 

do capital que constitui o objeto do mútuo” (JANTALIA, 2012, p. 20), resultando num 

coeficiente matemático. 
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Conforme Faria (2000, p. 1) 

[...] juro é cobrado em função de um coeficiente, chamado taxa de 
juro, que é dado geralmente em percentagem e sempre se refere a 
um intervalo de tempo (ano, semestre, mês etc.), tomado como 
unidade, denominado período financeiro ou, abreviadamente, 
período. 

Geralmente a taxa de juros é expressa de duas formas: unitária ou 

percentual. Para Jantália (2012, p. 20) 

Na taxa unitária, faz-se referência à unidade de capital, em termos 
absolutos. Nesse caso, a estipulação de uma taxa unitária de 0,10 ao 
ano para um mútuo de R$ 100,00 implica no pagamento de R$ 10,00 
por cada ano de contrato. Na taxa percentual, muito mais comum no 
cotidiano, a referência é feita por cada cento de capital, que se 
obtém, portanto ao dividir o capital por 100. 

A partir da explicação acima, podemos concluir que para se obter a taxa de 

juros divide-se o valor pago a título de juros pelo capital emprestado (taxa unitária), 

multiplicando-se por 100 (taxa percentual). 

Na síntese de Jantalia (2012, p. 21) 

[..] se os juros constituem o preço pago pelo devedor pela quantia 
que lhe é concedida durante certo período de tempo, então as taxas 
de juros representam a sua expressão matemática, a sua tradução 
em números. Em termos jurídicos, isso equivale a dizer que os juros 
constituem o an debeatur que decorre da obrigação do mútuo ou da 
lei, enquanto sua taxa configura o quantum debeatur que lhe é 
correspondente (grifo do autor). 

 

Importante esclarecer que se somarmos o capital inicial com o valor do juro 

devido, teremos o montante, que é resultante da aplicação da taxa de juros definida 

para determinado período de tempo ao capital, acrescendo-a a este.  

Cabe, também, acrescentar que os juros podem ser capitalizados, que 

“significa converter os juros de períodos anteriores em capital. Ou seja, trata-se de 

incorporar matematicamente o acessório (juros) no principal (capital)” (JANTÁLIA, 
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2012, p. 21). Já “o processo por meio do qual os juros são incorporados ao capital 

para a formação do montante é então chamado de regime de capitalização” 

(JANTÁLIA, 2012, p. 22, grifo do autor) 

Para Faria (2000, p. 1)  

Entende-se por regime de capitalização o esquema segundo o qual 
será cobrado juro por um capital aplicado. Há dois regimes de 
capitalização: o regime de capitalização simples ou sistema de juros 
simples e o regime de capitalização composta ou sistema de juros 
compostos. 

A diferença entre sistema de juros simples e compostos será explicada na 

próxima subseção. 

2.2 CLASSIFICAÇÃO 

Em função das mais variadas formas de expressão e aplicabilidade, os juros e 

suas respectivas taxas podem ser classificados de muitas maneiras, conforme a 

ótica sob análise: jurídica, contábil e financeira. A seguir, apresentamos as 

classificações mais usuais. 

 

2.2.1 Classificação dos juros sob a ótica jurídica 

2.2.1.1 Juros legais 

Juros “são legais”, quando derivados de imposição legal” (FARIAS, 2011, p. 

57). 

Portanto, são os juros previstos em lei, por consequência, deve se restringir a 

casos específicos, já que “independem de manifestação de vontade das partes 

envolvidas no negócio e são devidos pela só ocorrência de um fato ou evento 

previsto na lei” (JANTÁLIA, 2012, p. 68). 
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No tocante ao Sistema Financeiro Nacional, a ocorrência dos juros legais é 

constatada em operações de crédito contratadas com fim específico/direcionado, 

como nos casos de operações de crédito rural e habitacional, estimulando os 

respectivos setores agrícolas, da construção civil e aquisição da casa própria; 

estratégicos para a economia do País. 

2.2.1.2 Juros convencionais 

Juros convencionais são os juros fixados conforme acordado pelas partes que 

estão realizando o negócio (mútuo). 

Na avaliação de Jantália (2012, p. 69) “os juros convencionais retiram seu 

fundamento de validade de ato jurídico firmado pelas partes interessadas”. Desta 

forma, também podemos denominá-lo de juros contratuais, “que são os juros 

expressos nas cláusulas do contrato” (FARIAS, 2011, p. 57).  

Em relação ao Sistema Financeiro Nacional, em todas as operações de 

crédito cuja fonte são recursos livres3, os juros são convencionais ou contratuais, ou 

seja, negociados livremente conforme a oferta, procura e condições cadastrais do 

pretenso tomador do empréstimo. Tais operações representam a grande maioria do 

crédito concedido no SFN, conforme veremos no capítulo seguinte. 

2.2.1.3 Juros remuneratórios ou compensatórios 

Juros remuneratórios ou compensatórios se destinam a remunerar o credor 

em virtude do empréstimo de seu capital a um devedor, ou tomador do empréstimo. 

Para Jantália (2012, p. 70) 

Os juros remuneratórios, também chamados de compensatórios ou 
juros-frutos, são aqueles pagos pelo devedor para compensar o 
credor pelo tempo em que ficou privado de seu capital. São em 
regra, convencionais, ajustados que são pelas partes conforme a 
espécie e a natureza do negócio jurídico por elas celebrado. 

                                                 
3
 Recursos livres: vide explicação contida no item 3.2 deste trabalho. 
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Afirma-se, também: “pode-se conceituar ‘juros remuneratórios’ como o preço 

do uso do capital, que remunera o credor por ficar privado do capital, pagando ao 

credor pelo risco de não o receber de volta” (FARIAS, 2011, p. 56). 

Tais juros são largamente utilizados no mercado bancário, na medida em que 

a base de negociação do sistema financeiro se dá pela lei da oferta e demanda por 

capitais de terceiros. 

2.2.1.4 Juros moratórios 

Juros moratórios refletem uma indenização devida ao credor por força de 

inadimplemento da obrigação pelo tomador do empréstimo. Para Farias (2011, p. 57) 

“constituem indenização pelo prejuízo resultante do retardamento culposo”. 

Assim, atinente ao SFN, quando uma operação de crédito está adimplente, ou 

seja, todas as cláusulas contratuais estão sendo cumpridas nas épocas aprazadas, 

não há o que se falar em juros moratórios. Durante o adimplemento, os juros 

vigentes são os remuneratórios, que em regra, são definidos livremente, observando 

algumas exceções previstas em lei. 

Os juros moratórios entram em cena quando a operação de crédito fica 

inadimplente, ou seja, o empréstimo não é pago no prazo acordado ou é 

descumprida uma ou mais cláusulas contratuais, como, por exemplo, a não entrega 

de um documento (certidão, licença, etc....) ou a não contratação do seguro dos 

bens vinculados em garantia da operação. 

Conforme observa Jantália (2012, p. 69), o art. 407, do Código Civil, diz que 

tal juro é devido, independentemente da comprovação de prejuízo, ao prescrever 

que “ainda que não se alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que 

se contarão assim às dívidas em dinheiro...” 
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2.2.1.5 Juros abusivos 

Trata-se de uma terminologia muito utilizada juridicamente, principalmente 

nas lides, envolvendo relações de consumo. Abusivo é algo (preço ou 

cláusula/condição) que extrapola, em muito, o limite do razoável e do que se está 

praticando no mercado. 

Segundo Farias (2011, p. 57) 

Pelo que se extrai da jurisprudência do STJ, juros abusivos são os 
que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. E 
desvantagem exagerada, segundo o Código de Defesa do 
Consumidor, ocorre quando o contrato é excessivamente oneroso. 
Para os tribunais estaduais e no próprio STJ, juros abusivos são 
aqueles superiores à taxa média de mercado, taxa esta que, para 
certas espécies de contratos, é divulgada publicamente pelo Banco 
Central”. 

O reconhecimento do juro abusivo só se dará mediante sentença judicial que 

assim o defina no caso concreto, pois os juros remuneratórios são negociados 

livremente no mercado financeiro e, em tese, são definidos pela oferta e procura, 

lembrando ainda que o mercado financeiro apresenta boa concorrência, o que mitiga 

a possibilidade da cobrança abusiva dos juros. 

2.2.2 Classificação dos juros sob a ótica contábil 

2.2.2.1 Juros ativos 

Juros ativos são os juros provenientes de empréstimos realizados pelas 

instituições financeiras aos clientes pessoas físicas e jurídicas. São chamados de 

“ativos”, pois, são a renda obtida de direitos ou créditos a receber (contratos de 

mútuo), direitos estes classificados no balanço patrimonial dos credores (geralmente 

os bancos) no ativo. Desta forma representam receita para os credores. 
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Segundo Jantália (2012, p. 17), “no senso comum dos mercados financeiros, 

os juros cobrados pelas instituições financeiras nas operações realizadas com seus 

clientes são comumente chamados de juros bancários”. 

Ainda tratando da questão, Jantália (2012, p. 18) reflete 

[...] os juros bancários, por serem estipulados nos contratos que 
consubstanciam o negócio jurídico celebrado entre as instituições 
financeiras e seus clientes, podem ser inicialmente classificados 
como convencionais. Os juros fixados em tais avenças, como se 
sabe, não se limitam a remunerar o credor pela concessão do mútuo: 
há, também nesses contratos, a previsão da cobrança de juros para 
o caso de eventual mora ou inadimplemento do cliente devedor. 
Decorre daí, então, que, por juros bancários devem-se entender os 
juros convencionais cobrados pelas instituições financeiras nas 
operações de crédito contratadas por seus clientes, estando nelas 
abrangidos tanto os juros moratórios quanto os juros remuneratórios. 

2.2.2.2 Juros passivos 

Juros passivos são os juros pagos pelos tomadores de empréstimos. São 

chamados de “passivos” porque são resultantes de obrigações a pagar, classificados 

no balanço patrimonial como passivo. Representam despesas para quem toma os 

empréstimos. 

2.2.3 Classificação dos juros sob a ótica financeira 

Antes de apresentarmos a classificação acima, cabe esclarecer que, em 

termos econômico-financeiros, não há do que se falar em juros e sim em taxa de 

juros, conforme definição de “taxa”, no início desta seção, já que se tratam de 

coeficientes matemáticos.  

2.2.3.1 Taxa de juros simples 

É a taxa que incide sobre o capital inicial, não sendo aplicada sobre juros 

acumulados. Para Faria (2000, p. 5) “na capitalização simples, o juro produzido em 
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vários períodos financeiros é constante em cada período e proporcional ao capital 

aplicado, sendo este coeficiente de proporcionalidade chamado de taxa de juros” 

Conforme Farias (2011, p. 51), o juro será simples “quando o percentual de 

juros incidir apenas sobre o valor principal. Este sistema é muito utilizado em 

cálculos judiciais, em contrapartida é pouco utilizado nas operações comerciais”. 

Para obtenção de tal juro aplica-se a seguinte fórmula: 

J =  cit        onde: 

      100 

 

J = juros 

c = capital 

i = taxa na forma percentual 

t = tempo (período) 

 

Tendo, como exemplo, a obtenção de um empréstimo de mútuo no valor de 

R$ 50.000,00, contratado a uma taxa de juros de 2% ao mês, durante o período de 

12 meses, com regime de capitalização simples, teríamos os seguintes valores, 

conforme tabela abaixo: 

Tabela 1 - Metodologia de cálculo de juros simples 

Período Capital R$ Juros R$ Juros Acumulados R$ Montante R$ 

0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

1 50.000,00 1.000,00 1.000,00 51.000,00 

2 50.000,00 1.000,00 2.000,00 52.000,00 

3 50.000,00 1.000,00 3.000,00 53.000,00 

4 50.000,00 1.000,00 4.000,00 54.000,00 

5 50.000,00 1.000,00 5.000,00 55.000,00 

6 50.000,00 1.000,00 6.000,00 56.000,00 

7 50.000,00 1.000,00 7.000,00 57.000,00 

8 50.000,00 1.000,00 8.000,00 58.000,00 

9 50.000,00 1.000,00 9.000,00 59.000,00 
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10 50.000,00 1.000,00 10.000,00 60.000,00 

11 50.000,00 1.000,00 11.000,00 61.000,00 

12 50.000,00 1.000,00 12.000,00 62.000,00 

 

Da análise da tabela acima, percebe-se que o cálculo é de fácil execução, 

tendo em vista a variação linear da taxa. Aplicando-se a fórmula informada acima no 

exemplo em questão: 

J = 50.000 x 2 x 12 

               100 

J = 12.000 

 

Acrescendo R$ 12.000,00 de juros ao capital de R$ 50.000,00, teríamos o 

montante de R$ 62.000,00, equivalente a um juro de 24% no ano. 

2.2.3.2 Taxa de juros Compostos 

É a taxa que incide sobre o capital inicial, acrescido dos acumulados em 

períodos anteriores. Neste tipo de capitalização “o juro produzido no final de cada 

período financeiro é somado ao capital que o produziu, passando os dois, capital 

mais juro, a render juros no período seguinte” (FARIA, 2000, p. 27). 

Para Jantália (2012, p. 23, grifo do autor) 

Os juros gerados no período antecedente são considerados como se 
integrados ao capital fossem, constituindo a base de cálculo dos 
juros que incidirão no período seguinte. Logo, é como se um novo 
capital se formasse a cada período de tempo, sobre o qual incidem 
os juros do período subsequente. Decorre precisamente daí a sua 
denominação de juros compostos. 

Segundo Farias (2011, p. 54) 
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É denominado regime de Juros Compostos aquele onde os juros 
relativos a cada período são calculados sobre o montante referente 
ao período anterior. Neste regime de juros, o resultado dos juros de 
cada período é incorporado ao capital inicial, gerando um novo 
montante para o período seguinte. 

Neste regime, a variação dos valores é exponencial, e para obtenção de tal 

juro aplica-se a seguinte fórmula: 

M = C x (1 + i)t    onde: 

 

M = montante 

C = capital 

i = taxa 

t = tempo (período) 

 

Valendo-se do mesmo exemplo da subseção anterior, teremos o seguinte 

resultado: 

Tabela 2 - Metodologia de cálculo de juros compostos 

 

Período Capital R$ Juros R$ Juros Acumulados R$ Montante R$ 

0 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

1 50.000,00 1.000,00 1.000,00 51.000,00 

2 51.000,00 1.020,00 2.020,00 52.020,00 

3 52.020,00 1.040,40 3.060,40 53.060,40 

4 53.060,40 1.061,21 4.121,61 54.121,61 

5 54.121,61 1.082,43 5.204,04 55.204,04 

6 55.204,04 1.104,08 6.308,12 56.308,12 

7 56.308,12 1.126,16 7.434,28 57.434,28 

8 57.434,28 1.148,69 8.582,97 58.582,97 

9 58.582,97 1.171,66 9.754,63 59.754,63 

10 59.754,63 1.195,09 10.949,72 60.949,72 

11 60.949,72 1.218,99 12.168,72 62.168,72 

12 62.168,72 1.243,37 13,412,09 63.412,09 
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Conforme comparação entre as tabelas 01 e 02, verifica-se que, ao final do 

período, a metodologia de cálculo dos juros compostos proporcionou um rendimento 

superior em R$ 1.412,09, evidenciando que a taxa efetiva de juros cobrada foi de 

24,34%. Em função do ganho maior que o regime de juros compostos proporciona, 

tal método de cálculo de juros é o utilizado pelo mercado financeiro, tanto para as 

operações ativas (empréstimos aos clientes) quanto nas operações passivas 

(captação de recursos). 

Nesse sentido também avalia Farias (2011, p. 54) ao afirmar que “o sistema 

de juros compostos é mais comum e usado no sistema financeiro, pois para os 

bancos e empresas financeiras principalmente, que trabalham com produto 

“dinheiro”, torna-se muito mais vantajoso e rentável que se trabalhe com este tipo de 

regime de juros”. 

2.2.3.3 Taxas de juros proporcionais 

As taxas de juros são proporcionais entre si, quando os valores e o período 

de tempo forem diferentes, mas reduzidos a uma base comum, guardam uma 

relação de mesma proporção entre elas. 

Farias (2011, p. 56) também as chama de “juros pro rata” e exemplifica: “uma 

taxa de juros de 10% ao mês, em quinze dias, e calculada proporcionalmente, 

corresponderá a 5%, ou seja, 10% x 15/30”. 

2.2.3.4 Taxas de juros equivalentes 

Diz-se taxas de juros equivalentes, quando duas taxas expressas em tempos 

diferentes que incidem no mesmo capital, no mesmo período de tempo, produzem 

montante idêntico. 
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2.2.3.5 Taxas de juros nominais 

Taxas de juros nominais são taxas informadas, geralmente no instrumento de 

crédito, que “não reflete o proveito financeiro total que beneficiará o credor a título de 

juros” (JANTÁLIA, 2012, p. 29), pois não se refere ao mesmo período de tempo 

definido para sua capitalização. 

2.2.3.6 Taxas de juros efetivos 

Taxas de juros são consideradas efetivas quando as taxas informadas no 

instrumento de crédito e as obtidas pela metodologia de cálculo, que envolvem 

forma de capitalização e período de tempo, são as mesmas. 

2.2.3.7 Taxas de juros exatos 

Taxas de juros exatos são aquelas que consideram, na metodologia de 

cálculo, o tempo segundo o calendário do ano civil, ou seja 365 ou 366 dias (se for 

ano bissexto). 

Corrobora Farias (2011, p. 56), ao afirmar que “para o cálculo de juros exatos 

usa-se o ano civil (365 ou 366 p/ bissextos-final 4) e meses com número real de 

dias”. 

2.2.3.8 Taxas de juros comerciais 

Taxas de juros comerciais são aquelas que consideram, na metodologia de 

cálculo, o tempo segundo o calendário do ano comercial, ou seja, 360 dias corridos. 

Na explicação de Farias (2011, p. 56) “para o cálculo de juros comerciais ou 

ordinários usa-se o ano com 360 dias e mês com 30 dias”. 
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2.2.3.9 Taxas de juros aparentes 

São as taxas estipuladas em contrato que não consideram a desvalorização 

da moeda por causa da inflação. 

2.2.3.10 Taxas de juros reais 

Taxas de juros reais são as taxas calculadas, já descontados os efeitos da 

inflação sobre elas. 

2.2.3.11 Taxas de juros pré-fixados 

São taxas fixadas quando da contratação da operação de crédito, sendo, 

portanto, previamente conhecida e não atrelada a qualquer outro índice durante a 

vigência do contrato. Assim, pode-se apurar o valor dos juros a serem cobrados no 

referido empréstimo previamente, até o seu vencimento. 

Para Jantália (2012, p. 34) 

Pactuar uma taxa prefixada equivale a predefinir, em termos 
percentuais, a remuneração total que incidirá sobre o capital 
emprestado, permitindo que se calcule, de antemão, o valor fixo do 
montante que deve ser pago pelo devedor no vencimento da dívida. 

2.2.3.12 Taxas de juros pós-fixados 

Segundo Faria (2000, p. 18) nas aplicações ou empréstimos pós-fixados, são 

combinadas no início das operações, em geral, uma taxa de juros pré, portanto 

conhecida, e uma variável, chamada indexador, portanto de valor desconhecido (no 

máximo estimado ou projetado), de maneira que o cliente não sabe, a priori, 

exatamente quanto vai ganhar ou pagar no final. Às vezes nem existe a taxa pré; o 

rendimento ou o custo da operação é dado apenas pelo indexador pactuado. 
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2.3 FORMAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS 

No mercado financeiro, quando se acorda uma taxa de juros, tal taxa não é 

definida de forma aleatória e nem ela representa um lucro integral. Conforme 

Jantália (2012, p. 36): 

[...] a taxa de juros cobrada em um mútuo, seja ele concedido por 
uma pessoa ou por uma instituição financeira, resulta da conjugação 
de fatores como o custo do dinheiro e do próprio negócio, o risco 
envolvido nesse negócio jurídico e a remuneração ou retorno líquido 
que se proporciona ao credor. 

Ainda tratando da questão Jantália (2012, p. 37, grifo do autor) avança: 

[...] a taxa de juros cobrada nas operações de crédito concedidas no 
âmbito do mercado financeiro é tecnicamente chamada de taxa de 
aplicação ou taxa final. Ela é resultado do somatório dos fatores de 

custo envolvidos no processo de intermediação financeira, sendo o 
primeiro deles justamente a taxa de captação, que é o índice 
aplicável à remuneração dos agentes junto aos quais a instituição 
concedente tomou os recursos. Todos os demais fatores que se 
somam a essa taxa e que levam à formação da taxa de aplicação (tal 
como os custos administrativos, tributários e outros próprios da 
intermediação financeira, além da própria margem ou retorno líquido) 
integram o que se conhece como spread. 

Cabe esclarecer que spread é a diferença entre as taxas de juros básicas (de 

captação de recursos) e as taxas finais (custo do empréstimo ao tomador) praticadas 

pelos bancos, ou seja, “designa a parcela que a instituição cobra adicionalmente às 

taxas de captação, para fazer frente aos custos e aos riscos da operação e para 

remunerar a instituição que o concede” (JANTÁLIA, 2012, p. 139). 

Conforme Farias (2011, p. 45) spread bancário “é a diferença entre a taxa de 

juros que as instituições financeiras pagam na captação do dinheiro e a que cobram 

dos clientes é baseada nas despesas administrativas, inadimplência e lucros dos 

empréstimos.” 
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Com base no exposto, podemos concluir que a composição das taxas de 

juros, no mercado financeiro, pode ser retratada pela seguinte resultante: Taxa de 

aplicação ou final = Taxa de captação + spread. O spread é composto de um 

somatório de diversos itens: custos administrativos e operacionais, custos tributários, 

custos de inadimplência e a margem líquida. 

Custos administrativos envolvem um conjunto de gastos destinados a 

manutenção das atividades das instituições financeiras como pessoal, infraestrutura 

das agências, sistemas operacionais, informatização das transações, despesas 

operacionais como transmissão de dados, água, luz, telefone, aluguel, etc... 

Já os custos tributários são gastos destinados ao pagamento dos “tributos 

diretos e indiretos que incidem sobre os produtos e as operações das instituições 

financeiras, acrescidos dos instrumentos de garantia e controle da política 

monetária” (FORTUNA, 2005, p. 219). Há que se ressaltar que a carga tributária 

brasileira é extremamente elevada em todos os setores, e não poupa o sistema 

financeiro. 

Custos de inadimplência são os gastos para fazer frente às perdas com 

operações de crédito não liquidadas e que viraram prejuízo para as instituições 

financeiras por falta de pagamento. Conforme Jantália (2012, p. 143) 

Os custos de inadimplência constituem um dos principais fatores 
determinantes do alto custo do crédito no Brasil. Isso porque, quanto 
maior a inadimplência, maior será o risco projetado para operações 
futuras e, portanto, maior será a estimativa desses custos de 
inadimplência. Com isso, maiores tendem a ser as taxas de 
aplicação cobradas no mercado.  

Margem líquida é o lucro efetivo da operação de crédito, que obviamente só 

se realizará se a operação for liquidada, ou seja, paga. A definição da margem de 

lucro pela instituição financeira “depende de uma série de fatores de mercado, 

sobejamente relacionados à oferta e à procura por moeda, ao cenário de inflação 

projetado para o período do contrato e à existência de outros negócios mais 

rentáveis” (JANTÁLIA, 2012, p. 143). 
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Mesmo com todos os fatores que integram a composição das taxas de juros, 

conforme explicado nos parágrafos anteriores, é notório entre todos os cidadãos 

brasileiros, mesmo os mais desprovidos de conhecimento, que as taxas de juros 

cobradas pelos bancos que atuam no País estão atualmente entre as mais elevadas 

do mundo. 

Para Farias (2011, p. 45) 

As instituições financeiras oferecem empréstimos aos clientes com 
juros altíssimos, mesmo assim por inúmeros motivos os 
consumidores têm cada vez mais tomado emprestado dessas 
instituições. Quanto mais uma pessoa precisa de um empréstimo, 
maior serão os juros cobrados pelos bancos. Comprovar boa 
capacidade de pagamento é requisito para se ter acesso a um 
crédito mais barato, por outro lado, por conta do risco, as instituições 
financeiras cobram juros exorbitantes. 

Parte dos altos juros praticados deve-se às condições macroeconômicas que 

caracterizam nossa história recente, após o advento do “Plano Real”. Em nome da 

estabilidade econômica e para conter a inflação o Governo Federal tem se valido — 

de forma recorrente — da elevação das taxas de juros praticadas em suas 

operações de captação de recursos para fechar as contas, cuja referência é a taxa 

SELIC, balizando assim todo o mercado financeiro, já que a SELIC é utilizada como 

referência para se pagar os juros aos agentes superavitários que aplicam seus 

recursos nos bancos. 

O quadro comparativo, (tabela 03), mostra a taxa SELIC vigente, no período 

de janeiro a dezembro de 2013, em relação a inflação no mesmo período, medida 

pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE): 
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Tabela 3 - Quadro comparativo entre a Taxa SELIC e o IPC-FIPE 

 

Período 2013 
Taxa SELIC % am 

IPC-FIPE % am Diferença 

Janeiro 0,60 1,15 -0,55 

Fevereiro 0,49 0,22 0,27 

Março 0,55 -0,17 0,72 

Abril 0,61 0,28 0,33 

Maio 0,60 0,10 0,50 

Junho 0,61 0,32 0,29 

Julho 0,72 -0,13 0,85 

Agosto 0,71 0,22 0,49 

Setembro 0,71 0,25 0,46 

Outubro 0,81 0,48 0,33 

Novembro 0,72 0,46 0,26 

Dezembro 0,79 0,65 0,14 

Acumulado no ano 8,29 3,88 4,41 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (disponível em www.bcb.gov.br) 

Decorrente da análise da tabela 03, verifica-se a existência de juro real, que é 

o juro acima da inflação.  Enquanto a inflação acumulada, medida pelo IPC-FIPE, no 

período sob análise foi de 3,88% no ano, os juros pagos aos investidores 

(detentores de excedente de capital) foram de 8,29% ªª. Ao descontarmos a inflação, 

verifica-se que o que investiu dinheiro, no Brasil em 2013, fez um bom negócio, pois 

esse investidor capitalista teve um ganho real bruto próximo a 4,41% ªª, rendimento 

este superior aos juros pagos por qualquer país desenvolvido do mundo. 

Se por um lado os altos juros cobrados pelos Bancos em seus empréstimos 

devem-se a atuação do governo, na manutenção das taxas de juros em patamares 

elevados, acima da inflação, por outro verifica-se que o spread bancário também se-

encontra em níveis elevados, conforme demonstra tabela abaixo, elaborada pelo 

Banco Central (2011): 



41 
 

 

Tabela 4 - Decomposição do spread bancário pré-fixado (em pontos percentuais ao ano) 

 

Discriminação 2006 2007 2008 2009 2010 

Custo administrativo 6,22 5,15 4,06 4,25 3,50 

Inadimplência 10,61 8,07 10,68 9,12 8,01 

Impostos diretos 5,38 4,55 9,28 5,95 6,10 

Compulsório, encargos 

fiscais e Contribuições 

ao FGC 

2,13 1,83 2,09 1,57 1,14 

Margem líquida 10,42 8,79 13,87 8,92 9,12 

Spread total 34,76 28,40 39,98 29,81 27,87 

 

Fonte: Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central 

Uma breve análise da tabela 04, acima, leva a concluir que, em 2010, 

excluindo a margem de lucro, a inadimplência é o componente que mais onera o 

spread bancário, conforme verificado no item específico, representando quase 

28,7% do spread total. No restante da composição do spread, em ordem 

decrescente, temos os impostos diretos, as despesas/custos administrativas, 

seguido do compulsório, encargos fiscais e contribuições ao FGC. 

Ainda em relação aos dados fornecidos pela tabela 04, acima, verifica-se que 

a eficiência operacional dos bancos vem melhorando significativamente, sendo que 

a contribuição do componente “custo administrativo” caiu de 6,22%, em 2006, para 

3,50%, em 2010. Tal eficiência é resultado de grandes investimentos em tecnologia, 

melhoria constante do processo operacional e redução de custos com pessoal 

próprio e terceirizado. 

Outra constatação é que se os bancos efetuassem empréstimos sem objetivo 

de lucrar, mesmo assim o tomador do empréstimo teria que pagar uma taxa de juros 

de 18,75% acrescido do custo da obtenção do recurso, caso não seja captado 

através de depósitos à vista. 

Enfim, quando um banco cobra a taxa de juros em seus empréstimos, o 

cliente tomador ao pagar esses juros estará pagando o custo de captação do 

dinheiro, uma parte do empréstimo que algum inadimplente deixou de pagar, as 
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despesas administrativas e operacionais, o lucro arbitrado, e os impostos diretos e 

indiretos dos bancos. 

Importante refletir que, se na formação das taxas de juros estão embutidas as 

despesas administrativas e operacionais conforme explicado nesta seção, os bancos 

não poderiam cobrar tarifas nas operações de crédito realizadas pois elas se 

destinam justamente para cobrir os custos operacionais, na medida em que indicam 

os valores dos serviços prestados pelos bancos. 

Ora, se tais custos dos serviços prestados (custos administrativos e 

operacionais) já estão previstos (embutidos) nas taxas de juros, não há que se 

cobrar tarifa em operações de crédito. Este procedimento praticado no Sistema 

Financeiro Nacional sob as bênçãos do Conselho Monetário Nacional e do Banco 

Central do Brasil é, na realidade, uma dupla cobrança pelo serviço prestado e 

grande fonte de renda das instituições financeiras, engordando ainda mais os lucros 

— diga-se de passagem, já elevados — que elas apresentam anualmente. 

Tal reflexão permite concluir que as tarifas bancárias só poderiam ser 

cobradas pelos bancos em prestações de serviços que não envolvessem operações 

de crédito, com exceção das operações realizadas com recursos 

controlados/direcionados, onde os juros são regulados de acordo com a destinação 

do recurso, conforme veremos no capítulo seguinte. 

Assim, somente no caso das operações de crédito contratados com recursos 

controlados/direcionados, em função da limitação do spread bancário pela taxa de 

juros que é regulada pela autoridade monetária, entendemos que haveria 

possibilidade de cobrança de tarifas de contratação/manutenção de operações de 

crédito, já que o spread não seria suficiente para cobrir, além dos demais itens 

componentes, todos os custos administrativos e operacionais envolvidos no negócio. 

Desta forma, caberia ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central do 

Brasil reverem toda a normatização sobre tarifas bancárias, proibindo a cobrança 

delas quando, no mercado financeiro, forem contratadas operações de crédito com 
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recursos livres, que aliás, compõem a maior parte de operações do SFN, seja em 

volume de recursos ou em quantidade de operações realizadas. 

Finalmente, apresentado os conceitos de “juro” e respectiva “taxa”, bem como 

sua classificação e formação, quando nos referirmos a juro neste trabalho, 

estaremos tratando dos juros legais ou convencionais que sejam compensatórios ou 

remuneratórios, cobrados pelas instituições financeiras em relação aos empréstimos 

concedidos aos seus mutuários, sendo, portanto, também considerados juros ativos, 

sob a ótica das instituições financeiras.  

O esclarecimento acerca de tal recorte é necessário para compreensão plena 

do objeto da presente pesquisa pois, conforme exposto na subseção anterior, não 

incluirá juro moratório, bem assim toda discussão resultante dele, como por exemplo 

o anatocismo. 
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3. O SISTEMA FINANCEIRO E A IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO NA ECONOMIA 

Não é escopo do presente trabalho apresentar um tratado sobre o 

funcionamento do Sistema Financeiro, mas para o perfeito entendimento do 

problema sob análise e clarificação de temas que serão abordados em seções e 

subseções seguintes e, ainda, para ressaltar a relevância da tese em 

desenvolvimento, trataremos de aspectos do SFN que se relacionam direta ou 

indiretamente com o comportamento das taxas de juros praticadas no mercado 

financeiro, ou seja, exercem influência na formação das taxas de juros. 

3.1 A CRIAÇÃO DE MOEDA ESCRITURAL PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Para avaliar a aplicabilidade de limites às taxas de juros cobradas nos 

empréstimos bancários, primeiramente, se torna necessário uma sucinta explicação 

sobre o papel das instituições financeiras na criação de moeda de um país e o 

reflexo disso na economia, papel este imperceptível para a grande maioria das 

pessoas que usam o sistema e até mesmo por muitos responsáveis pela regulação 

do sistema e/ou pelas decisões judiciais. 

Cabe esclarecer que tal explicação tem como referência 26 anos (1984-2010) 

de trabalhos desenvolvidos na maior instituição financeira do País, proporcionando a 

vivência e experiência necessária para enfrentar com tranquilidade a questão. 

Para tanto, apresentaremos um raciocínio sintético acerca da questão: 

suponhamos, inicialmente, que não existam bancos funcionando em determinado 

país, e que o dinheiro em circulação na sociedade monta em R$ 100 milhões, 

mantidos nas próprias mãos das pessoas físicas e pessoas jurídicas, na forma de 

moeda manual. 

Com a evolução da economia, surge então o primeiro banco e o dinheiro em 

circulação nesta sociedade é transferido para tal banco – através de operação 

denominada “depósitos à vista” - e lá é mantido, pois referida sociedade entende 
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que o dinheiro estará seguro na instituição financeira. Tal montante de depósitos que 

o banco recebe e não repassa (empresta) é denominada tecnicamente de “reserva”. 

Assim, resumidamente, o banco recebeu os depósitos da sociedade (R$ 100 

milhões), guardou a moeda, na forma de reserva, e a mantém até que os clientes a 

retirem mediante saque ou emissão de cheques, que é uma ordem de pagamento à 

vista. Tal operação ficará registrada no balanço da instituição, como um passivo de 

R$ 100 milhões, (fonte de recursos), em forma de contratos de depósitos com os 

diversos clientes e como contrapartida um ativo de R$ 100 milhões, em forma de 

reservas (aplicação dos recursos). 

Acerca dos registros contábeis dos bancos, Stiglitz e Walsh (2003, p. 149) 

refletem: 

Como o balanço de qualquer empresa, o balanço dos bancos 
descreve seus ativos e passivos. Contudo, é necessário ter em 
mente que os bancos veem o mundo pelo avesso. Em que outro 
lugar os empréstimos seriam chamados de “ativos” e os depósitos de 
“passivos”? Essa é a ótica do balanço dos bancos. Ativos são bens 
pertencentes ao banco, incluindo dívidas de terceiros com o banco. É 
por isso que os empréstimos aparecem como ativo do banco. O 
passivo é o que o banco deve a terceiros. Podemos considerar que 
os depositantes emprestam moeda ao banco. É por isso que os 
bancos tratam os depósitos como passivos. 

Continuando a desenvolver o raciocínio, podemos concluir, no caso em 

questão, que para cada unidade monetária que foi depositada na instituição 

financeira foi reduzida a moeda manual e consequentemente aumentaram os 

depósitos à vista na mesma proporção, sendo que o sistema financeiro até então 

não criou nova moeda. 

Entretanto, através dos tempos, os banqueiros perceberam que apenas uma 

pequena parte dos depósitos efetuados eram posteriormente sacados ao mesmo 

tempo, o que permitiu às Instituições Financeiras emprestarem boa parte dos 

depósitos à vista (reserva) que não eram retirados pela sociedade, mantendo 

determinado valor em suas reservas para cobrir os saques diários da população. 
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Assim, se historicamente, numa determinada sociedade, a quantidade de 

saques é de 25% da reserva, esse será o percentual que as Instituições Financeiras 

terão que manter para atender os clientes que necessitarão de moeda manual para 

realizar suas transações. 

Voltando ao exemplo que estamos adotando, se o banco captou na sociedade 

R$ 100 milhões, terá que manter R$ 25 milhões em reservas para fazer frente aos 

saques e poderá emprestar o restante (R$ 75 milhões) para pessoas da sociedade 

que necessitam de recursos. 

Ainda nesta linha de entendimento e ampliando novamente o raciocínio, 

inferimos que os R$ 75 milhões emprestados para a sociedade sejam destinados 

para outro banco que surgiu no País, e inicialmente, este último banco manteve tal 

montante na forma de reserva. Tais operações nestes dois bancos, criados 

hipoteticamente, ficariam assim registradas4: 

Tabela 5 - Simulação de caso Banco “Antigo” 

 

ATIVO PASSIVO 

Reservas                           R$ 25 milhões Depósitos                        R$ 100 milhões 

Empréstimos                     R$ 75 milhões  

 

Tabela 6 - Simulação de caso Banco “Novo” 

 

ATIVO PASSIVO 

Reservas                          R$ 75 milhões Depósitos                          R$ 75 milhões 

 

Da análise das tabelas acima, pode-se verificar que os depósitos efetuados 

pela sociedade no sistema financeiro de tal país hipotético, que no início (surgimento 

do primeiro banco), montavam R$ 100 milhões, passaram para R$ 175 milhões após 

as liberações dos empréstimos e o surgimento do segundo banco. 

Este mecanismo surgiu da percepção do sistema financeiro de que, como as 

retiradas não são todas de uma vez, parte dos recursos captados podem ser 

                                                 
4
 Para um melhor entendimento, apresentaremos na forma de tabelas. 
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emprestados para a sociedade, surgindo daí, o importante papel dos bancos, que é 

a criação de moeda, possibilitando a dinamização da economia e o aumento da 

circulação dos recursos. 

Ressaltando a importância deste papel, Stiglitz e Walsh (2003, p. 143) 

afirmam: 

A oferta de moeda em nossos dias não é criada apenas pela 
cunhagem de moedas metálicas ou pela impressão de cédulas, mas 
também por registros nos livros contábeis dos bancos. A oferta de 
moeda não consiste unicamente das cédulas e moedas que 
carregamos na carteira mas também dos depósitos em contas 
correntes. O nível total de depósitos no sistema bancário é parte 
importante do que entendemos por oferta de moeda. Sempre que 
depositamos ou sacamos dinheiro em nossas contas estamos 
exercendo um impacto potencial sobre a quantidade de moeda.  

Cabe ressaltar que, nada obstante às Instituições Financeiras criarem moeda 

através do mecanismo explicado acima, elas não criam riqueza, pois quando os 

bancos emprestam parte dos recursos da sociedade, aumentando a oferta de 

moeda na economia, os tomadores de recursos contraem uma dívida junto às 

mesmas citadas acima, ou seja, com tais recursos eles não se tornam mais ricos, e 

sim endividados. Podemos concluir, então, que a criação de moeda pelo sistema 

financeiro aumenta a liquidez da economia, mas não a riqueza dela. 

Até aqui vimos que o mecanismo de criação de moeda pelas Instituições 

Financeiras se dá pela multiplicação dos depósitos à vista, captados junto à 

sociedade. Assim, a moeda originalmente injetada na economia pela autoridade 

monetária de um país, tende a se tornar em depósitos à vista dos bancos que, 

depois, os transformam em empréstimos. Estes empréstimos geralmente retornam 

ao sistema financeiro como novos depósitos à vista, que resultam em novos 

empréstimos, que retornam ao sistema como depósitos novamente, que geram 

outros empréstimos, e assim, sucessivamente, girando toda economia de um país, 

numa complexa e, muitas vezes, inimaginável engenharia financeira, que tende a 

funcionar de forma equilibrada, caso os elos não se rompam. 
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Entretanto, esta capacidade de multiplicação da moeda proporcionada pelo 

sistema financeiro tem certa limitação, senão vejamos: já dissemos acima que as 

Instituições Financeiras devem reservar certa parcela de recursos captados, através 

da aplicação de percentual sobre os depósitos à vista, visando garantir os saques 

diários da sociedade para satisfazerem suas transações. Tal reserva de recursos por 

parte dos bancos, denominamos de “encaixe”. Isso é um dos fatores limitadores da 

capacidade de multiplicação da moeda. 

Outro fator limitador se dá exteriormente às Instituições Financeiras, que é a 

atuação do poder público, através de sua autoridade monetária constituída, com o 

objetivo de gerir a oferta de moeda na economia (liquidez), através de um 

mecanismo denominado “depósito compulsório5”. Assim, em função da política 

monetária adotada pelo governo, pode-se aumentar ou diminuir o depósito 

compulsório, aumentando ou restringindo, consequentemente, a capacidade dos 

bancos em criarem moeda. 

Tal capacidade pode ser assim ilustrada: vamos admitir que o Banco Central 

do Brasil injete na economia R$ 10 milhões, em papel-moeda, e as coloque em 

circulação na economia, e que, conforme já explicado acima, a sociedade deposite 

toda esse montante nas instituições financeiras. Admitamos que o encaixe, pelo 

histórico de saques, seja fixado em 10% e que o depósito compulsório determinado 

pela autoridade monetária seja também de 10%, restando aos bancos 80% dos 

recursos captados para destinação, na forma de empréstimos. 

Com o mecanismo de multiplicação da moeda, observado as premissas 

acima, teríamos o seguinte resultado, ilustrado na tabela abaixo:

                                                 
5
 Por meio de depósito compulsórios, as instituições financeiras são obrigadas a depositar no Banco 

Central um percentual dos depósitos captados. 
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Tabela 7 - Exemplificação de criação da moeda pelos bancos 
Valores em R$ mil. 

Sequencia Recursos captados 

na forma de 

depósitos 

Encaixe (10%) Depósito 

compulsório 

(10%) 

Empréstimos 

concedidos 

(80%) 

Emissão 

original 

10.000,0 1.000,0 1.000,0 8.000,0 

1ª 8.000,0 800,0 800,0 6.400,0 

2ª 6.400,0 640,0 640,0 5.120,0 

3ª 5.120,0 512,0 512,0 4.096,0 

4ª 4.096,0 409,0 409,0 3.276,0 

.....     

Final 50.000,00    

 

Percebe-se uma enorme capacidade de multiplicação da moeda pelas 

instituições financeiras, baseada na análise da tabela acima. O sistema conseguiu 

multiplicar por 5 a moeda original, alavancando a capacidade de consumo e 

investimentos. Isso só o sistema financeiro pode proporcionar. 

O resultado é obtido pela soma de uma progressão geométrica onde o 

primeiro termo do exemplo acima são R$ 10 milhões e a razão é 0,80. Definimos de 

“r” o percentual destinado aos empréstimos a serem concedidos, que no exemplo é 

80%. Assim o multiplicador bancário “m” é calculado pela seguinte fórmula:  

M =  __1_ 

          1 - r 

Aplicando a fórmula acima em nosso exemplo, r=0,80, o multiplicador 

bancário (m) será 5, ou seja, o depósito inicial no valor de R$ 10 milhões vezes 5 

alcançará R$ 50 milhões. Cabe esclarecer que o termo (1-r) é equivalente a soma 

dos percentuais retidos pelos bancos na forma de encaixe e depósitos compulsórios. 

Assim, a fórmula pode ser simplificada: 
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M =  ___1___ 

           e + d 

Onde: 

 

M = multiplicador bancário; 

e = encaixe; 

d = depósito compulsório. 

 

Referida expressão deve ser corretamente compreendida, pois se a 

autoridade monetária adotar política monetária visando intervir na liquidez da 

economia, uma das possíveis ações será a restrição ou aumento da capacidade de 

criação de moeda pelas instituições financeiras, através da manipulação dos 

percentuais dos depósitos compulsórios. 

Clarificando a questão, voltando ao nosso exemplo acima, se os depósitos 

compulsórios forem elevados para 40% e o encaixe permanecer em 10%, o 

multiplicador bancário será igual a dois, evidenciando que o montante de depósitos 

será apenas duplicado. Entretanto, se o compulsório for extinto e o encaixe cair para 

5%, o multiplicador bancário será igual a 20, ou seja, o montante de depósitos 

chegará a R$ 200 milhões, valendo-se dos dados do exemplo utilizado. 

O interessante de tal mecanismo é que, com base numa expansão inicial de 

depósitos, o sistema financeiro é capaz de realizar uma múltipla expansão de moeda 

escritural. Na análise de Stiglitz e Walsh (2003, p. 152), 

O processo do multiplicador de depósitos pode lembrar um mágico 
que tira coelhos da cartola; parece que está criando algo do nada. 
Mas, na verdade, é um processo físico real. Os depósitos são criados 
por meio de registros contábeis; em nossos dias impulsos eletrônicos 
criam esses registros nos arquivos de computador. As regras da 
criação de depósitos são regras que especificam quando podem ser 
feitas certos registros nestes arquivos. São essas regras – em 
especial, as exigências de reservas fracionais – que geram a 
capacidade do sistema de expandir os depósitos em um múltiplo do 
aumento original dos depósitos. 
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O processo de multiplicação da moeda é amparado, juridicamente, por 

inúmeros contratos de mútuos (empréstimos) e contratos de depósitos assinados 

entre as partes contratantes, que podem ser negociados posteriormente para 

terceiros, resultando num complexo de relações interligadas, onde a harmonia do 

sistema deve prevalecer, sob pena de todo o sistema ruir, causando efeitos nefastos 

a população de um país. 

3.2 A IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO PARA A ECONOMIA DE UM PAÍS 

Neste capítulo, até aqui, vimos o importante papel das Instituições 

Financeiras para a criação de moeda, através da concessão de empréstimos à 

sociedade, por meio de uma complexa engenharia financeira com muitos atores 

envolvidos, onde a manutenção da harmonia e equilíbrio do sistema é fundamental, 

sob pena do sistema ruir e causar efeitos nefastos para a economia do País e, 

consequentemente, para toda a sociedade brasileira. 

Agora vamos nos deter a refletir acerca da importância do crédito na 

economia do nosso país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE a atividade econômica gerada pelo Sistema Financeiro Nacional 

respondeu por mais de 6% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) de 2008, 

sendo que a principal mola propulsora e geradora de receita do sistema são as taxas 

de juros cobradas dos tomadores de empréstimos.  

Resumidamente, para os bancos, crédito é uma operação ativa em que se 

coloca à disposição dos clientes determinado valor mediante promessa de 

pagamento em uma data futura, por um preço previamente acordado, que é a taxa 

de juros. 

A ciência econômica reconhece a existência da escassez de recursos e, em 

decorrência disso, admite a impossibilidade de que todos os desejos das pessoas 

sejam satisfeitos, o que faz com que os indivíduos tenham que efetuar contínuas 

escolhas. 
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A escassez de recursos financeiros, entretanto, nem sempre é absoluta. 

Nossa capacidade de geração de renda pode oscilar no tempo. Assim, é possível 

que haja descasamento entre nossas necessidades e nossa capacidade financeira 

de satisfazê-las. É aí que surge o importante papel dos bancos. Eles fazem a 

intermediação financeira, ou seja, exercem a ligação entre as sobras de recursos de 

algumas pessoas com as necessidades de outras. 

O crédito fornecido pelo sistema financeiro permite alavancar o crescimento 

econômico da nação, na medida em que aquece a atividade de muitos setores da 

economia, fator essencial para a geração de mais emprego e renda. 

Apesar da simplicidade dos exemplos listados abaixo, no contexto do 

presente trabalho, mas para o perfeito entendimento da importância do crédito 

concedido pelas instituições financeiras, vejamos algumas situações que ressaltam 

tal importância: 

 Em função da chegada de filhos, a família pretende mudar para um 

apartamento maior, mas não têm recursos para pagar a diferença. Então 

busca junto ao banco um financiamento imobiliário para pagar a diferença e 

adquirir o imóvel novo. Como consequência, o crédito para a habitação 

impulsiona a indústria da construção civil, que consegue compradores para os 

seus apartamentos, gerando emprego e renda para os diversos trabalhadores 

da construção civil. Este mesmo raciocínio se dá com financiamento para a 

compra de veículos, com a televisão, equipamentos de informática, etc... 

 

 Um profissional liberal recém-formado pode estar na dependência da 

montagem de seu escritório para começar sua vida profissional, e então 

busca apoio financeiro num banco que indiretamente estará contribuindo para 

a geração de renda desse novo profissional e a possível criação de mais 

emprego - e consequente renda - para dar suporte a ele. 

 

 Um empreendedor pretende ampliar ou modernizar o negócio dele, adquirindo 

equipamentos de informática mais modernos, ou aumentando os recursos 

financeiros aplicados em capital de giro, e para tanto necessita da assistência 
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creditícia das instituições financeiras, que possuem linhas de crédito 

específicas para cada necessidade listada acima. Com isso o lojista poderá 

oferecer melhores condições e prazos para seus clientes, aumentando o 

faturamento e movimentando a economia local. 

 

 Um grupo de industriais planeja ampliar o parque industrial ou modernizá-lo, e 

criar nova linha de produção, o que demandará recursos de longo prazo, em 

função do tempo de maturação do investimento - que é o tempo decorrido 

entre o início do projeto (obras) e a época que esse investimento começa a 

gerar receitas (faturar).  Há bancos de fomento e de investimento que 

possuem as linhas de crédito mais adequadas para tais projetos. Referida 

ampliação demandará a contratação de novos empregados, aumentando o 

emprego e renda, movimentando a economia local, com a contratação de 

empresas periféricas. 

 

Como vimos acima, todos estes projetos e necessidades são situações que 

exigem recursos financeiros para que sejam realizados ou atendidos, e que, em 

todos esses casos os bancos têm condições de atender, caso os interessados não 

disponham de recursos próprios. 

Nesse sentido, Stiglitz e Walsh (2003, p. 143) afirmam: 

[...] os bancos são o meio mais importante com que as empresas 
contam para levantar capital. Quando o sistema bancário entra em 
colapso, como ocorreu na década de 1930 nos Estados Unidos, as 
empresas não conseguem captar recursos para financiar seus 
investimentos, os consumidores perdem seus depósitos e toda a 
economia é prejudicada.  

Concluímos, portanto, que o crédito é importantíssimo para o 

desenvolvimento econômico de um País, pois ele permite que as empresas e 

demais consumidores obtenham recursos emprestados para investirem na produção 

ou aquisição de bens, movimentando assim a economia, e consequentemente 

gerando emprego e renda, que são fatores determinantes para o equilíbrio 

social. 
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No Brasil, ainda temos muito o que avançar na concessão de crédito. O nosso 

país possui uma das menores relações crédito/PIB da América Latina, num 

percentual aproximado de 56%, conforme quadro abaixo: 

Tabela 8 - Relação crédito/produto interno bruto – PIB no Brasil 

 

Crédito do sistema financeiro          

              Saldo – percentual do PIB 
    

  

  
         

  
###     

       
% 

Período   PIB1/ Pessoas jurídicas   Pessoas físicas   Total 

  
 

  (R$ milhões)               

  
 

  
 

Recursos Recursos Total Recursos Recursos Total   

  
 

    livres direcionados   livres direcionados     

###                     

2011 Dez    4 143 013  14,6   12,3   26,9   15,2   7,1   22,2   49,1   

  
 

                  

2012 Jan    4 160 858  14,3   12,1   26,4   15,2   7,2   22,4   48,9   

  Fev    4 182 022  14,3   12,0   26,3   15,2   7,3   22,5   48,8   

  Mar    4 214 290  14,7   12,0   26,7   15,2   7,4   22,6   49,3   

  Abr    4 240 037  14,8   12,1   26,9   15,3   7,5   22,8   49,7   

  Mai    4 258 975  15,0   12,3   27,3   15,4   7,6   23,0   50,3   

  Jun    4 272 313  15,3   12,3   27,6   15,5   7,7   23,3   50,9   

  Jul    4 290 253  15,2   12,5   27,7   15,6   7,8   23,4   51,1   

  Ago    4 310 552  15,3   12,5   27,8   15,7   8,0   23,7   51,5   

  Set    4 323 920  15,6   12,6   28,2   15,6   8,1   23,7   51,9   

  Out    4 346 578  15,6   12,8   28,4   15,6   8,3   24,0   52,4   

  Nov    4 376 013  15,7   12,9   28,7   15,6   8,5   24,1   52,8   

  Dez    4 402 537  16,0   13,3   29,4   15,7   8,7   24,4   53,8   

  
 

                  

           

2013 Jan    4 436 766  15,6   13,3   28,8   15,7   8,8   24,5   53,3   

  Fev    4 464 547  15,5   13,4   28,9   15,6   8,9   24,5   53,4   

  Mar    4 483 872  15,9   13,6   29,4   15,6   9,1   24,7   54,1   

  Abr    4 523 139  15,7   13,6   29,3   15,6   9,2   24,8   54,1   

  Mai    4 559 342  15,7   13,8   29,5   15,7   9,4   25,1   54,6   

  Jun    4 598 835  15,8   14,0   29,9   15,6   9,6   25,2   55,0   

  Jul    4 638 784  15,5   14,1   29,6   15,6   9,7   25,3   54,9   

  Ago    4 673 359  15,5   14,2   29,7   15,6   9,9   25,4   55,2   

  Set    4 715 119  15,6   14,1   29,6   15,5   10,0   25,5   55,1   

  Out *  4 747 562  15,4   14,0   29,4   15,5   10,1   25,6   54,9   

  Nov *  4 777 079  15,6   14,2   29,7   15,4   10,3   25,7   55,5   

  Dez *  4 806 925  15,9   14,6   30,5   15,5   10,5   26,0   56,5   

                     

           

Variação %                 

No mês   0,6   0,3   0,4   0,8   0,1   0,2   0,3   1,0   

No trimestre 1,9 0,3   0,5   0,9   0,0   0,5   0,5   1,4    

No ano   9,4   -0,2   1,3   1,1   -0,3   1,8   1,5   2,6   

Em 12 
meses 

 9,4   -0,2   1,3   1,1   -0,3   1,8   1,5   2,6   

***                     

1/PIB acumulado nos últimos 12 meses – valores correntes    (*) valores preliminares 
Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em: <http://www.bacen.gov.br>. Acesso em: 02 fev. 2014.  

http://www.bacen.gov.br/
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Após a análise da tabela acima, verifica-se que no período de dez/2011 a 

dez/2013 a relação credito/PIB saltou de 49,1% para 56,5%, evidenciando que 

estamos num bom ritmo de crescimento, mas ainda longe de chegar num patamar 

aceitável para uma economia desenvolvida conforme corrobora a análise de Jantália 

(2012, p. 157): 

Não obstante o significativo avanço, a relação crédito/PIB verificada 
no Brasil, porquanto não esteja entre as menores verificadas no 
mundo, ainda é baixa para os padrões internacionais. Segundo o 
Banco Mundial, embora o Brasil apresente números superiores à 
média dos últimos anos verificada em países como Venezuela (onde 
a relação era de 11%), México (18,1%) e Argentina (20,5%), ainda 
perde em muito para a média encontrada em diversos outros países, 
como Chile (74,5%), Itália (75%), França (85,7%), Japão (111,5%), 
Reino Unido (130,1%) e Estados Unidos (162,8%)... 

É por isso que o crescimento do País passa pela massificação do crédito, o 

que movimentará todos os setores da atividade econômica, e melhorará a relação 

crédito/PIB, que é um dos indicadores que medem o grau de desenvolvimento de um 

país.  

Ainda em relação à tabela 08, acima, cabe destacar a diferenciação entre 

crédito com “recursos livres” e com “recursos direcionados”. Estes, como o próprio 

nome já esclarece, são recursos destinados ou direcionados para determinadas 

atividades ou setores da economia, contratados com recursos previstos em 

normativos ou leis, sendo portanto, com taxas de juros reguladas conforme tais 

normativos ou leis, e geralmente se destinam às operações de crédito rural, 

habitacional, e de infraestrutura, com objetivo de apoiar o desenvolvimento de tais 

setores. Aqueles, são recursos obtidos livremente pelas instituições financeiras 

juntos aos clientes e investidores, e assim, com taxas de juros pactuadas de acordo 

com a oferta e procura, ou seja, livremente. 

Com base no exposto no parágrafo acima e, ainda analisando a tabela 08, 

verifica-se que os créditos com recursos livres, posição em dez/2013, representam 

31,4% do PIB, enquanto que os créditos com recursos direcionados, mesma 

posição, representam 25,1% do PIB. 
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Esta distinção acima é importante para o nosso trabalho pois, a partir da 

análise das tabelas 09, 10 e 11, abaixo, faremos breve reflexão que contribuirá para 

uma maior clarificação do objeto de estudo deste trabalho. 

Tabela 9 - Saldo total das operações de crédito do SFN 

 

Operações de crédito do sistema financeiro      

              Resumo 
            

  
  

                
  

####     
              

  
Período   Saldos     Taxas de juros Spreads    Prazos    Inadimplência 
  

  
R$ bilhões 

 
% a.a.   p.p. 

 
  das concessões % 

 
  

  
  

                  meses         

  
  

PJ PF Total PJ PF Total PJ PF Total PJ PF Total PJ PF Total 
                                    

*** 
 

                                

2011 Dez   1 112,9 921,1 
2 

034,0 
17,4 30,0 22,8 9,2 21,0 14,3 53,1 105,4 75,4 2,1 5,7 3,6 

  
 

  
               

2012 Jan   1 099,8 933,4 
2 

033,2 
18,4 30,8 23,7 10,3 21,8 15,2 46,9 106,9 72,8 2,1 5,9 3,8 

  Fev   1 100,6 940,4 
2 

041,0 
18,2 31,1 23,8 10,3 22,5 15,6 53,9 107,4 77,2 2,2 5,9 3,8 

  Mar   1 125,9 953,0 
2 

078,9 
17,8 30,6 23,4 10,1 22,0 15,3 49,7 108,9 75,4 2,2 5,8 3,8 

  Abr   1 141,7 964,9 
2 

106,6 
17,4 29,3 22,6 10,0 21,1 14,8 46,9 109,8 74,1 2,3 5,9 3,9 

  Mai   1 161,2 980,9 
2 

142,1 
16,2 27,6 21,1 9,1 19,8 13,7 55,7 111,3 79,7 2,2 6,0 3,9 

  Jun   1 181,1 994,1 
2 

175,2 
15,4 26,3 20,1 8,3 18,7 12,8 55,9 113,0 80,6 2,2 5,9 3,8 

  Jul   1 188,7 
1 

004,2 
2 

192,9 
15,1 26,2 19,9 8,4 18,9 13,0 53,7 114,9 80,2 2,2 5,9 3,8 

  Ago   1 197,4 
1 

022,5 
2 

219,9 
14,9 25,7 19,6 8,3 18,5 12,7 58,5 115,7 83,4 2,3 5,9 3,9 

  Set   1 218,9 
1 

025,6 
2 

244,5 
14,5 25,7 19,4 7,9 18,5 12,6 52,7 117,2 80,6 2,2 5,9 3,8 

  Out   1 235,2 
1 

041,1 
2 

276,3 
14,0 25,5 19,0 7,5 18,7 12,4 63,5 118,8 87,5 2,4 5,8 3,9 

  Nov   1 255,1 
1 

055,7 
2 

310,8 
14,2 25,1 18,9 7,8 18,3 12,3 60,7 120,8 86,7 2,3 5,7 3,8 

  Dez   1 292,6 
1 

075,8 
2 

368,4 
13,3 24,3 18,0 7,0 17,7 11,5 60,8 123,0 87,5 2,2 5,6 3,7 

  
 

  
               

2013 Jan   1 278,8 
1 

087,3 
2 

366,1 
14,0 24,7 18,6 7,8 18,0 12,2 68,4 125,2 93,0 2,2 5,5 3,7 

  Fev   1 290,3 
1 

093,3 
2 

383,6 
14,0 24,9 18,7 7,6 17,9 12,0 56,8 125,6 86,7 2,2 5,4 3,6 

  Mar   1 319,8 
1 

107,3 
2 

427,1 
14,0 24,5 18,5 7,5 17,4 11,7 54,5 126,9 85,9 2,2 5,4 3,6 

  Abr   1 325,2 
1 

123,9 
2 

449,1 
14,0 24,3 18,5 7,4 17,3 11,7 61,0 128,8 90,5 2,3 5,3 3,6 

  Mai   1 344,5 
1 

142,8 
2 

487,3 
13,5 24,0 18,1 6,8 16,9 11,2 74,1 130,6 98,8 2,3 5,3 3,6 

  Jun   1 372,9 
1 

158,7 
2 

531,6 
14,1 24,2 18,5 6,8 16,2 10,9 63,6 132,7 93,6 2,1 5,0 3,4 

  Jul   1 372,7 
1 

172,4 
2 

545,1 
14,4 25,1 19,1 7,1 16,9 11,4 63,0 133,9 93,9 2,0 5,0 3,3 

  Ago   1 389,3 
1 

188,6 
2 

577,9 
14,7 25,2 19,3 7,2 16,6 11,3 69,5 134,7 98,0 2,0 4,8 3,2 

  Set   1 396,6 
1 

200,6 
2 

597,2 
14,7 25,6 19,5 7,0 16,8 11,3 66,9 134,9 96,7 2,0 4,8 3,3 

  Out* * 1 393,7 
1 

214,6 
2 

608,3 
14,8 26,2 19,8 7,0 17,4 11,6 63,7 136,2 95,6 2,0 4,6 3,2 

  Nov* * 1 420,9 
1 

229,7 
2 

650,6 
15,2 26,1 20,0 7,1 17,0 11,5 61,1 137,7 94,8 1,9 4,5 3,1 

  Dez* * 1 463,9 
1 

251,3 
2 

715,2 
15,1 25,6 19,7 6,9 16,4 11,1 72,6 139,2 101,6 1,8 4,4 3,0 
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Variação %1/                               

No mês 
 

3,0   1,8   2,4   -0,1   -0,5   -0,3   -0,2   -0,6   -0,4   11,5   1,5   6,8   -0,1   
-

0,1   
-0,1   

No trimestre 
 

4,8   4,2   4,5   0,4   0,0   0,2   -0,1   -0,4   -0,2   5,7   4,3   4,9   -0,2   
-

0,4   
-0,3   

No ano 
 

13,3   16,3   14,6   1,8   1,3   1,7   -0,1   -1,2   -0,4   11,8   16,2   14,1   -0,4   
-

1,2   
-0,7   

                  

(*) valores preliminares 
 
Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em: <http://www.bacen.gov.br>. Acesso em: 02 fev. 2014.  
 

A tabela 09 acima mostra que o crédito total, ou seja, o volume de 

empréstimos e financiamentos totais realizados no âmbito do SFN, em dez/2013 

montava em R$ 2,7 trilhões, com uma taxa de juros média de 19,7% aa, e spread de 

11,1% aa, evidenciando que o custo de captação médio dos recursos obtidos pelos 

bancos encontrava-se em 8,6% aa. 

Tabela 10 - Saldo das operações de crédito do SFN com recursos livres 

 
Período   Saldos     Taxas de juros Spreads    Prazos    Inadimplência 

  
  

R$ bilhões 
 

% a.a.   p.p. 
 

  das concessões % 
 

  

  
  

                  meses         

  
  

PJ PF Total PJ PF Total PJ PF Total PJ PF Total PJ PF Total 

                                    

*** 
 

                                

2011 Dez      603,8     628,4    1 232,2  23,3  39,7  31,1  13,4  29,0  20,8  23,6   44,9   33,8   3,4   7,7   5,5   

  
 

                                

2012 Jan      594,4     634,5    1 228,9  24,0  41,1  32,2  14,1  30,3  21,9  24,3   44,9   34,3   3,5   8,0   5,7   

  Fev      599,7     636,5    1 236,2  24,0  41,7  32,5  14,5  31,2  22,6  22,4   44,7   33,3   3,6   8,0   5,7   

  Mar      618,4     641,6    1 260,0  23,4  41,1  31,8  14,2  30,8  22,1  23,2   44,6   33,6   3,5   7,9   5,6   

  Abr      628,2     647,8    1 276,0  22,2  39,4  30,4  13,5  29,5  21,1  23,9   45,4   34,2   3,6   8,0   5,7   

  Mai      638,8     657,3    1 296,1  20,7  37,1  28,5  12,5  27,8  19,8  23,7   45,3   34,0   3,7   8,2   5,8   

  Jun      654,7     663,0    1 317,7  19,8  35,4  27,1  11,7  26,2  18,5  27,4   45,3   35,9   3,6   8,1   5,7   

  Jul      653,9     669,1    1 323,0  19,8  35,4  27,1  12,1  26,7  18,9  23,6   45,3   33,9   3,6   8,1   5,8   

  Ago      658,7     676,0    1 334,7  19,5  34,9  26,7  11,9  26,1  18,5  23,7   45,4   34,1   3,7   8,2   5,8   

  Set      673,8     673,4    1 347,2  19,1  35,1  26,6  11,5  26,3  18,4  25,3   45,6   34,9   3,6   8,2   5,8   

  Out      678,8     679,7    1 358,5  18,4  34,9  26,2  11,0  26,5  18,3  31,6   45,9   38,4   3,8   8,1   5,8   

  Nov      688,6     684,6    1 373,2  19,0  34,7  26,3  11,7  26,2  18,4  24,1   46,3   34,5   3,7   7,9   5,7   

  Dez      706,5     692,6    1 399,1  18,0  33,9  25,3  10,7  25,6  17,6  30,4   46,7   38,0   3,7   8,0   5,6   

  
 

                                

2013 Jan      690,8     697,5    1 388,3  18,9  34,6  26,2  11,6  26,2  18,4  27,7   46,9   36,7   3,7   7,9   5,7   

  Fev      693,5     696,7    1 390,2  19,0  35,1  26,5  11,3  26,2  18,3  22,6   46,3   33,7   3,7   7,7   5,6   

  Mar      711,0     700,6    1 411,6  18,7  34,5  26,0  10,8  25,4  17,6  25,4   46,4   35,2   3,6   7,6   5,5   

  Abr      708,3     707,2    1 415,5  19,2  34,4  26,3  11,2  25,4  17,9  27,6   46,7   36,6   3,7   7,5   5,5   

 Mai      716,6     714,8    1 431,4  18,6  34,2  25,8  10,5  25,2  17,2  31,4   47,7   39,1   3,7   7,5   5,5   

 Jun      728,1     716,9    1 445,0  19,4  34,8  26,6  10,2  24,4  16,8  29,9   47,9   38,3   3,5   7,2   5,2   

 Jul      720,5     723,7    1 444,2  20,0  36,2  27,5  10,8  25,7  17,7  26,2   48,0   36,4   3,5   7,2   5,2   

 Ago      723,9     727,5    1 451,4  20,6  36,6  28,1  10,9  25,4  17,7  24,5   48,5   35,7   3,4   7,0   5,1   

 Set      734,1     730,4    1 464,5  20,7  37,3  28,4  10,8  25,9  17,8  29,4   48,3   38,2   3,4   7,0   5,1   

 Out *    730,9     734,5    1 465,4  20,8  38,5  29,0  10,7  27,2  18,4  22,9   48,0   34,6   3,4   6,8   5,0   

  Nov *    744,7     737,9    1 482,6  21,5  38,5  29,4  10,9  26,6  18,2  24,6   47,7   35,4   3,3   6,6   4,8   

http://www.bacen.gov.br/
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  Dez *    762,9     745,2    1 508,1  21,4  38,0  29,0  10,6  25,8  17,5  30,2   48,4   38,5   3,1   6,7   4,8   

  
 

                                

Variação 
%1/ 

                              

No mês 
 

2,4   1,0   1,7   -0,1   -0,5   -0,4   -0,3   -0,8   -0,7   5,6   0,7   3,1   
-

0,2   
0,1   0,0   

No 
trimestre  

3,9   2,0   3,0   0,7   0,7   0,6   -0,2   -0,1   -0,3   0,8   0,1   0,3   
-

0,3   
-

0,3   
-0,3   

No ano 
 

8,0   7,6   7,8   3,4   4,1   3,7   -0,1   0,2   -0,1   -0,2   1,7   0,5   
-

0,6   
-

1,3   
-0,8   

***                                   

(*) valores preliminares 
 
Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em: <http://www.bacen.gov.br>. Acesso em: 02 fev. 2014.  

 

Enquanto que o volume de total de empréstimos e financiamentos no Brasil 

em dez/2013 montava em R$ 2,7 trilhões, com uma taxa de juros média de 19,7% 

aa, e spread de 11,1% aa, analisando a tabela 10 acima, verifica-se que o volume 

de empréstimos com recursos livres monta em R$ 1,5 trilhão, com uma taxa de 

juros média de 29,0% aa e um spread de 17,5% aa, ou seja, tais recursos, se 

comparados ao volume de crédito total, são mais caros e apresentam spread maior, 

proporcionando também maior rentabilidade/retorno aos bancos. 

Isto se dá, pois conforme já explicamos anteriormente, as taxas de juros 

cobradas dos empréstimos e financiamentos realizados com referidos recursos, são 

pactuados livremente, sendo regulados pela oferta e demanda, e política de crédito 

adotada pelos Bancos, se mais ou menos restritiva. 

http://www.bacen.gov.br/
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Tabela 11 - Saldo das operações de crédito do SFN com recursos direcionados 

 
Período   Saldos     Taxas de juros Spreads    Prazos    Inadimplência 

  
  

R$ bilhões 
 

% a.a.   p.p. 
 

  das concessões % 
 

  

  
  

                  meses         

  
  

PJ PF Total PJ PF Total PJ PF Total PJ PF Total PJ PF Total 

                                    

*** 
 

                                

2011 Dez   
   

509,1  
   

292,7  
   801,8  9,7  8,6  9,3  3,8  3,5  3,7  83,6  210,9  128,7  0,5   2,0   1,0   

  
 

                                

2012 Jan   
   

505,4  
   

298,9  
   804,3  11,1  8,4  10,1  5,2  3,4  4,5  70,3  213,0  121,9  0,5   2,0   1,1   

  Fev   
   

500,9  
   

303,9  
   804,8  10,5  8,1  9,7  4,7  3,4  4,3  86,6  214,1  133,5  0,5   2,0   1,1   

  Mar   
   

507,5  
   

311,4  
   818,9  10,5  8,1  9,6  4,7  3,1  4,1  77,4  216,4  128,8  0,5   2,0   1,1   

  Abr   
   

513,5  
   

317,1  
   830,6  10,9  8,0  9,8  5,1  3,4  4,5  71,3  216,1  125,1  0,7   2,0   1,2   

  Mai   
   

522,4  
   

323,6  
   846,0  9,9  7,7  9,1  4,2  3,2  3,8  89,6  219,3  138,0  0,5   2,1   1,1   

  Jun   
   

526,4  
   

331,1  
   857,5  9,2  7,4  8,6  3,5  3,1  3,4  86,8  222,6  138,0  0,5   2,0   1,1   

  Jul   
   

534,8  
   

335,1  
   869,9  8,6  7,3  8,1  3,3  3,1  3,2  86,1  227,0  139,3  0,6   1,9   1,1   

  Ago   
   

538,6  
   

346,4  
   885,0  8,5  7,0  8,0  3,3  3,0  3,2  95,8  226,3  145,7  0,6   1,9   1,1   

  Set   
   

545,1  
   

352,1  
   897,2  8,2  7,1  7,8  3,0  3,3  3,1  82,2  229,1  138,4  0,5   2,0   1,1   

  Out   
   

556,4  
   

361,5  
   917,9  8,0  7,1  7,6  2,8  3,4  3,0  97,5  229,6  148,4  0,7   2,0   1,2   

  Nov   
   

566,6  
   

371,1  
   937,7  7,7  6,8  7,4  2,6  3,1  2,8  99,4  231,3  150,5  0,7   2,0   1,2   

  Dez   
   

586,0  
   

383,2  
   969,2  7,2  6,8  7,0  2,1  3,1  2,4  92,9  233,2  147,2  0,5   1,9   1,0   

  
 

                                

2013 Jan   
   

588,1  
   

389,8  
   977,9  7,7  6,7  7,3  3,0  3,1  3,0  110,5  236,9  159,8  0,5   1,8   1,0   

  Fev   
   

596,8  
   

396,6  
   993,4  7,6  6,6  7,2  2,9  2,9  2,9  91,7  237,7  148,8  0,5   1,9   1,1   

  Mar   
   

608,8  
   

406,7  
  1 015,5  7,7  6,7  7,3  3,0  3,0  3,0  84,2  238,2  144,7  0,5   2,0   1,1   

  Abr   
   

617,0  
   

416,7  
  1 033,7  7,2  6,7  7,0  2,5  3,0  2,7  94,9  240,3  152,4  0,7   2,0   1,2   

  Mai   
   

627,9  
   

428,1  
  1 056,0  7,0  6,7  6,9  2,2  2,9  2,5  116,8  240,8  166,3  0,6   2,1   1,2   

  Jun   
   

644,8  
   

441,8  
  1 086,6  7,4  6,7  7,1  2,6  2,7  2,6  96,9  242,3  155,2  0,6   1,8   1,1   

 Jul   
   

652,2  
   

448,7  
  1 100,9  7,4  6,8  7,2  2,5  2,5  2,5  99,0  243,5  157,1  0,5   1,8   1,0   

 Ago   
   

665,3  
   

461,1  
  1 126,4  7,4  6,9  7,2  2,5  2,4  2,4  112,7  242,5  165,0  0,5   1,8   1,0   

 Set   
   

662,5  
   

470,2  
  1 132,7  7,4  7,0  7,3  2,4  2,3  2,4  103,4  241,9  159,9  0,5   1,9   1,1   

 Out * 
   

662,7  
   

480,1  
  1 142,8  7,5  7,2  7,4  2,5  2,3  2,4  103,6  243,1  161,1  0,5   1,7   1,0   

 Nov * 
   

676,2  
   

491,7  
  1 167,9  7,6  7,3  7,5  2,6  2,5  2,6  96,1  244,7  157,5  0,5   1,7   1,0   

 Dez *   700,9   506,1    1 207,0  7,7  7,3  7,5  2,7  2,5  2,6  113,3  244,7  167,2  0,4   1,6   0,9   

  
 

                                

Variação %1/                               

No mês 
 

3,7   2,9   3,3   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   17,2   0,0   9,7   
-

0,1   
-

0,1   
-0,1   

No trimestre 
 

5,8   7,6   6,6   0,3   0,3   0,2   0,3   0,2   0,2   9,9   2,8   7,3   
-

0,1   
-

0,3   
-0,2   

No ano 
 

19,6   32,1   24,5   0,5   0,5   0,5   0,6   -0,6   0,2   20,4   11,5   20,0   
-

0,1   
-

0,3   
-0,1   

***                                   

(*) valores preliminares. 
Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em: <http://www.bacen.gov.br>. Acesso em: 02 fev. 2014.  

http://www.bacen.gov.br/
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Através da análise da tabela 11, verifica-se que o montante de empréstimos 

realizados no âmbito do SFN com recursos direcionados em dez/2013 era de R$ 1,2 

trilhão, com uma taxa de juros média de 7,5% aa, e um spread de 2,6% aa, 

percentuais muito abaixo dos empréstimos realizados com recursos livres e o 

volume total de crédito, evidenciando que a regulamentação para empréstimos e 

financiamentos com recursos direcionados tem surtido efeito, proporcionando aos 

tomadores dos recursos taxas acessíveis que permitem a manutenção de suas 

atividades, estratégicas para o nosso País, pois como já afirmamos anteriormente, 

tais recursos são direcionados principalmente para o agronegócio, habitação e 

infraestrutura, cujos agentes financeiros principais são, respectivamente, o Banco do 

Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), todos eles bancos oficiais. 

3.3 O RISCO DE CRÉDITO 

Qualquer empreendimento empresarial, independente da atividade, possui um 

risco envolvido, no sentido de que há uma probabilidade de perda, ou seja, existe 

uma possibilidade do negócio não dar certo, resultando em prejuízo para o 

empreendedor. 

Nesse sentido corrobora Turczyn (2005, p. 60) ao afirmar que “todo exercício 

de atividade econômica traz ínsito o risco, inseparável de todas as modalidades de 

atividade e elemento de uma das mais basilares leis econômicas: aquela que 

estabelece a proporcionalidade entre o risco e o lucro”. 

Turczyn (2005, p. 61) também alerta que: 

Na atividade bancária, no entanto, o risco assume uma relevância 
especial em razão da multiplicidade de formas pelas quais se faz 
presente e por suas consequências, tanto em relação a cada banco 
isoladamente considerado, quanto em relação ao sistema financeiro 
como um todo. 
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Analisando a questão dos riscos envolvidos no sistema financeiro, Fortuna 

(2005, p. 726) acrescenta que 

[...] a crescente integração internacional dos mercados financeiros e 
de capitais, ampliada com o advento dos instrumentos derivativos e 
da generalização da flutuação da taxa de câmbio, fez aumentar a 
diversidade de possibilidades de risco às quais uma instituição 
financeira se expõe. 

Do exposto acima verificamos que o risco é inerente ao negócio e se este 

negócio diz respeito à atividade das Instituições Financeiras, tal risco é 

potencializado pela complexidade do sistema e os diversos atores envolvidos. 

Ainda para Fortuna (2005, p. 726-7), dentre os diferentes tipos de risco a que 

estão sujeitas as Instituições Financeiras, eles podem ser agrupados em: 

 Risco de mercado: é proveniente de qualquer mudança de valor nos ativos e 

passivos em posse da Instituição Financeira, quer sejam vinculados a taxa de 

juros, de câmbio ou negociados nos mercados de renda variável ou no 

mercado imobiliário;   

 Risco de liquidez: tem origem na dificuldade da necessidade de se 

movimentar recursos financeiros através da comercialização de um 

determinado ativo, não haja comprador potencial, tendo a instituição que 

reduzir o valor para conseguir realizar a venda. Também pode se originar da 

impossibilidade da instituição realizar determinados pagamentos ou cumprir 

os compromissos nas épocas aprazadas por falta de disponibilidade de caixa. 

 Risco operacional: é a possibilidade de perda provenientes de falhas na 

estrutura organizacional da instituição, em todos os processos, seja em nível 

de sistemas, procedimentos, pessoas, recursos de tecnologia, e ainda, pela 

perda dos valores éticos e corporativos que juntam os diferentes 

componentes da referida estrutura. 

 Risco legal: ocorre pela inobservância ou negligência da instituição em 

relação ao cumprimento da legislação vigente, bem como de toda 

normatização relacionadas às operações ativas e passivas, e ainda, pela 

quebra de contratos. 



62 
 

 

 Risco de crédito: é o risco proveniente do não pagamento de algum tipo de 

responsabilidade contraída por qualquer contraparte vinculada à instituição, 

originado de empréstimos, aquisição de títulos públicos e privados ou 

operações com derivativos.  

Além dos riscos elencados acima por Fortuna, acrescentamos um risco muito 

atual, surgido principalmente em função das novas tecnologias da informação e das 

redes sociais, que é o risco de imagem, caracterizado pela possibilidade de perdas 

decorrentes de a instituição ter seu nome desgastado junto ao mercado ou 

autoridades, em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não. 

Para Turczyn (2005, p. 73) há também o risco moral que “consiste na 

tendência de comportamento dos agentes financeiros de tanto mais se arriscarem 

quanto maior for o aparato de proteção colocado à sua disposição.” 

Portanto, nos bancos, o fator risco é uma variável importantíssima a ser 

considerada na realização dos seus negócios, principalmente relacionados ao 

crédito para com os seus clientes. A própria palavra crédito deriva do latim “credere” 

que significa acreditar, ou seja, quando os bancos emprestam o dinheiro eles estão 

acreditando que vão recebê-lo de volta, o que nem sempre acontece, em função do 

inadimplemento do cliente mutuário. 

Assim, quando os bancos realizam um empréstimo há sempre um risco de 

não receber o dinheiro de volta, conhecido como risco de crédito que “é o risco 

associado à possibilidade do devedor falhar em cumprir suas obrigações contratuais 

com a Organização, quanto ao pagamento de principal ou juros” (TORRES, 1993, 

p.16). 

Sendo o risco inerente à atividade de crédito, não podendo ser eliminado, os 

bancos procuram diminuir as possibilidades de perda. Para tanto, procuram por meio 

de medidas probabilísticas, quantificar o risco, de forma a fixar seu preço 

adequadamente.  Esse preço do risco será sempre repassado para a taxa de 

juros cobrada dos empréstimos e financiamentos concedidos aos clientes. 
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Neste sentido o Banco Central do Brasil (1999, p. 8, grifo nosso) faz o 

seguinte alerta: 

O risco de crédito tem sido um fator determinante do elevado custo 
das operações de empréstimo, o que também explica a dificuldade 
ou mesmo a não concessão de empréstimos pelos bancos. Quando 
fazem operações de crédito, os bancos querem ter a certeza de 
receber de volta os valores emprestados, mais os juros pactuados, 
pois os intermediadores financeiros têm obrigações para como os 
seus depositantes. Como essa certeza não existe, mesmo para 
clientes de primeira linha, os bancos sempre cobram um adicional 
a título de risco de crédito, ou seja, um valor associado à 
probabilidade de não receber o valor emprestado. 

Aqui cabe esclarecer que tais medidas probabilísticas adotadas pelos bancos 

diferenciam RISCO de INCERTEZA. Aquele existe quando o tomador da decisão 

pode embasar-se em probabilidade para estimar diferentes resultados, de modo que 

sua expectativa se fundamente em dados históricos. Isto é, a decisão é tomada a 

partir de estimativas julgadas aceitáveis. Já incerteza ocorre quando o tomador não 

dispõe de dados históricos acerca de um fato, o que poderá exigir que a decisão se 

faça de forma subjetiva, isto é, apenas através de sua sensibilidade pessoal. 

Acerca da questão do risco de crédito envolvido no negócio bancário, Jantália 

(2012, p. 271) reflete: 

Com efeito, isolando o fator de risco, tido como o mais particularizado 
e decisivo de todos os fatores que impactam o custo das operações 
de crédito, ter-se-ia uma margem significativamente menor de 
variação das taxas de juros dentro de circunstâncias normais de 
mercado. Desse modo, e considerando que todos os demais fatores 
de custo seriam relativamente próximos ou constantes, a análise de 
eventual abusividade ganharia bases mais robustas e 
metodologicamente mais consistentes. 

Portanto, em todo crédito concedido há um risco envolvido, que pode ser 

maior ou menor, em função da linha de crédito, do tomador do recurso (perfil do 

cliente do banco) e da atividade desenvolvida pelo tomador. Conclui-se, portanto, 

que há uma relação entre o risco x retorno (taxas de juros). Quanto maior o risco da 

operação maior será a taxa de juros cobrada, quanto menor o risco da operação 

menor será a taxa de juros pactuada. 
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3.3.1 A relação Risco e Limite de Crédito 

Podemos conceituar como limite de crédito o valor máximo que uma 

instituição financeira admite emprestar a um determinado cliente. Ele é estabelecido 

em função dos dados cadastrais levantados pela instituição. Quando uma instituição 

financeira defere um limite de crédito para o cliente, ela também estabelece as 

condições para utilização do mesmo, como as linhas de crédito que poderão ser 

contratadas, prazos máximos, tipos de garantias a serem constituídas, forma de 

amortização, piso e teto dos juros a serem cobrados, entre outras condições.  

Ao refletir sobre a questão, Avila Filho (1992, p. 99) afirma que o 

estabelecimento de um limite de crédito “torna o relacionamento com o cliente mais 

ágil em termos de negociação, já que, ao sabermos antecipadamente o volume de 

recursos que podemos aplicar com o mesmo, dentre desse limite a negociação será 

meramente comercial”. 

Atualmente, em função das ferramentas surgidas com o avanço da tecnologia 

da informação, as instituições financeiras conseguem estabelecer limite de crédito 

individualizado para todos os clientes cadastrados, tratando-os de forma singular, 

com base nas variáveis históricas e comportamentais de cada um deles levantadas 

quando da confecção da ficha cadastral.  

Isto permite que, além de se estabelecer um limite de crédito, se possa 

classifica-los individualmente numa faixa de risco, que geralmente é dividido em 

níveis, e que influenciará no valor do limite a ser definido. Baraldi (1990, p.58) 

sugere o seguinte parâmetro para classificação de risco: 

- Rating 1 
Cliente com situação econômico-financeira inquestionável, estável, 
não apresentando variações sensíveis em sua estrutura patrimonial 
nos últimos três exercícios, tradicional no mercado (mais de 5 anos) 
e atuando no mercado estável com boas perspectivas. 
- Rating 2 
Cliente com situação econômico-financeira boa, apresentando bom 
grau de estabilidade de sua estrutura patrimonial nos últimos três 
exercícios, tradicional no mercado (mais de 5 anos) e atuando em 
mercado de boa estabilidade e boas perspectivas. 
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- Rating 3 
Cliente com situação econômico-financeira regular, apresentando 
uma razoável estrutura patrimonial nos últimos três exercícios, 
tradicional no mercado (mais de 5 anos) e atuando em mercado com 
estabilidade ou com baixo grau de instabilidade e razoáveis 
perspectivas. 
- Rating 4 
Cliente com situação econômico-financeira deficiente, apresentando 
instabilidade em sua estrutura patrimonial, tradicional no mercado 
(mais de 5 anos) e atuando em mercado com estabilidade ou 
instabilidade e razoáveis perspectivas. 
- Rating 5 
Cliente com situação econômico-financeira ruim, deficiente estrutura 
patrimonial, tradicional no mercado (mais de 5 anos). 
- Rating 6 
Cliente com situação econômico-financeira péssima, em regime de 
insolvência ou pré-insolvência. 

Com base nos parâmetros sugeridos acima, Baraldi (1990, p. 59) entende que 

o cliente classificado como rating 1 apresentará risco inexistente; rating 2, risco 

mínimo; rating 3, risco aparente; rating 4, risco presente; rating 5, risco elevado; e 

rating 6, risco total. 

Discordamos em parte da classificação de risco defendida por Baraldi 

conforme acima, pois entendemos que não há operação de crédito com risco 

inexistente. Todo negócio atinente ao crédito bancário há um risco envolvido, por 

menor que seja, em função de variáveis que fogem ao controle das partes, como 

decisões judiciais, perda do bem objeto da garantia, falecimento do devedor, casos 

fortuitos, etc.... 

Em nossa avaliação, uma classificação de risco adequada, ficaria assim 

definida: 

I. Risco mínimo: nesta faixa serão classificados os clientes que apresentam 

situação econômico-financeira sólida, crescente nos últimos anos, ótima 

experiência de crédito, histórico de pontualidade, isento de restrições 

atualmente e no passado, e tradicional no mercado em que atua ou com 

ótima experiência profissional, se for o caso de pessoa física, entre outros 

fatores de menor peso; 

II. Risco aceitável: nesta faixa serão classificados os clientes que apresentam 

boa situação econômico-financeira, estável nos últimos anos, boa experiência 
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de crédito, histórico de pontualidade, isento de restrições atualmente, e 

tradicional no mercado em que atua ou com boa experiência profissional, se 

for o caso de pessoa física, entre outros fatores de menor peso; 

III. Risco considerável: já nesta faixa, serão agrupados os clientes que 

apresentam situação econômico-financeira regular, sem crescimento nos 

últimos anos, pequena ou inexistente experiência de crédito, histórico de 

impontualidades, isento de restrições atualmente mas com histórico no 

passado, e novos no mercado em que atuam ou com pouca experiência 

profissional, se for o caso de pessoa física, entre outros fatores de menor 

peso;  

IV. Risco elevado: nesta faixa, serão agrupados os clientes que apresentam 

situação econômico-financeira deteriorada, involuindo, experiência de crédito 

negativa, histórico de impontualidades, com restrições cadastrais atuais, sem 

tradição no mercado ou sem experiência profissional (no caso de pessoa 

física), dentre outros fatores de menor peso; 

V. Risco total: nesta última faixa, serão agrupados os clientes que apresentam 

situação econômico-financeira deficitária; patrimônio líquido negativo, 

experiência de crédito negativa, com dívidas vencidas, apresentam restrições 

cadastrais atuais e no passado, dentre outros fatores de menor peso; 

 

Cabe acrescentar que dentre estas cinco faixas ou níveis de risco, ainda há 

uma graduação interna, sendo que o cliente pode estar classificado mais próximo ou 

mais distante da faixa de menor risco. Como se pode notar, não há mais 

tratamento igual nos bancos, em relação ao crédito a ser concedido e a taxa de 

juros a ser cobrada. Cada cliente é visto de forma singular, conforme o potencial de 

risco que pode representar ao banco, e por isso cada um deles possui um limite de 

crédito diferenciado, muitas vezes tendo eles a mesma renda mensal. Assim há uma 

relação inversamente proporcional entre risco e limite de crédito: quanto maior o 

risco apresentado pelo cliente menor será o limite de crédito e quanto menor o risco 

maior o limite de crédito. 

No caso, por exemplo, de um tomador cliente pessoa física, fatores como: 

residência própria ou alugada; tempo de residência no mesmo local; idade; estado 

civil; escolaridade; profissão; trabalho em emprego público ou privado; históricos de 
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pontualidade; renda; entre outros; são fatores que influenciam na avaliação de risco 

e consequentemente estabelecimento de limite de crédito e definição das taxas de 

juros dos clientes. 

Na avaliação de Fortuna (2005, p. 204): 

Ao ter acesso aos dados cadastrais, tanto negativos quanto 
positivos, dos clientes tomadores de crédito, as instituições poderão 
classificar com maior confiabilidade os clientes que tenham um 
melhor histórico de qualidade de pagamento, e dessa forma, não só 
reduzir o risco particular das operações e do sistema como um todo, 
mas também estabelecer taxas diferenciadas na concessão de 
crédito para um mesmo tipo de operação. O resultado de tudo isso é 
uma redução nas taxas de juro dos créditos concedidos aos clientes 
do sistema com histórico de bons pagadores, beneficiando-os. Nada 
mais justo que os virtuosos não paguem pelos pecadores. 

Tratando especificamente desta questão Jantália (2012, p. 269) diz que 

existem vários modelos de classificação de risco de crédito, que basicamente são 

fundamentados em dois conceitos ou metodologias: 

[...] o de credit scoring, ou escoragem de crédito, e o behaviour 
scoring, ou escoragem comportamental. A diferença primordial entre 
eles é que o primeiro modelo, mais simples, baseia-se normalmente 
em atribuição de pontos a quesitos objetivos de avaliação, 
relacionados a capacidade de pagamento, como nível de renda, 
patrimônio e adimplência de outros compromissos, enquanto que a 
análise comportamental, mais complexa, costuma levar em conta 
outros fatores como hábitos de consumo e tipos de aplicação 
financeira... 

Em nosso entendimento, qualquer que seja a metodologia adotada, verifica-

se um significativo avanço na avaliação dos riscos envolvidos, a ponto das 

investigações usadas pelas instituições financeiras apontarem o risco individualizado 

que cada cliente pode apresentar. 
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3.3.2 Classificação de risco das operações de crédito no Sistema Financeiro 

Nacional 

Todas as operações de créditos realizados no âmbito do SFN recebem uma 

atribuição de risco conforme classificação estabelecida pelo Banco Central do Brasil 

através da Resolução nº 2.682, de 21/12/1999. De acordo com a referida resolução, 

as operações de crédito receberão a seguinte classificação, em ordem crescente de 

risco: 

 

nível AA;  

nível A;  

nível B;  

nível C;  

nível D;  

nível E;  

nível F;  

nível G;  

nível H. 

 

Assim, temos que o nível AA representa risco mínimo para o banco e o nível 

H representa risco total, com as demais graduações de risco definidas pelos níveis 

intermediários, citados acima. 

Segundo o art. 2º da resolução em análise, a classificação da operação no 

nível de risco correspondente é de responsabilidade da instituição detentora do 

crédito e deve ser efetuada, com base em critérios consistentes e verificáveis, 
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amparada por informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os 

seguintes aspectos:  

 

I - em relação ao devedor e seus garantidores:  

 

a) situação econômico-financeira;  

b) grau de endividamento;  

c) capacidade de geração de resultados; 

d) fluxo de caixa;  

e) administração e qualidade de controles;  

f) pontualidade e atrasos nos pagamentos;  

g) contingências;  

h) setor de atividade econômica;  

i) limite de crédito;  

 

II - em relação à operação:  

 

a) natureza e finalidade da transação;  

b) características das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez; 

c) valor. 

 

Cabe acrescentar que, conforme disposto no parágrafo único do artigo em 

questão, a classificação das operações de crédito de titularidade de pessoas físicas 

deve levar em conta, também, as situações de renda e de patrimônio bem como 

outras informações cadastrais do devedor. 



70 
 

 

Através de modelos estatísticos e probabilísticos, e se valendo da mais 

avançada tecnologia da informação, as instituições financeiras, por meio da 

conjugação dos aspectos elencados nas alíneas acima, classificam individualmente 

cada operação de crédito contratada no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. 

Segundo Fortuna (2005, p. 199), a introdução desta regra de classificação 

pelo Banco Central trouxe os seguintes benefícios para o SFN: 

 Elimina o nivelamento atual entre o bom e o mau pagador; assim, o bom 

pagador deixa de pagar a conta do inadimplente; 

 Aumenta a importância e valoriza o SCR do BC; 

 Dá à qualidade do crédito analisada um enfoque proativo e não mais reativo; 

 Aumenta o caráter prudencial da concessão de crédito; 

 Diminui a possibilidade dos bancos esconderem suas dificuldades de 

recebimento; 

 Cria um padrão uniforme de classificação de risco para todo o sistema 

bancário; 

 Facilita a diferenciação da taxa de risco de crédito por cliente, melhorando 

suas taxas; 

 Aumenta a competividade do sistema pela busca dos melhores clientes; 

 Cria um ambiente propício a um aumento mais seguro da oferta de crédito; 

 Obriga os tomadores de crédito a serem mais criteriosos em suas demandas 

e informações; e 

 Diminui a inadimplência. 

 

Outra inovação introduzida pela Circular do Banco Central ora em análise, foi 

o estabelecimento de regras claras quanto à constituição da provisão mensal para 

fazer face aos créditos de liquidação duvidosa de cada instituição financeira. Da 

conjugação do disposto nos art. 4º e 6º, as Instituições Financeiras deverão 

constituir provisão em montantes suficientes para fazer frente às perdas prováveis 

na realização dos créditos, observando os seguintes parâmetros: 
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Tabela 12 - Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 

 

Nível de Risco Dias de atraso da operação de crédito % de provisão 

AA Zero Zero 

A Zero 0,5 

B 15 a 30 dias 1,0 

C 31 a 60 dias 3,0 

D 61 a 90 dias 10,0 

E 91 a 120 dias 30,0 

F 121 a 150 dias 50,0 

G 151 a 180 dias 70,0 

H Acima de 180 dias 100,0 

 

Conforme Fortuna (2005, p. 2000) “as regras do Banco Central são uma 

norma contábil de gestão financeira. Para o banco quanto maior o número de 

créditos duvidosos no balanço, maior será a provisão de recursos que o banco terá 

de fazer e mais transparentes serão suas contas”. 

Como os parâmetros expostos na tabela acima são comum a todas as 

Instituições Financeiras, percebe-se, quanto maior for o risco das operações que 

determinada instituição quiser correr, maior será o custo da provisão para perdas 

com operações de crédito. Isto leva também a concluir que, tal volume apropriado 

como custo, certamente impactará o custo da formação das taxas de juros desta 

instituição, não podendo, portanto, comparar taxas de juros de Instituições 

Financeiras que possuem a carteira de crédito com risco médio da carteira 

classificados em níveis diferentes.  

3.4 O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR 

Vimos até aqui que as instituições financeiras são agentes que atuam na 

intermediação financeira, captando recursos do público em geral, principalmente sob 

a forma de depósitos, e com parte desses recursos captados concedem 

empréstimos sob várias modalidades (vide item 3.5 deste capítulo), além de investir 

em outros ativos, tais como títulos públicos e privados.  
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Vimos também que as instituições financeiras podem se tornar insolventes se 

acumularem créditos não honrados, isto é, se os tomadores de crédito não 

conseguirem pagar os valores que tomaram emprestados, e por isso, elas estão 

fortemente expostas ao risco de crédito. 

Diante deste quadro, o Banco Central do Brasil, como órgão de regulação e 

supervisão do sistema financeiro, sentiu a necessidade de municiar-se de 

instrumentos de avaliação dos riscos envolvidos nas operações de crédito realizadas 

pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

Para tanto, através da Resolução nº 3.658, de 17 de dezembro de 2008, 

regulamentou o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) – 

instituído pelo Conselho Monetário Nacional – sistema este que armazena dados 

sobre as operações contratadas por todas as instituições, de forma que ele possa 

adotar medidas preventivas com o objetivo de proteger os recursos que a sociedade 

confia às referidas instituições, tendo como objetivo principal “reforçar os 

mecanismos de supervisão bancária, com aumento da eficácia de avaliação dos 

riscos inerentes à atividade” (BACEN, 2013) 

Desta forma, verifica-se que o SCR “é um instrumento de registro e consulta 

de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de 

crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país”, 

sendo atualmente o “principal instrumento utilizado pela supervisão bancária para 

acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras. Nesse sentido, 

desempenha papel importante na garantia da estabilidade do Sistema Financeiro 

Nacional e na prevenção de crises” (BACEN, 2013). 

Para Fortuna (2005, p. 200) o objetivo primordial do SCR “é diminuir o risco 

de insolvência do sistema financeiro nacional, pela redução do grau de risco de 

inadimplência — os créditos não pagos —, dos empréstimos e financiamentos 

concedidos à pessoas físicas e ou jurídicas”. 

De acordo com o art. 3º da Resolução BACEN citada acima: 
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São considerados operações de crédito, para fins de registro no 
SCR, os seguintes débitos e responsabilidades:         
         I - empréstimos e financiamentos;                            
         II - adiantamentos;                                          
         III - operações de arrendamento mercantil;                   
         IV - coobrigações e garantias prestadas;                     
         V - compromissos de crédito não-canceláveis incondicional e 
unilateralmente pelas instituições mencionadas no art. 4º;            
         VI- operações baixadas como prejuízo   e   créditos contratados 
com recursos a liberar;                                   
         VII - demais operações que impliquem  risco  de  crédito, 
inclusive aquelas que tenham sido objeto de negociação com  
retenção substancial de riscos e de benefícios ou de controle, de 
acordo com a Resolução nº 3.533, de 31 de janeiro de 2008.                         

Da análise do referido art. 3º, cabe uma reflexão sobre o item “VI”, que diz 

que as operações baixadas como prejuízo devem ser registradas no SCR. Isso 

significa que toda decisão judicial a favor de um tomador de crédito no sentido 

de se reduzir a taxa de juros convencionada, eliminar juros e multas moratórias, ou 

qualquer outra decisão que reduz o montante do débito, tal diferença será registrada 

no referido cadastro do Banco Central, além das operações que não foram 

honradas. 

Ainda sobre os débitos e responsabilidades listados, Fortuna (2005, p. 203) 

ressalta que: 

Uma inclusão importante é que, também, são considerados no total 
de cada cliente alguns dos limites pré-aprovados de crédito, mesmo 
que não estejam sendo por eles utilizados. Entretanto, antes de sua 
liberação eles não são computados no total da responsabilidade do 
cliente. Tal fato permite que o BC tenha um maior controle sobre o 
risco potencial de crédito das instituições que atendem as pessoas 
físicas, pois, em geral, elas oferecem muitos “produtos de prateleira” 
com limites pré-aprovados de crédito. Dessa forma o SCR abrange 
um maior número de clientes pessoas físicas e torna-se mais 
completo.  

Apesar do SCR não ser um cadastro informativo restritivo, nele há dados 

tanto positivos (valores de empréstimos a vencer sem atraso) quanto negativos 

(valores de dívidas vencidas e baixadas como prejuízo), razão pela qual caso um 

cliente pleiteie um crédito na instituição financeira, o histórico obtido através de 

consulta ao SCR poderá influenciar na análise da instituição financeira para a 

concessão ou não do crédito pleiteado. Portanto, uma decisão judicial que implique 



74 
 

 

nas situações apontadas logo acima, poderá, no futuro prejudicar a obtenção de 

novos créditos pelo beneficiário de tal decisão. 

Na análise de Fortuna (2005, p. 203), acerca desta questão:  

Um dos principais benefícios do SCR, com o detalhamento dos 
dados das operações de crédito concedidas e a conceder aos 
clientes pelo conjunto das instituições envolvidas, é a ampliação do 
conceito de cadastro positivo de informações sobre as operações de 
crédito. 

A observação é importante, pois “nos cadastros negativos, ou restritivos, 

somente existirá informações sobre as operações de crédito de um cliente, quando 

houver algum fato desabonador que as justifique” (FORTUNA, 2005, p. 203) 

Cabe acrescentar que, conforme inciso “I” do art. 4º, da resolução em análise, 

as Instituições Financeiras devem “obter autorização específica do cliente, passível 

de comprovação, para consultar as informações constantes do SCR”, sendo um fator 

importante que diferencia o SCR dos cadastros restritivos. 

De acordo com o Banco Central:  

O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, 
mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. 
Inicialmente determinou-se que as instituições enviassem 
informações sobre o total das operações dos clientes com 
responsabilidade total igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais). Paulatinamente, esse valor foi sendo diminuído, 
inicialmente para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), depois 
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e atualmente, são armazenadas 
no banco de dados do SCR as operações dos clientes com 
responsabilidade total igual ou superior a R$ 1.000,00 (mil reais) a 
vencer e vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais 
prestados pelas instituições financeiras a seus clientes, além de 
créditos a liberar contabilizados nos balancetes mensais (BACEN, 
2013) 

Conforme art. 10, da Resolução 3.658, as Instituições Financeiras são 

responsáveis pelo encaminhamento sistemático de dados sobre as operações de 

crédito, cumprindo a elas também corrigir ou excluir as informações imprecisas. 
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Eventuais questionamentos judiciais devem ser encaminhados diretamente à 

instituição financeira que informou os dados sobre a operação. 

A base legal para o SCR coletar e compartilhar informações entre as 

instituições participantes do Sistema Financeiro Nacional e a privacidade dos 

clientes, quanto ao sigilo e à divulgação de informações estão amparadas na Lei 

Complementar nº 105/01, de 10 de janeiro de 2001, que em seu art. 1º, parágrafo 3º, 

determina que “não constitui violação do dever de sigilo a troca de informações entre 

instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de 

risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 

Banco Central do Brasil”; 

Em termos de regulamentação, além do disposto na Resolução BACEN 

3.658, de 17 de dezembro de 2008, o Conselho Monetário Nacional, através da 

Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, dispõe que as Instituições Financeiras 

poderão consultar as informações consolidadas por clientes constantes do sistema, 

desde que obtida autorização específica do cliente para essa finalidade (grifo 

nosso). 

Tal determinação acima ratifica que cabe exclusivamente ao tomador de 

crédito permitir ou não o compartilhamento de dados. Sem a autorização do cliente, 

nenhuma instituição financeira integrante do SFN pode acessar os dados dos 

clientes no sistema, sob pena de cometer crime.  Assim, o SCR preserva a 

privacidade do cliente, pois exige que a instituição financeira possua autorização 

expressa do cliente para consultar as informações que lhe dizem respeito. 

Cabe ressaltar que as pessoas físicas e jurídicas com registro no SCR não 

ficam impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos, prevalecendo as 

condições acordadas entre o cliente e a instituição financeira, mas é obvio que tais 

dados contribuirão positivamente ou negativamente na decisão do Banco. 

Na avaliação do Banco Central (BACEN, 2013), o SCR proporciona uma série 

de benefícios, assim estratificados: 
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Para a sociedade em geral 

O benefício imediato do sistema para a sociedade é o aumento do 
conteúdo de informações que facilitam a tomada da decisão de 
crédito, diminuindo os riscos de concessão e aumentando a 
competição entre as instituições participantes do SFN. 
 
Nessa linha, destaca-se que o SCR tem, em seu projeto, 
características que representam grande evolução para a sociedade 
em geral. As informações permitem que as instituições conheçam 
melhor os tomadores de crédito no SFN e, com base na exposição 
que apresentem, possam oferecer produtos semelhantes com 
melhores condições de taxa ou prazo, para aqueles clientes com 
hábitos de pagamento regular. 
 
A base de dados do SCR atende aos interesses da sociedade, por 
ser importante ferramenta de acompanhamento regular e sistemático 
do risco de crédito dos agentes que concedem empréstimos e 
financiamentos. Amplia a capacidade de monitoramento das 
instituições financeiras, auxiliando a área de supervisão bancária do 
Banco Central a detectar riscos e agir preventivamente no sentido de 
proteger as poupanças dos cidadãos. Além disso, permite não só a 
identificação dos clientes que pagam suas obrigações em dia, como 
também a oportunidade de oferecer a eles taxas de juros menores. 
 
A taxa de juros incidente nas operações de crédito concedidas pelos 
intermediários financeiros reflete a taxa de captação, os custos 
operacionais da instituição, os tributos e taxas pagos, acrescidos de 
uma margem de lucro. A inadimplência é um custo implícito no preço 
do crédito e, quanto menor a certeza de pagamento, maior a taxa 
cobrada ao tomador final. Ao conhecer melhor o risco do potencial 
contratante do crédito, as instituições financeiras podem oferecer 
taxas menores àqueles tomadores com bom histórico de pagamento. 
Nesse sentido, o SCR funciona como um bureau de crédito e registra 
informações úteis para a distinção entre bons e maus pagadores, 
contribuindo para a redução do spread bancário. 
 
Os bureaus de crédito têm o importante papel de reduzir os custos 
de obtenção de dados que tornem possível avaliar melhor os 
clientes. Ao obter dados fidedignos sobre os potenciais devedores, 
reduz-se a assimetria de informações, permitindo que as 
expectativas de risco do credor e do potencial devedor se 
aproximem, possibilitando, em um ambiente competitivo, a 
concessão de crédito a taxas mais justas e compatíveis. 

Para a Supervisão bancária 

Como ferramenta da supervisão, o SCR permite ao Banco Central 
monitorar e fiscalizar com maior eficiência e em maior escala os 
riscos e perdas das carteiras de crédito das instituições financeiras. A 
verificação desses riscos é reconhecidamente importante, tendo em 
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vista o histórico de insolvência bancária relacionado ao não 
pagamento de créditos. 

Para as Instituições Financeiras 

Como instrumento de gestão de crédito, beneficia as instituições 
financeiras pela ampliação do conhecimento acerca de seus clientes. 
O SCR contribui para a quantificação dos riscos por meio da 
compreensão do nível de endividamento e do perfil de pagamento 
dos clientes. Permite a análise de outros aspectos na avaliação de 
riscos, tais como a forma de utilização do crédito e a exposição em 
moeda estrangeira. 

Após a análise dos argumentos apresentados acima, não há dúvida de que o 

SCR veio contribuir para a existência de um sistema financeiro mais transparente, 

sólido e equilibrado, onde as partes integrantes dele podem ter a tranquilidade de 

que o risco de quebra sistêmica fica cada vez mais mitigado, em função de 

instrumentos como este que ora analisamos. 

Finalmente, para fins de atendimento dos objetivos deste trabalho, 

concluímos que o SCR pode contribuir para uma redução das taxas de juros 

cobradas pelas Instituições Financeiras em função das informações proporcionadas, 

bem como pode impedir o acesso ao crédito de cliente que obteve decisão judicial 

favorável que reduziu o valor da dívida, já que tal informação fica registrada no 

sistema em questão.  

Neste sentido, Fortuna (2005, p. 204) reflete que o SCR, ao ser utilizado 

como subsídio para análise de risco das operações de crédito, “terá efeitos sobre a 

inadimplência e, consequentemente, sobre as taxas de juros na ponta de 

empréstimos e financiamentos”. 

3.5 AS MODALIDADES DE CRÉDITO PRATICADAS PELOS BANCOS 

Toda vez que uma instituição financeira concede crédito para um determinado 

cliente que atende as condições para tanto, ela está realizando uma operação ativa. 

Conforme Jantália (2012, p. 128) 
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As operações ativas são aquelas mediante as quais as instituições 
operadoras do SFN aplicam seus recursos, sejam eles próprios ou 
fruto de captação junto ao público. Essa aplicação se dá por meio de 
linhas de crédito disponibilizadas às pessoas físicas e jurídicas em 
geral ou até mesmo a outras instituições do SFN. A denominação 
como ativas decorre do fato de que, neste tipo de operação, a 
instituição que concede o crédito assume a posição de credora. 

Como órgão regulador, o Banco Central do Brasil divide as operações de 

crédito em três grandes categorias: empréstimos, financiamentos e títulos 

descontados. Em função da grande dinâmica do mercado financeiro, há uma 

infinidade de linhas de crédito disponibilizadas aos clientes pessoas físicas e 

jurídicas, todas enquadráveis em uma das categorias citadas acima. 

É importante abordarmos este tema no presente trabalho, pois cada categoria 

de operação de crédito possui risco diferente, ou seja, cada operação, por envolver 

um risco diferenciado, vai ter taxas de juros diferentes, de acordo com a intensidade 

maior ou menor do risco envolvido.  

O raciocínio é simples, como já afirmamos no item anterior: quanto maior o 

risco, maior será o preço da taxa de juros praticada. Quanto menor o risco envolvido, 

menor será o preço final da taxa de juros cobrada do cliente. Mais uma vez 

lembramos: o risco tem o seu preço estipulado nas taxas de juros. 

3.5.1 Empréstimos 

Nesta modalidade de operação não existe uma destinação específica dos 

recursos provenientes do crédito concedido.  O cliente os utiliza da forma como 

melhor lhe apraz. É a modalidade de crédito mais comum nos bancos: cheques 

especiais, crédito direto ao consumidor (crédito pessoal), contas garantidas, crédito 

rotativo e alguns tipos de empréstimos pessoais, são exemplos enquadrados nesta 

modalidade. 

O fato de não ter uma destinação específica, e geralmente desprovida de uma 

garantia real, esta modalidade de crédito é a que possui maior risco para os bancos, 

sendo também as que possuem maiores taxas de juros praticadas. A seguir 
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apresentamos as principais características das linhas de empréstimo mais usuais no 

mercado. 

3.5.1.1 Cheques Especiais 

Trata-se de uma das linhas de crédito mais populares do mercado financeiro 

brasileiro. Praticamente todos os correntistas dos bancos brasileiros, que são isentos 

de restrições, recebem um limite de cheque especial, seja pessoa física ou jurídica. 

Ser portador de um cheque especial dá status social e maior aceitabilidade no 

mercado deste tipo de ordem de pagamento à vista, que é o cheque. 

Na avalição de Fortuna (2005, p. 185): 

Para o cliente, o produto garante uma liquidez imediata para suas 
emergências. Para o banco, é um instrumento mercadológico forte, 
mas que, se mal administrado, pode representar uma perda 
significativa, tendo em vista seu impacto sobre a administração de 
reservas bancárias, já que é necessário deixar recursos de suas 
reservas de livre movimentação em stand by – portanto, sem 
aplicação no overnight -, para atender à eventual demanda pelo 
empréstimo e da qual o banco só vai tomar conhecimento no dia 
seguinte. 

Conforme análise acima, esta necessidade de deixar os recursos à disposição 

do cliente para ser utilizado a qualquer momento, encarece este tipo de crédito, 

sendo uma das taxas de juros mais elevadas do sistema financeiro. Outro fator que 

leva esta linha de crédito a possuir taxas de juros elevadas é a alta inadimplência da 

linha. A disponibilidade imediata do recurso induz os clientes a utilizarem o recurso 

para o consumo, sendo que muitas vezes extrapolam sua capacidade de 

pagamento, o que contribui para inadimplência elevada desta linha de crédito. 

Levantamento realizado pelo Banco Central, no período de 8 a 14/08/2013, na 

modalidade sob análise, apresentou os seguintes resultados, conforme tabelas 

abaixo: 

 

Tabela 13 - Taxas de juros pré-fixadas de cheque especial Pessoa Jurídica (em ordem crescente) 
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    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MÉDIA CREDITO RECURSOS DIRECIONADOS 
PJ 

 7,40 

 MÉDIA CRÉDITO TOTAL PJ  14,70 

 MÉDIA CRÉDITO RECURSOS LIVRES PJ  20,60 

1 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  2,95 41,67 

2 BCO DO EST. DO PA S.A.  3,95 59,13 

3 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  3,99 59,82 

4 BCO CAPITAL S.A.  4,32 66,20 

5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  4,56 70,73 

6 BCO DO EST. DO RS S.A.  4,61 71,65 

7 BCO ABC BRASIL S.A.  4,71 73,63 

8 BCO FIBRA S.A.  5,36 87,07 

9 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  5,73 95,05 

10 BCO DA AMAZONIA S.A.  5,98 100,69 

11 BCO DO EST. DE SE S.A.  6,01 101,35 

12 BCO BRADESCO S.A.  6,28 107,74 

13 BCO BANESTES S.A.  6,30 108,08 

14 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  7,33 133,63 

15 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  7,97 150,94 

16 BCO SAFRA S.A.  8,12 155,19 

17 BCO DO BRASIL S.A.  9,08 183,77 

18 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  10,01 214,06 

19 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  10,56 233,40 

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago. 2013. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Tabela 14 - Taxas de juros pré-fixadas cobradas de cheque especial Pessoa Física (em ordem 
crescente) 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

1 BCO LA NACION ARGENTINA  0,12 1,48 

 MÉDIA CREDITO REC. DIRECIONADOS PF  6,90 

2 BCO INDUSVAL S.A.  1,57 20,51 

3 BCO SOFISA S.A.  1,79 23,66 

 MÉDIA CRÉDITO TOTAL PF  25,20 

4 BCO ALFA S.A.  2,21 29,94 

5 BCO CEDULA S.A.  2,32 31,65 

 MÉDIA CRÉDITO RECURSOS LIVRES PF  36,60 

6 BANCOOB  3,07 43,73 

7 BANCO BONSUCESSO S.A.  3,24 46,62 

8 BANIF BRASIL BM S.A.  3,56 52,15 

9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  4,01 60,34 

10 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  4,10 61,88 

11 BCO CAPITAL S.A.  4,22 64,19 

12 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  4,27 65,17 

13 BCO DAYCOVAL S.A  5,00 79,56 

14 BCO PAULISTA S.A.  5,30 85,80 

15 BCO DO BRASIL S.A.  5,30 85,87 

16 BCO DO EST. DO PA S.A.  5,34 86,59 

17 BCO DA AMAZONIA S.A.  5,56 91,41 

18 BCO ORIGINAL DO AGRO S/A  5,98 100,86 

19 BCO BANESTES S.A.  6,09 103,17 

20 BCO DO EST. DO RS S.A.  6,15 104,71 

21 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  6,22 106,21 

22 BCO LUSO BRASILEIRO S.A.  6,78 119,76 

23 BCO BRADESCO S.A.  7,90 149,04 

24 BCO DO EST. DE SE S.A.  8,07 153,69 

25 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  8,13 155,46 

26 BCO SAFRA S.A.  8,21 157,86 

27 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  8,29 160,19 

28 BCO RENDIMENTO S.A.  9,46 195,86 

29 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  9,69 203,29 

30 BCO CITIBANK S.A.  9,88 209,70 

31 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  10,00 213,88 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013. 

 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Verifica-se, na análise acima, a ganância de boa parte dos bancos listados, 

afinal não se justifica taxas tão elevadas, conforme avalia o próprio Banco Central do 

Brasil (1999, p. 11), em reflexão sobre a questão: 

O acesso às operações de cheque especial normalmente é 
concedido apenas a clientes ditos especiais, com bom cadastro junto 
aos bancos, o que teoricamente afasta a hipótese de elevada 
inadimplência e da necessidade de grandes acréscimos a título de 
risco de crédito. Da mesma forma, com a informatização das 
operações bancárias, não se justificam grandes acréscimos às taxas 
em função das despesas administrativas. Afinal, os bancos 
normalmente já cobram tarifas quando dos contratos de abertura de 
crédito especial e renovação de cadastro. 

O Banco Central acrescenta (1999, p. 11): 

A explicação para a elevada taxa de retorno desta atividade está, 
possivelmente, no fato dos bancos terem algum poder de mercado 
sobre os tomadores de recursos em cheque especial. Com efeito, 
face a uma cobrança de juros elevada, a melhor resposta do tomador 
seria trocar de banco, negociando uma taxa menor. Infelizmente, isso 
não é tão fácil. A obtenção de um limite de cheque especial é 
normalmente conseguida depois que o banco passa a conhecer as 
características de crédito do cliente, o que demanda um certo tempo. 
Ou seja, a troca de instituição financeira, para o tomador de recursos, 
em cheque especial, envolve um grande custo. 

Como se pode notar, a facilidade de acesso ao crédito e a disponibilidade 

imediata do recurso, aliado à necessidade de consumo dos correntistas ou de honrar 

compromissos, tornam o cheque especial uma das linhas de crédito mais populares 

do país, nada obstante a dura realidade das altas taxas de juros praticadas nesta 

modalidade de crédito. 

Interessante observar que a menor taxa do cheque especial PJ ainda é 

superior as taxas médias do crédito total do sistema financeiro, do crédito com 

recursos direcionados e até mesmo do crédito com recursos livres - cujas taxas são 

mais elevadas, nesta modalidade de crédito, corroborando com nossa afirmação 

quanto à prática de cobrança dos bancos. Já em relação ao cheque especial PF, 

verifica-se que há bancos que praticam taxas inferiores as taxas médias listadas. 
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Isso é justificável pela flexibilização de taxas em função do volume de recursos que 

os clientes possuem aplicados e esporadicamente utilizam o limite de cheque 

especial. De qualquer forma, a grande maioria cobra taxas elevadas, conforme 

revela a tabela 14, acima. 

Ainda analisando a tabela 14, constata-se a prática de taxas superiores a 

200% ao ano, sendo que todos os bancos nesta condição, possuem o controle de 

capital por estrangeiros. Seriam tais taxas abusivas? São elevadas, mas a regulação 

atual do SFN permite a migração para outros bancos, já que a concorrência é 

grande nessa linha de crédito. Se os clientes destes bancos listados estão dispostos 

a pagar taxas elevadas, não migrando para concorrentes que apresentam taxas 

menores, deve-se considerar o fato de que algum diferencial está sendo oferecido a 

eles que compensam o pagamento dos juros nesse patamar. Por isso não há como 

considerarmos tais taxas abusivas, considerando somente a taxa por si só. 

3.5.1.2 Contas Garantidas 

Tipo de operação de crédito geralmente destinada às pessoas jurídicas, “por 

meio do qual a instituição financeira disponibiliza à pessoa jurídica uma linha de 

crédito pré-aprovada, vinculada à conta corrente” (JANTALIA, 2012, p. 130). 

Ainda conforme Jantália (2012, p. 130): 

Sua instrumentalização se dá por meio da celebração de um contrato 
de abertura de crédito, no qual se estabelece o limite de crédito da 
empresa, bem como os juros e demais encargos. Á medida que a 
linha de crédito é utilizada, a instituição credora calcula esses juros e 
encargos sobre o saldo devedor apresentado ao final de cada dia, 
cobrando-os, de forma automática, mediante lançamento dos valores 
diretamente em conta corrente da empresa, normalmente em dia do 
mês estabelecido em contrato. 

Levantamento realizado pelo Banco Central, no período de 8 a 14/08/2013, na 

modalidade sob análise, apresentou os seguintes resultados, conforme tabela 

abaixo: 
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Tabela 15 - Taxas de juros de conta garantida para PJ, pré-fixada 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 
1 SOROCRED CFI S.A.  0,21 2,60 

 MÉDIA CREDITO REC. DIRECIONADOS PJ  7,40 

 MÉDIA CRÉDITO TOTAL PJ  14,70 

2 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  1,34 17,28 

 MÉDIA CRÉDITO RECURSOS LIVRES PJ  20,60 

3 BCO RODOBENS S.A.  1,67 22,01 

4 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  1,93 25,76 

5 BCO DO BRASIL S.A.  1,95 26,08 

6 BCO DO EST. DO RS S.A.  2,04 27,35 

7 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  2,06 27,70 

8 BCO LUSO BRASILEIRO S.A.  2,10 28,27 

9 BANCO JOHN DEERE S.A.  2,22 30,07 

10 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.  2,26 30,72 

11 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  2,29 31,24 

12 BCO CEDULA S.A.  2,31 31,55 

13 BCO BANESTES S.A.  2,34 32,05 

14 BCO FIBRA S.A.  2,38 32,63 

15 BCO ORIGINAL DO AGRO S/A  2,43 33,44 

16 BCO CAPITAL S.A.  2,49 34,33 

17 BCO ALFA S.A.  2,52 34,73 

18 BCO DO EST. DE SE S.A.  2,56 35,40 

19 NBC BANK BRASIL S.A. - BM  2,69 37,48 

20 BCO GERADOR S.A.  2,69 37,58 

21 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  2,78 39,03 

22 BCO DA AMAZONIA S.A.  2,82 39,56 

23 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  2,84 39,87 

24 BCO RENDIMENTO S.A.  3,18 45,61 

25 BCO SOFISA S.A.  3,24 46,56 

26 BANIF BRASIL BM S.A.  3,36 48,62 

27 BANCO BONSUCESSO S.A.  3,37 48,79 

28 BCO TRIANGULO S.A.  3,56 52,10 

29 BCO CITIBANK S.A.  3,77 55,93 

30 BCO DAYCOVAL S.A  3,79 56,30 

31 BANCO SEMEAR  3,86 57,54 

32 BCO BRADESCO S.A.  4,23 64,41 

33 PARANA BCO S.A.  5,16 82,94 

34 BCO SAFRA S.A.  5,97 100,47 

35 BCO INDUSVAL S.A.  6,50 113,02 

36 BCO VOTORANTIM S.A.  7,23 131,06 

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago. 2013. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Verifica-se, conforme a tabela 15 acima, que as taxas praticadas nesta 

modalidade de crédito também são elevadas, onde praticamente todos os bancos 

ofertam taxas superiores às médias dos créditos totais, com recursos direcionados e 

recursos livres. 

Na avaliação de Fortuna (2005, p. 185) “algumas contas garantidas têm 

caráter apenas de conta devedora, funcionam separadas da conta corrente e, 

normalmente, exigem do cliente o aviso com antecedência dos valores a serem 

sacados”, razão pela qual possuem taxas de juros menores que as do cheque 

especial, mas ainda assim elevadas, se comparadas às demais linhas de crédito 

para pessoas jurídicas. 

Ainda analisando a tabela 15 acima, constata-se que o banco que apresenta 

a maior taxa nesta linha de crédito é o Banco Votorantim S/A, com uma taxa média 

mensal de 7,23% e anual de 131,06%. Isso poderia resultar na conclusão 

equivocada de que tal banco está obtendo elevados lucros em seus resultados 

anuais. 

Entretanto, conforme demonstrações contábeis divulgadas publicamente 

(disponíveis em www.bancovotorantim.com.br/ri), referido banco apresentou um 

prejuízo líquido de R$ 1.988,0 milhões, em 2012 e R$ 512 milhões, em 2013, sendo 

que as despesas com Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) foram, 

respectivamente, de R$ 5.422,9 milhões (2012) e R$ 4.454,2 milhões (2013), 

evidenciando que o spread desta instituição está muito elevado para cobertura da 

inadimplência, o que justifica a prática de taxas altas e que, mesmo assim, não 

cobre todas as despesas do banco, resultando no prejuízo informado acima. 

3.5.1.3 Crédito Pessoal 

Como o próprio nome diz, trata-se de linha de crédito destinada às pessoas 

físicas, com o objetivo de prover recursos para fazer frente ao pagamento de 

despesas específicas como impostos, viagens, material escolar, tratamento dentário, 

serviços médicos, etc... 

http://www.bancovotorantim.com.br/ri
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Conforme avalia Jantalia (2012, p. 133): 

Trata-se de uma modalidade de crédito diferenciada e alternativa ao 
cheque especial, que permite ao cliente tomar emprestada 
determinada quantia previamente estabelecida e aprovada, segundo 
seu perfil de risco, que pode pagá-la de forma parcelada. Pode ser 
contratada até mesmo em caixas eletrônicos ou via internet. 

Levantamento realizado pelo Banco Central, no período de 8 a 14/08/2013, na 

modalidade sob análise, apresentou os seguintes resultados, conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 16 - Taxas de juros pré-fixadas cobradas de clientes Pessoa Física 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

1 BCO BGN S.A.  0,00 0,00 

 MEDIA CREDITO RECURSOS DIRECIONADOS PF  6,90 

2 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.  1,55 20,29 

3 BCO GUANABARA S.A.  1,59 20,77 

4 BCO RODOBENS S.A.  1,70 22,41 

5 BCO DA AMAZONIA S.A.  1,79 23,79 

6 BARIGUI S.A. CFI  1,82 24,22 

 MÉDIA DE CRÉDITO TOTAL PF  25,20 

7 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  2,00 26,78 

8 BCO MAXINVEST S.A.  2,04 27,40 

9 BCO ITAUCARD S.A.  2,13 28,72 

10 BANCO BONSUCESSO S.A.  2,19 29,64 

11 SENFF S.A. - CFI  2,20 29,84 

12 BCO DO EST. DE SE S.A.  2,26 30,68 

13 MÚLTIPLA CFI S/A  2,30 31,34 

14 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  2,39 32,75 

15 BANCOOB  2,45 33,72 

 MEDIA CRÉDITO RECURSOS LIVRES PF  36,60 

16 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A.  2,63 36,60 

17 BCO RENDIMENTO S.A.  2,64 36,64 

18 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  2,67 37,22 

19 PORTOSEG S.A. CFI  2,72 38,07 

20 BCO DO EST. DO RS S.A.  2,81 39,41 

21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  3,05 43,36 

22 BCO DO BRASIL S.A.  3,15 45,11 

23 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  3,37 48,92 

24 BCO LUSO BRASILEIRO S.A.  3,52 51,39 
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25 BCO BANESTES S.A.  3,53 51,67 

26 SANTANA S.A. - CFI  3,77 55,88 

27 FINANSINOS S.A. CFI  3,83 57,03 

28 PARATI - CFI S.A.  4,05 60,97 

29 OMNI SA CFI  4,08 61,61 

30 DIRECAO S.A. CFI  4,10 62,03 

31 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  4,16 63,17 

32 CREDITÁ S.A. CFI  4,19 63,66 

33 BCO CITIBANK S.A.  4,27 65,07 

34 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  4,47 69,00 

35 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  4,64 72,24 

36 BCO BRADESCO S.A.  4,87 76,91 

37 BCO A.J. RENNER S.A.  4,92 77,93 

38 BCO DO EST. DO PA S.A.  5,31 86,02 

39 BV FINANCEIRA S.A. CFI  6,77 119,58 

40 FACTA S.A. CFI  7,03 125,85 

41 BCO GERADOR S.A.  7,25 131,67 

42 CETELEM BRASIL S.A. CFI  7,44 136,54 

43 FINAMAX S.A. CFI  7,50 138,04 

44 KREDILIG S.A. - CFI  8,14 155,72 

45 GOLCRED S/A - CFI  8,48 165,65 

46 BCO CACIQUE S.A.  8,62 169,67 

47 CREDIARE CFI S.A.  8,97 180,22 

48 BANCO SEMEAR  9,58 199,75 

49 BANCO INTERMEDIUM S/A  9,61 200,84 

50 SOROCRED CFI S.A.  9,87 209,34 

51 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI  9,97 212,78 

52 FINANC ALFA S.A. CFI  10,04 215,11 

53 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI  11,36 263,57 

54 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI  11,44 266,94 

55 PARANA BCO S.A.  11,67 275,92 

56 MIDWAY S.A. - SCFI  11,78 280,47 

57 HS FINANCEIRA  11,92 286,15 

58 PORTOCRED S.A. - CFI  12,09 293,53 

59 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI  12,38 305,90 

60 SAX S.A. CFI  12,53 312,34 

61 NEGRESCO S.A. - CFI  12,64 317,28 

62 BANCO BRADESCARD  13,82 372,91 

63 LECCA CFI S.A.  14,30 397,44 

64 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI  19,68 763,23 

65 CREFISA S.A. CFI  20,11 801,49 

66 BCO DAYCOVAL S.A  22,01 988,54 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Esta linha apresenta taxas menores do que as do cheque especial, pois 

“como o risco da instituição financeira é limitado ao montante pré-aprovado e a 

operação é pontual, não sendo passível de postergação indefinida, tal como ocorre 

com o cheque especial” (JANTÁLIA, 2012, p. 133). 

A popularização desta modalidade de crédito levou a uma oferta da mesma 

por quase todas as Instituições Financeiras que atuam no segmento de varejo, 

conforme bancos listados na tabela acima.  

Outra constatação que podemos fazer são as taxas cobradas na linha de 

crédito direto ao consumidor – CDC. Muitas financeiras cobram juros elevados de 

seus clientes, superiores a 10% ao mês (levantamento da tabela 16 acima indicam 

15 instituições nesta situação), na medida em que tais financeiras possuem 

disposição em correr um risco maior, emprestando recursos para clientes com 

restrições, o que certamente aumenta o nível de perdas com tomadores 

inadimplentes. Tal estratégia eleva o spread para cobrir o calote e como 

consequência a taxa de juro final. Neste particular, os bancos comerciais 

pesquisados cobram juros bem menores, pois possuem sistemas de avaliação de 

crédito mais eficientes e são mais conservadores em relação ao risco. 

Quem é o público das financeiras? É a grande maioria da população pobre e 

não esclarecida que não tem acesso ao sistema financeiro, ou seja, não possui ou 

nem tem condições de acesso à conta bancária. Por causa disso, se sujeitam aos 

juros elevados ofertadas por estas entidades de crédito. 

3.5.1.4 Crédito Pessoal Consignado 

Linha de crédito, relativamente nova no mercado e estimulada pelo Governo 

Federal, destinada às pessoas físicas, possui como característica principal o 

pagamento da dívida mediante desconto da prestação diretamente na folha de 

pagamento do tomador, seja aposentado e pensionista (beneficiário do INSS), seja 

trabalhador de empresa pública ou privada, o que requer a participação da empresa, 

INSS ou órgão público, conforme o caso, para consignação dos valores e posterior 

repasse ao agente financeiro que concedeu o empréstimo. 
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Tal linha foi estabelecida por meio da Medida Provisória nº 130, de 17 de 

setembro de 2003, que posteriormente foi convertida na Lei nº 10.820, de 17 de 

dezembro de 2003 e se encontra, ainda, regulamentada pelo Decreto nº 4.840/2003. 

Para Fortuna, “o empréstimo consignado tem a grande vantagem de oferecer 

taxas de juros baixas. O juro menor é resultado do baixo risco de inadimplência 

assumido pelos bancos, já que o pagamento é feito diretamente pela empresa” 

(2005, p. 194). 

Visando proporcionar maior concorrência entre as instituições financeiras 

nesta linha de crédito, o Banco Central do Brasil, através da Circular nº 3.522, de 14 

de janeiro de 2011, vedou as mesmas a celebração de convênios, contratos ou 

acordos que impeçam o acesso de clientes às operações de crédito ofertadas por 

outras instituições. 

Apesar das vantagens do crédito consignado, na análise de Fortuna (2005, p. 

195), há, porém, um fator que precisa ser melhor avaliado: 

Um dos principais componentes do risco embutido na concessão de 
empréstimos com desconto em folha de pagamento – e cujo custo 
ainda não foi devidamente mensurado – é a taxa de rotatividade da 
mão-de-obra de cada setor econômico. O turn over terá influência 
direta na rentabilidade da operação, pois se a taxa de determinado 
setor for superior a média, a margem da instituição precisa aumentar 
para compensar o risco de inadimplência, pois a Lei que estabeleceu 
as regras do crédito consignado limita a 30% da verba rescisória o 
montante que pode ser direcionado à instituição financeira para 
cobrir a dívida contraída se o trabalhador for demitido. 

Conforme já informamos na introdução, de acordo com a Portaria INSS nº 

623, de 22 de maio de 2012, foi estabelecido um teto para cobrança de juros nas 

operações de crédito consignado pelo INSS, que não poderá ser superior a 2,14% 

ao mês ou 3,06% ao mês, já expressado o custo efetivo total da operação. 

Levantamento realizado pelo Banco Central, no período de 8 a 14/08/2013, na 

modalidade sob análise, apresentou os seguintes resultados, conforme tabelas 

abaixo: 
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Tabela 17 - Taxas de juros pré-fixadas em operações de consignado INSS: 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MEDIA CREDITO RECURSOS DIRECIONADOS 

PF 

 6,90 

1 FINANC ALFA S.A. CFI  1,65 21,70 

2 BCO BANESTES S.A.  1,68 22,09 

3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,70 22,42 

4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  1,72 22,68 

5 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,73 22,89 

6 BANCOOB  1,73 22,92 

7 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  1,75 23,11 

8 BCO DO BRASIL S.A.  1,75 23,15 

9 BCO FIBRA S.A.  1,77 23,50 

10 LECCA CFI S.A.  1,81 24,07 

11 BCO SAFRA S.A.  1,83 24,38 

12 SUL FINANCEIRA S.A.-CFI  1,85 24,54 

 MEDIA CREDITO TOTAL PF  25,20 

13 CREDIARE CFI S.A.  1,92 25,63 

14 BCO BGN S.A.  1,92 25,64 

15 BCO ARBI S.A.  1,94 25,89 

16 BCO BRADESCO S.A.  1,97 26,40 

17 PARANA BCO S.A.  1,98 26,55 

18 BCO CITIBANK S.A.  1,98 26,56 

19 BANCO BRADESCARD  1,99 26,63 

20 BARIGUI S.A. CFI  2,00 26,81 

21 BANCO INTERMEDIUM S/A  2,00 26,85 

22 GAZINCRED S.A. SCFI  2,02 27,05 

23 BCO VOTORANTIM S.A.  2,02 27,10 

24 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  2,05 27,57 

25 BANCO CIFRA  2,06 27,67 

26 BCO BRADESCO FINANC. S.A.  2,06 27,69 

27 BCO DAYCOVAL S.A  2,07 27,87 

28 ITAÚ BMG CONSIGNADO  2,08 28,01 

29 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  2,09 28,22 

30 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  2,09 28,24 

31 BCO BMG S.A.  2,10 28,25 

32 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  2,11 28,52 

33 BANCO BONSUCESSO S.A.  2,11 28,53 

34 BCO CACIQUE S.A.  2,12 28,56 

35 MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI  2,16 29,19 

36 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.  2,18 29,49 

37 PARATI - CFI S.A.  2,22 30,09 

38 BCO GERADOR S.A.  2,23 30,32 

 MEDIA CREDITO RECURSOS LIVRES PF  36,60 

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013. 

 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Conforme tabela 17 acima, verifica-se que a taxa média de crédito com 

recursos livres encontra-se superior às taxas ofertadas por todas as instituições 

financeiras que operam no crédito consignado INSS. Assim podemos concluir que os 

recursos utilizados pelos bancos e financeiras, na oferta desta linha de crédito, 

possuem incentivo governamental, através do programa do microcrédito, permitindo 

a limitação dos juros pelo teto. 

Tabela 18 - Taxas de juros pré-fixadas cobradas em operações de consignado do setor privado: 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MEDIA CREDITO RECURSOS DIRECIONADOS 

PF 

 6,90 

1 BCO ARBI S.A.  1,40 18,17 

2 BANCOOB  1,50 19,57 

3 BANIF BRASIL BM S.A.  1,55 20,30 

4 BANCO TOPÁZIO S.A.  1,64 21,59 

5 TODESCREDI S/A - CFI  1,67 22,02 

6 SOCINAL S.A. CFI  1,75 23,21 

7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,79 23,67 

8 BCO DA AMAZONIA S.A.  1,87 24,83 

9 FINANC ALFA S.A. CFI  1,87 24,90 

 MEDIA CREDITO TOTAL PF  25,20 

10 BCO LUSO BRASILEIRO S.A.  1,94 25,85 

11 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  1,94 25,88 

12 BCO RODOBENS S.A.  2,00 26,80 

13 GAZINCRED S.A. SCFI  2,00 26,82 

14 BCO SAFRA S.A.  2,01 27,02 

15 SENFF S.A. - CFI  2,06 27,79 

16 HS FINANCEIRA  2,07 27,84 

17 BCO DAYCOVAL S.A  2,07 27,85 

18 BCO VOLKSWAGEN S.A  2,08 28,02 

19 BCO DO EST. DO PA S.A.  2,10 28,25 

20 BANCO VIPAL  2,18 29,52 

21 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.  2,18 29,55 

22 BCO BRADESCO S.A.  2,19 29,66 

23 BCO DO EST. DO RS S.A.  2,19 29,66 

24 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  2,19 29,73 

25 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  2,23 30,34 

26 BCO DO BRASIL S.A.  2,24 30,51 

27 MIDWAY S.A. - SCFI  2,27 30,98 

28 MÚLTIPLA CFI S/A  2,30 31,31 

29 BARIGUI S.A. CFI  2,31 31,51 
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30 SANTINVEST S.A. - CFI  2,32 31,68 

31 BANCO INTERMEDIUM S/A  2,33 31,79 

32 BCO BRADESCO FINANC. S.A.  2,34 32,03 

33 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI  2,37 32,52 

34 BCO A.J. RENNER S.A.  2,38 32,55 

35 SAX S.A. CFI  2,38 32,61 

36 BRB - CFI S/A  2,43 33,33 

37 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  2,47 34,03 

38 PORTOSEG S.A. CFI  2,49 34,38 

39 BCO CITIBANK S.A.  2,50 34,42 

40 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  2,57 35,59 

41 CREDITÁ S.A. CFI  2,59 35,94 

 MEDIA CREDITO RECURSOS LIVRES PF  36,60 

42 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI  2,73 38,12 

43 BCO BANESTES S.A.  2,78 39,02 

44 BANCO BRADESCARD  2,86 40,27 

45 GOLCRED S/A - CFI  2,87 40,43 

46 FINAMAX S.A. CFI  2,97 42,04 

47 BV FINANCEIRA S.A. CFI  2,98 42,23 

48 BCO DO EST. DE SE S.A.  3,01 42,77 

49 SOROCRED CFI S.A.  3,05 43,42 

50 BANCO SEMEAR  3,06 43,54 

51 FACTA S.A. CFI  3,08 43,89 

52 BANCO BONSUCESSO S.A.  3,10 44,20 

53 CREDIARE CFI S.A.  3,10 44,26 

54 KREDILIG S.A. - CFI  3,20 45,97 

55 BCO GERADOR S.A.  4,90 77,61 

56 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A.  7,03 125,98 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013. 

 

Analisando a tabela 18 acima, constata-se que nesta linha de crédito, os juros 

praticados são superiores ao consignado do INSS, em função do aumento do risco 

(empregados do setor privado não possuem estabilidade no emprego) e 

consequente elevação do spread; e por se tratar de operações com recursos livres 

dos bancos. Desta forma, verifica-se que 15 instituições praticam taxas superiores a 

média do sistema financeiro nas operações com recursos livres.

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Tabela 19 - Taxas de juros pré-fixadas cobradas em operações de consignado do setor público: 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

1 BCO CACIQUE S.A.  0,31 3,82 

 MEDIA CREDITO RECURSOS DIRECIONADOS 

PF 

 6,90 

2 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,29 16,62 

3 BRB - CFI S/A  1,39 18,03 

4 BCO ALFA S.A.  1,45 18,86 

5 FINANC ALFA S.A. CFI  1,48 19,22 

6 MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI  1,50 19,60 

7 BCO BANESTES S.A.  1,52 19,84 

8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,53 19,95 

9 BCO SAFRA S.A.  1,57 20,56 

10 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  1,59 20,90 

11 BCO BRADESCO S.A.  1,67 22,02 

12 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  1,69 22,21 

13 BCO DO BRASIL S.A.  1,69 22,28 

14 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  1,72 22,73 

15 BANCOOB  1,75 23,16 

16 PARANA BCO S.A.  1,75 23,17 

17 BCO BGN S.A.  1,76 23,25 

18 BANCO INTERMEDIUM S/A  1,76 23,33 

19 BARIGUI S.A. CFI  1,76 23,34 

20 BCO ARBI S.A.  1,77 23,36 

21 SANTINVEST S.A. - CFI  1,77 23,50 

22 BCO BRADESCO FINANC. S.A.  1,79 23,78 

23 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  1,80 23,86 

24 BCO DO EST. DO PA S.A.  1,81 23,98 

25 BCO FIBRA S.A.  1,82 24,23 

26 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  1,83 24,33 

 MEDIA CREDITO TOTAL PF  25,20 

27 BCO VOTORANTIM S.A.  1,92 25,59 

28 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  1,95 26,14 

29 BCO DO EST. DE SE S.A.  1,99 26,70 

30 BV FINANCEIRA S.A. CFI  2,00 26,77 

31 BCO DAYCOVAL S.A  2,05 27,63 

32 BCO LUSO BRASILEIRO S.A.  2,06 27,67 

33 BCO BMG S.A.  2,09 28,14 

34 ITAÚ BMG CONSIGNADO  2,16 29,25 

35 BANCO BONSUCESSO S.A.  2,19 29,69 
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36 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A.  2,23 30,31 

37 BANCO CIFRA  2,31 31,48 

38 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.  2,38 32,57 

 MEDIA CREDITO RECURSOS LIVRES PF  36,60 

39 MÚLTIPLA CFI S/A  3,00 42,53 

40 SOCINAL S.A. CFI  3,54 51,83 

41 BCO GERADOR S.A.  3,68 54,33 

42 FACTA S.A. CFI  5,76 95,85 

43 PORTOCRED S.A. - CFI  6,15 104,59 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013. 

 

A tabela 19 acima mostra que as operações, nesta modalidade de linha de 

crédito, apresentam juros menores que o setor privado, apesar delas possuírem a 

mesma fonte de recursos, ou seja, recursos livres. Isto ocorre em função do risco 

menor que os empregados do setor público oferecem, por possuírem estabilidade no 

emprego. Assim, as instituições possuem condições de ofertar taxas mais atrativas 

que as praticadas aos empregados do setor privado. 

Por exemplo: comparando as duas tabelas anteriores, a Caixa Econômica 

Federal cobra uma taxa média anual de 23,67% no consignado para empregados do 

setor privado e 19,95% para empregados do setor público, corroborando a 

constatação de que o risco é fator preponderante na formação das taxas de juros. 

3.5.1.5 Empréstimos para capital de giro 

É uma linha de crédito bastante conhecida no mercado, destinada 

exclusivamente, para as pessoas jurídicas para suprir a falta de capital de giro das 

empresas. Para Fortuna (2005, p. 187) “são operações tradicionais de empréstimo 

vinculadas a um contrato específico que estabeleça prazo, taxas, valores e garantias 

necessárias e que atendem às necessidades de capital de giro das empresas”. 

Segundo Jantália (2012, p. 130) “trata-se de uma modalidade de crédito 

rotativo por meio do qual a pessoa jurídica busca atender às suas necessidades de 

caixa para fazer frente a compromissos próprios de sua operação cotidiana”. Cabe 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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acrescentar que além da modalidade de crédito rotativo, os empréstimos de capital 

de giro também podem ser concedidos na modalidade de crédito fixo (não 

reutilizável), liberados de uma só vez ou em parcelas. 

Geralmente estas linhas de crédito possuem prazo de 365 dias, mas devido o 

aumento da concorrência e a estabilidade econômica de nosso País, muitos bancos 

já estão concedendo empréstimos nessa linha com prazo superior a 365 dias. As 

taxas podem ser pré-fixadas ou pós-fixadas referenciadas em juros flutuantes. 

Na avaliação de Fortuna (2005, p. 187), “esse tipo de empréstimo 

normalmente é garantido por duplicatas em geral numa relação de 120 a 150% do 

principal emprestado. Neste caso, as taxas de juros são mais baixas. Quando a 

garantia envolve outras garantias, como aval e notas promissórias, os juros são mais 

altos”. 

Levantamento realizado pelo Banco Central, no período de 8 a 14/08/2013, na 

modalidade sob análise, apresentou os seguintes resultados, conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 20 - Taxas de juros pré-fixadas cobras em operações de capital de giro com prazo de até 365 
dias: 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MEDIA CRÉDITO RECURSOS DIRECIONADOS PJ  7,40 

1 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.  1,01 12,82 

2 BCO INDUSVAL S.A.  1,05 13,36 

3 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.  1,08 13,73 

 MEDIA CRÉDITO TOTAL PJ  14,70 

4 BCO ITAÚ BBA S.A.  1,17 14,92 

5 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  1,18 15,16 

6 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO  1,18 15,18 

7 BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A.  1,18 15,18 

8 BCO ABC BRASIL S.A.  1,19 15,27 

9 BCO DO BRASIL S.A.  1,21 15,51 

10 BCO VOTORANTIM S.A.  1,33 17,12 

11 BCO SOFISA S.A.  1,41 18,35 

12 BANCO JOHN DEERE S.A.  1,42 18,43 

13 BCO CITIBANK S.A.  1,44 18,77 
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14 NBC BANK BRASIL S.A. - BM  1,49 19,41 

15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,50 19,58 

16 BCO FIBRA S.A.  1,55 20,23 

 MEDIA CRÉDITO RECURSOS LIVRES PJ  20,60 

17 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,64 21,62 

18 BANCO FIDIS  1,68 22,10 

19 BCO GUANABARA S.A.  1,70 22,40 

20 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  1,72 22,72 

21 BANCO MONEO S.A.  1,77 23,48 

22 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  1,85 24,63 

23 BCO BRADESCO S.A.  1,86 24,72 

24 BCO DAYCOVAL S.A  1,88 25,08 

25 BCO SAFRA S.A.  1,91 25,48 

26 SANTINVEST S.A. - CFI  1,94 25,97 

27 OMNI SA CFI  1,96 26,29 

28 BCO LUSO BRASILEIRO S.A.  2,01 26,93 

29 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  2,03 27,20 

30 BCO PAULISTA S.A.  2,07 27,93 

31 BCO BMG S.A.  2,08 28,04 

32 BANCO BONSUCESSO S.A.  2,11 28,40 

33 BCO RODOBENS S.A.  2,14 28,90 

34 BCO BANESTES S.A.  2,21 30,00 

35 BCO ORIGINAL DO AGRO S/A  2,30 31,33 

36 ATRIA S.A. - CFI  2,37 32,38 

37 BANCO RANDON S.A.  2,44 33,59 

38 LECCA CFI S.A.  2,47 33,95 

39 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  2,62 36,34 

40 BCO DO EST. DE SE S.A.  2,72 37,93 

41 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  2,88 40,65 

42 CREDITÁ S.A. CFI  3,02 42,84 

43 BANCO TOPÁZIO S.A.  3,02 42,90 

44 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  3,05 43,48 

45 BCO TRICURY S.A.  3,14 44,94 

46 PORTOSEG S.A. CFI  3,25 46,71 

47 BCO DO EST. DO PA S.A.  3,32 47,99 

48 BCO TRIANGULO S.A.  3,43 49,92 

49 FINANSINOS S.A. CFI  3,46 50,42 

50 DIRECAO S.A. CFI  3,88 57,87 

51 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI  4,30 65,64 

52 BCO A.J. RENNER S.A.  4,30 65,74 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013.  

 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Constata-se, da análise da tabela 20 acima, que a taxa média de operações 

com crédito direcionados é inferior às taxas ofertadas por todas as instituições 

financeiras listadas na mesma. Isto se justifica, pois os recursos utilizados pelos 

bancos nesta modalidade de crédito são recursos livres. Por ser uma linha que é 

operacionalizada em muitas instituições, levando a grande concorrência, verifica-se 

que 16 bancos praticam taxas menores que a média das operações realizadas com 

recursos livres em todo o Sistema Financeiro Nacional. 

Ainda analisando a tabela 20, poderíamos considerar a taxa mensal de 4,30% 

cobradas pela Via Certa Financiadora S/A e Banco A. J. Renner S/A como 

abusivas? Considerando que os bancos, ao precificarem as taxas, consideram o 

volume total de negócios com a instituição, o porte do cliente, as condições 

cadastrais, dentre outros fatores, não há como considerarmos referida taxa mensal 

abusiva por si só, pois ela reflete todos estes fatores que influenciam na formação da 

taxa de juros.  

Tabela 21 - Taxas de juros pós-fixadas referenciadas em juros flutuantes cobradas em operações de 
capital de giro com prazo de até 365 dias: 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MEDIA CRÉDITO RECURSOS DIRECIONADOS PJ  7,40 

1 BCO PAULISTA S.A.  0,74 9,29 

2 MERRILL LYNCH - BM S.A.  0,86 10,82 

3 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.  0,98 12,36 

4 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  1,02 12,98 

5 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  1,04 13,15 

6 BCO ITAÚ BBA S.A.  1,07 13,64 

7 BCO DO BRASIL S.A.  1,10 13,99 

8 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL  1,11 14,10 

9 BCO CITIBANK S.A.  1,11 14,20 

10 BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A.  1,14 14,56 

 MEDIA CREDITO TOTAL PJ  14,70 

11 BCO VOTORANTIM S.A.  1,20 15,36 

12 BCO ABC BRASIL S.A.  1,20 15,39 

13 BCO INDUSVAL S.A.  1,31 16,84 

14 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,32 16,97 
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15 BCO BANESTES S.A.  1,32 17,02 

16 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  1,34 17,33 

17 BCO BRADESCO S.A.  1,36 17,55 

18 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  1,38 17,82 

19 BCO PINE S.A.  1,45 18,80 

20 BCO RENDIMENTO S.A.  1,45 18,88 

21 BCO SAFRA S.A.  1,45 18,88 

22 MÚLTIPLA CFI S/A  1,47 19,20 

23 BCV  1,49 19,47 

 MEDIA CRÉDITO RECURSOS LIVRES PJ  20,60 

24 BCO SOFISA S.A.  1,69 22,24 

25 BRICKELL S.A. CFI  1,70 22,43 

26 BANCO BONSUCESSO S.A.  1,74 23,04 

27 BCO BMG S.A.  1,81 24,06 

28 BCO FIBRA S.A.  1,90 25,33 

29 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  1,97 26,31 

30 BCO DAYCOVAL S.A  1,99 26,71 

31 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.  2,01 26,96 

32 BANCO SEMEAR  2,20 29,86 

33 BCO TRIANGULO S.A.  2,40 32,91 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013.  

 

Conforme tabela 21 acima, a pós-fixação das taxas de juros nesta modalidade 

de crédito não é ofertada por muitas instituições. Enquanto com taxas pré-fixadas o 

levantamento constatou 52 instituições, com taxas pós-fixadas, o número caiu para 

33. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Tabela 22 - Taxas de juros pré-fixadas cobras em operações de capital de giro com prazo superior a 
365 dias: 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

1 BCO VOLKSWAGEN S.A  0,33 3,98 

 MEDIA CRÉDITO RECUROS 

DIRECIONADOS PJ 

 7,40 

2 BCO DES. DO ES S.A.  1,02 13,00 

3 BCO ITAÚ BBA S.A.  1,03 13,14 

4 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,12 14,24 

 MEDIA CREDITO TOTAL PJ  14,70 

5 BCO CITIBANK S.A.  1,18 15,13 

6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,20 15,42 

7 BCO ABC BRASIL S.A.  1,27 16,29 

8 BCO SOFISA S.A.  1,30 16,73 

9 BCO DO NORDESTE DO BRASIL 

S.A.  

1,36 17,56 

10 MÚLTIPLA CFI S/A  1,37 17,80 

11 BCO DO BRASIL S.A.  1,39 17,94 

12 BCO VOTORANTIM S.A.  1,40 18,09 

13 BCO CATERPILLAR S.A.  1,41 18,24 

14 BCO FIBRA S.A.  1,42 18,40 

15 BCO SAFRA S.A.  1,53 20,01 

 MEDIA CRÉDITO RECURSOS 

LIVRES PJ 

 20,60 

16 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  1,59 20,89 

17 NBC BANK BRASIL S.A. - BM  1,60 21,02 

18 HSBC BANK BRASIL SA BCO 
MULTIP  

1,66 21,83 

19 BANCO FIDIS  1,66 21,86 

20 SANTINVEST S.A. - CFI  1,72 22,71 

21 BCO GUANABARA S.A.  1,73 22,81 

22 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  1,80 23,89 

23 CARUANA SCFI  1,83 24,27 

24 BCO BANESTES S.A.  1,83 24,30 

25 BCO BRADESCO S.A.  1,89 25,19 

26 BANCO TOPÁZIO S.A.  1,92 25,67 

27 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  2,26 30,83 

28 SOROCRED CFI S.A.  2,31 31,56 

29 BCO A.J. RENNER S.A.  2,37 32,53 

30 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  2,44 33,48 

31 BCO TRIANGULO S.A.  2,81 39,38 

32 BCO DO EST. DE SE S.A.  2,83 39,77 

33 BCO DA AMAZONIA S.A.  3,02 42,89 

34 OMNI SA CFI  3,24 46,63 

35 PORTOSEG S.A. CFI  3,57 52,33 

 
Fonte:http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx, 
acesso em 28/08/2013. 
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Tabela 23 - Taxas de juros pós-fixadas referenciadas em juros flutuantes cobradas em operações de 
capital de giro com prazo superior a 365 dias: 
 

 

    

    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

1 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  0,34 4,20 

 MEDIA CRÉDITO RECURSOS 

DIRECIONADOS PJ 

 7,40 

2 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  0,94 11,83 

3 BCO ABC BRASIL S.A.  1,06 13,50 

4 BCO ITAÚ BBA S.A.  1,08 13,81 

5 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,09 13,95 

6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,12 14,33 

7 BCO DO BRASIL S.A.  1,14 14,51 

8 BCO VOTORANTIM S.A.  1,14 14,55 

 MEDIA CREDITO TOTAL PJ  14,70 

9 BCO BRADESCO S.A.  1,15 14,71 

10 HSBC BANK BRASIL SA BCO 
MULTIP  

1,19 15,19 

11 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  1,19 15,23 

12 BCO GUANABARA S.A.  1,27 16,35 

13 BCO INDUSVAL S.A.  1,31 16,84 

14 BCO PINE S.A.  1,35 17,49 

15 BCO RENDIMENTO S.A.  1,42 18,49 

16 BCO SOFISA S.A.  1,44 18,76 

17 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.  1,46 18,94 

18 BCO CITIBANK S.A.  1,47 19,09 

19 BCO FICSA S.A.  1,48 19,21 

20 BCO SAFRA S.A.  1,49 19,43 

21 BANCO ORIGINAL  1,52 19,81 

22 BCO BANESTES S.A.  1,53 20,01 

23 PARANA BCO S.A.  1,54 20,16 

24 BCO TRIANGULO S.A.  1,56 20,40 

25 BCO DA AMAZONIA S.A.  1,57 20,59 

 MEDIA CREDITO RECURSOS 

LIVRES PJ 

 20,60 

26 BCO DAYCOVAL S.A  1,79 23,74 

27 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  1,91 25,51 

28 BCO TRICURY S.A.  1,92 25,70 

29 BCO PAULISTA S.A.  1,98 26,49 
 

 

    

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013.  
 

Observando as tabelas 22 e 23 acima, verifica-se que nas operações com 

prazo superior a 1 ano, a opção por taxas pós-fixadas se torna mais vantajosa do 

que as pelas taxas pré-fixadas, por apresentarem taxas menores. Isto ocorre, porque 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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a pré-fixação de taxa no longo prazo aumenta o risco do crédito e, risco maior, 

spread maior e, também, taxa de juros final maior. 

3.5.2 Financiamentos 

São operações de crédito realizadas com destinação específica para 

aquisição de bens ou realização de benfeitorias que irão compor o patrimônio das 

pessoas físicas ou jurídicas, como máquinas e equipamentos, veículos, imóveis, 

bens de consumo duráveis, rurais ou imobiliários. Geralmente possuem prazos 

maiores que os empréstimos, sendo que algumas podem ser contratadas por até 10 

anos. 

Tendo uma finalidade específica, tal modalidade de crédito apresenta menor 

risco para os bancos, risco mitigado também pelo fato de, geralmente, o bem 

financiando ser colocado em garantia da operação, através da hipoteca, penhor ou 

alienação fiduciária, conforme o tipo do bem financiado. 

Nestas operações de financiamento, se o risco é menor, a taxa de juros 

cobrada será menor que as concedidas nos empréstimos. Nesta modalidade estão 

os financiamentos para aquisição de veículos e outros bens, além da casa própria.  

3.5.2.1 Crédito imobiliário 

Consiste em linhas de crédito específicas para o financiamento de 

construção, reforma, ampliação ou aquisição de imóveis urbanos residenciais ou 

comerciais, que são operadas através do Sistema Financeiro da Habitação-SFH, 

criado pela lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964 e do Sistema Financeiro 

Imobiliário-SFI, criado pela lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, que se 

diferenciam em função do funding de recursos, tetos de contratação, prazos, taxas 

de juros, tipos de imóveis, entre outros fatores. 

Analisando o SFH, Jantália (2012, p. 135, grifo do autor) esclarece que ele foi 

criado: 
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[...] com o objetivo de facilitar e promover a construção e a aquisição 
da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor 
renda da população. As principais fontes de recursos do SFH são os 
depósitos de poupança, captados via Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE) – que é integrado por todas as 
instituições que captam esse tipo de depósito – e os depósitos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que revertem 
em parte para o SFH por expressa disposição da Lei nº 8.036, de 11 
de maio de 1990. Por força de sua conotação social, as regras do 
SFH estabelecem limites máximos à cobrança de juros, mas são 
mais restritivas, contemplando limitações de localização, de tipo e de 
valor do imóvel objeto do negócio. 

As taxas de juros dos financiamentos imobiliários pelo SFH, são reguladas 

pelo governo por serem provenientes de recursos direcionados e podem ser pré-

fixadas ou pós-fixadas, estas últimas referenciadas em TR (taxa referencial). 

Atualmente o teto do valor dos imóveis para obtenção do financiamento imobiliário 

via SFH é de R$ 750 mil. 

Em relação ao SFI, Jantália (2012, p. 135, grifo do autor) esclarece: 

[...] compreende as operações de financiamento imobiliário em geral 
– abrangendo, portanto, também os imóveis comerciais – e opera 
com recursos próprios das instituições financeiras ou com 
recursos por elas captados junto ao mercado. As linhas de crédito 
são por isso livremente pactuadas pelas partes, segundo as 
condições de mercado no momento da contratação. 

Financiamentos imobiliários, através do SFI, oferecem as taxas de juros de 

mercado, podendo ser pré-fixadas ou pós-fixadas, referenciadas em TR e o valor 

financiado é definido pela capacidade de pagamento do tomador do recurso, sem 

limite de preços dos imóveis. 

A seguir apresentamos pesquisa de taxas reguladas pré-fixadas, realizada 

pelo Banco Central em julho/2013, em operações de financiamento imobiliário:
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Tabela 24 - Taxa de juros pré-fixadas em financiamentos imobiliários 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 
 MEDIA CREDITO RECURSOS 

DIRECIONADOS PF 
 6,90 

1 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  0,75 9,41 

2 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  0,83 10,43 

3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  0,91 11,48 

4 BCO DO BRASIL S.A.  0,92 11,68 

 MEDIA CREDITO TOTAL PF  25,20 

 MEDIA CREDITO REC. LIVRES 

PF 

 36,60 

 

 

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013.  
 

A tabela 24 acima demonstra que as taxas praticadas pelos principais bancos 

financiadores do crédito imobiliário do país encontram-se bem inferior a taxa média 

do crédito total PF e a taxa média do crédito com recursos livres. A análise ainda 

mostra que as taxas das operações de crédito imobiliário são pouco superiores a 

taxa média do crédito com recursos direcionados (da qual elas fazem parte), que 

estava em 6,90% aa. Isto ocorre pois na composição da referida taxa média existem 

outras linhas de crédito com recursos direcionados para pessoas físicas com taxas 

menores que o crédito imobiliário, como por exemplo o crédito rural. Outro fator 

contributivo para uma taxa maior que a taxa média de 6,90% aa, é que tais taxas 

são pré-fixadas, elevando um pouco o risco no longo prazo. 

Tabela 25 - Taxas de juros de financiamentos imobiliários com taxas de mercado pré-fixadas. 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MEDIA CREDITO RECURSOS 

DIRECIONADOS PF 

 6,90 

1 BCO CITIBANK S.A.  0,67 8,38 

2 CIA PROVINCIA CI  0,79 9,96 

3 HSBC BANK BRASIL SA BCO 

MULTIP  

1,35 17,41 

4 BRAZILIAN MORTGAGES CH S.A.  1,42 18,50 

 MEDIA CREDITO TOTAL PF  25,20 

5 BANCO INTERMEDIUM S/A  1,99 26,61 

 MEDIA CREDITO RECURSOS 
LIVRES PF 

 36,60 

 

 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013.  

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Conforme tabela 25 acima, percebe-se que poucos são os bancos que 

ofertam crédito imobiliário no âmbito do SFI com taxas pré-fixadas. Isto se dá, pois 

geralmente são operações de longo prazo, onde as taxas usuais são pós-fixadas, 

visando acompanhar o comportamento da economia ao longo dos anos. 

Tabela 26 - Taxas de juros pós fixadas reguladas referenciadas em TR em operações de 
financiamento imobiliário: 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  0,46 5,71 

2 BCO DO EST. DO RS S.A.  0,52 6,37 

 MEDIA CREDITO RECUROS DIRECIONADOS PF  6,90 

3 BCO DO BRASIL S.A.  0,59 7,28 

4 BCO DO EST. DE SE S.A.  0,61 7,63 

5 BCO BANESTES S.A.  0,62 7,74 

6 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  0,64 7,96 

7 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  0,68 8,46 

8 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  0,68 8,49 

9 BCO BRADESCO S.A.  0,69 8,64 

10 APE POUPEX  0,72 9,04 

11 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  0,79 9,95 

 MEDIA CREDITO TOTAL PF  25,20 

 MEDIA CREDITO RECURSOS LIVRES PF  36,60 

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013.  
 

Verificando a tabela 26 acima, constata-se que as taxas pós-fixadas do 

crédito imobiliário com recursos direcionados possuem um custo final menor que as 

taxas pré-fixadas (tabela 24), tanto que o principal banco do país no financiamento 

do crédito imobiliário, (Caixa Econômica Federal), apresenta taxa menor que a taxa 

média das operações do SFN com recursos direcionados. 

Tabela 27 - Taxas pós fixadas de mercado referenciadas em TR em operações de financiamento 
imobiliário: 

    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 
 MEDIA CREDITO RECURSOS 

DIRECIONADOS PF 
 6,90 

1 ECONOMIA CI S.A.-ECONOMISA  0,58 7,15 

2 BCO BANESTES S.A.  0,66 8,22 

3 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  0,69 8,57 

4 BCO BRADESCO S.A.  0,70 8,70 

5 BRAZILIAN MORTGAGES CH 
S.A.  

0,72 9,05 

6 BCO RIBEIRAO PRETO S.A.  1,01 12,78 

 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,05 13,38 

8 BARIGUI CH  1,10 13,98 

9 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  1,22 15,60 

10 BCO DO BRASIL S.A.  1,36 17,65 

11 RODOBENS CH  1,46 19,00 

 MEDIA CREDITO TOTAL PF  25,20 

 MEDIA CREDITO RECURSOS 
LIVRE PF 

 36,60 

 

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013.  

 

Conclui-se do estudo da tabela 27, acima, que mesmo sendo taxas de 

mercado, a concorrência entre os grandes bancos do País, no financiamento da 

aquisição da casa própria, faz com que referidas taxas fiquem muito próximas às 

taxas reguladas pelo governo.  

O fato ocorre em função da atratividade desta linha de crédito, pelos ganhos 

indiretos que elas geram. Tais operações possuem longo prazo, muitas de até 30 

anos, e isto proporciona fidelização do cliente enquanto o financiamento estiver 

vigente. É muito comum nos dias de hoje os bancos oferecerem taxas menores para 

clientes que autorizem o pagamento da prestação via débito em conta corrente. Com 

isto — existência da conta corrente —, os bancos ofertam diversos outros produtos e 

serviços que rentabilizam indiretamente a operação em análise. 

3.5.2.2 Financiamentos para aquisição de veículos 

Engloba-se, nesta modalidade, todas as linhas de crédito destinadas ao 

financiamento para aquisição de veículos novos e usados. Conforme Jantalia (2012, 

p. 135) “trata-se aqui de todas as linhas de crédito destinadas ao financiamento da 

aquisição de veículos automotores. As modalidades mais usuais são o crédito 

direto ao consumidor (com a alienação fiduciária do veículo financiado) e o 

arrendamento mercantil (leasing)”. 

Levantamento realizado pelo Banco Central, no período de 8 a 14/08/2013, na 

modalidade sob análise, apresentou os seguintes resultados, conforme tabela 

abaixo: 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Tabela 28 - Taxas de juros pré-fixadas em crédito direto ao consumidor para aquisição de veículos 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MEDIA CREDITO RECURSOS 

DIRECIONADOS PF 

 6,90 

1 CIA CFI RCI BRASIL S.A.  0,82 10,34 

2 BCO MERCEDES-BENZ S.A.  0,89 11,25 

3 BMW FINANCEIRA S.A. - CFI  0,95 11,99 

4 BCO GMAC S.A.  1,15 14,66 

5 BCO PSA FINANCE BRASIL S.A.  1,16 14,90 

6 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,31 16,96 

7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,32 16,98 

8 BCO CITIBANK S.A.  1,32 17,07 

9 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  1,37 17,70 

10 FINANC ALFA S.A. CFI  1,39 17,96 

11 BCO DO BRASIL S.A.  1,39 18,00 

12 BCO VOLKSWAGEN S.A  1,40 18,12 

13 HSBC BANK BRASIL SA BCO 

MULTIP  

1,40 18,21 

14 BCO VOLVO BRASIL S.A.  1,41 18,25 

15 BCO. J.SAFRA S.A.  1,42 18,46 

16 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.  1,45 18,90 

17 BCO FIAT S.A.  1,46 18,94 

18 BCO RODOBENS S.A.  1,46 18,97 

19 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  1,50 19,60 

20 BCO HONDA S.A.  1,53 20,00 

21 BCO BRADESCO S.A.  1,54 20,18 

22 BCO BANESTES S.A.  1,55 20,33 

23 BRB - CFI S/A  1,56 20,40 

24 BCO BRADESCO FINANC. S.A.  1,58 20,74 

25 PORTOSEG S.A. CFI  1,66 21,85 

26 BCO LUSO BRASILEIRO S.A.  1,69 22,32 

27 GAZINCRED S.A. SCFI  1,70 22,36 

28 BCO ITAUCARD S.A.  1,74 22,94 

29 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A.  1,82 24,23 

30 BCO MAXINVEST S.A.  1,83 24,37 

31 AYMORÉ CFI S.A.  1,88 25,01 

 MEDIA CREDITO TOTAL PF  25,20 

32 BV FINANCEIRA S.A. CFI  1,92 25,62 

33 GOLCRED S/A - CFI  1,94 25,97 

34 BANCO FIDIS  1,97 26,33 

35 MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI  2,06 27,76 

36 SUL FINANCEIRA S.A.-CFI  2,20 29,82 

37 SOROCRED CFI S.A.  2,23 30,27 

38 BCO A.J. RENNER S.A.  2,32 31,67 
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39 BCO PECUNIA S.A.  2,48 34,17 

40 FINANSINOS S.A. CFI  2,54 35,12 

41 BCO YAMAHA MOTOR S.A.  2,58 35,72 

 MEDIA CREDITO RECUROS 
LIVRES PF 

 36,60 

42 FINAMAX S.A. CFI  2,70 37,67 

43 BCO DAYCOVAL S.A  2,83 39,82 

44 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI  3,31 47,86 

45 CIFRA S.A. CFI  3,40 49,31 

46 SANTANA S.A. - CFI  3,47 50,57 

47 PORTOCRED S.A. - CFI  3,54 51,77 

48 OMNI SA CFI  3,64 53,60 
 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013. 

 

Sendo uma linha de crédito cuja garantia é o próprio bem financiado (veículo) 

que apresenta boa liquidez, mitigando assim o risco de perdas pelo não pagamento 

das operações, as taxas de juros cobradas nesta modalidade de crédito geralmente 

são menores que outras linhas de credito. Corrobora tal afirmação, a tabela 28 

acima, onde se constata que a grande maioria das Instituições Financeiras ofertam 

taxas menores que a taxa média de operações do SFN com recursos livres, apurada 

em 36,60% aa para o período sob análise. 

3.5.2.3 Crédito Direto ao Consumidor – aquisição de outros bens 

Referida linha de crédito destina-se às pessoas físicas que desejam adquirir 

bens duráveis de consumo, como eletrodomésticos, produtos de informática e 

móveis. Muito popular atualmente, em função da facilidade de contratação 

(geralmente os limites são pré-aprovados e podem ser liberados via 

autoatendimento), é um segmento que se deve fazer constante comparação de 

taxas, tendo em vista a grande variação dos juros praticados entre as instituições 

financeiras. 

Conforme Fortuna (2005, p. 191): 

O bem assim adquirido, sempre que possível, serve como garantia 
da operação, ficando à Financeira vinculado pela figura jurídica da 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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alienação fiduciária pela qual o cliente transfere a ela a propriedade 
do bem adquirido com o dinheiro emprestado, até o pagamento total 
de sua dívida. 

Levantamento realizado pelo Banco Central, no período de 8 a 14/08/2013, na 

modalidade sob análise, apresentou os seguintes resultados, conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 29 - Taxas de juros pré-fixadas em operações de CDC para aquisição de outros bens, 
exclusive veículos automotores 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

1 BCO VOLKSWAGEN S.A  0,38 4,65 

2 BCO CNH CAPITAL S.A.  0,42 5,17 

 MEDIA CREDITO RECURSOS DIRECIONADOS PF  6,90 

3 BCO VOLVO BRASIL S.A.  0,58 7,19 

4 BANCO JOHN DEERE S.A.  0,89 11,25 

5 BANCO VIPAL  0,92 11,61 

6 AYMORÉ CFI S.A.  1,58 20,63 

7 FINANC ALFA S.A. CFI  1,69 22,33 

 MEDIA CREDITO TOTAL PF  25,20 

8 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A.  2,04 27,36 

9 BCO DO BRASIL S.A.  2,08 28,04 

10 TODESCREDI S/A - CFI  2,10 28,35 

11 HS FINANCEIRA  2,10 28,39 

12 BCO BANESTES S.A.  2,18 29,52 

13 FIN. ITAÚ CBD CFI  2,43 33,38 

14 SOROCRED CFI S.A.  2,50 34,52 

15 BCO DO EST. DO RS S.A.  2,51 34,65 

16 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI  2,57 35,60 

 MEDIA CREDITO RECURSOS LIVRES PF  36,60 

17 CETELEM BRASIL S.A. CFI  2,64 36,76 

18 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  2,68 37,31 

19 BCO RODOBENS S.A.  2,88 40,61 

20 BCO DAYCOVAL S.A  3,03 43,08 

21 BARIGUI S.A. CFI  3,10 44,17 

22 BCO BRADESCO S.A.  3,30 47,67 

23 PARANA BCO S.A.  3,60 52,79 

24 DREBES FINANCEIRA S.A. - CFI  3,96 59,36 

25 KREDILIG S.A. - CFI  4,12 62,27 

26 CREDIARE CFI S.A.  4,25 64,84 

27 BANCO SEMEAR  4,32 66,12 
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28 LUIZACRED S.A. SOC CFI  4,58 71,17 

29 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI  4,75 74,61 

30 BCO FIBRA S.A.  4,83 76,08 

31 PORTOCRED S.A. - CFI  5,06 80,85 

32 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI  5,22 84,17 

33 BCO RENDIMENTO S.A.  5,67 93,88 

34 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  5,71 94,82 

35 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI  5,77 96,12 

36 LECCA CFI S.A.  5,78 96,31 

37 NEGRESCO S.A. - CFI  6,22 106,23 

38 OMNI SA CFI  6,41 110,84 

39 SENFF S.A. - CFI  6,53 113,57 

40 CRED CAPIXABA SCFI  6,70 117,76 

41 PARATI - CFI S.A.  7,82 146,78 

42 MÚLTIPLA CFI S/A  8,09 154,27 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso: em 28 ago./08/2013. 

 

Constata-se, após a análise da tabela 29 acima, que muitas instituições 

financeiras ofertam taxas superiores à taxa média das operações de crédito do SFN 

com recursos livres, apurada em 36,60% no período sob análise. Tal fato ocorre pelo 

risco maior que esta modalidade de crédito apresenta, já que os bens vinculados em 

garantia geralmente não possuem a liquidez de um automóvel, bem como se tornam 

obsoletos rapidamente, além de serem facilmente desviados. Como já dissemos 

neste trabalho: risco maior, leva a um spread maior e taxa de juros final maior. 

3.5.2.4 Financiamentos para investimento 

São os financiamentos obtidos juntos às Instituições Financeiras pelas 

empresas que não possuem capital próprio para investir no negócio. Os prazos, 

taxas, carências e garantias são negociadas junto ao Banco que a empresa mantém 

seus negócios, em função da reciprocidade oferecida ou negociada entre as 

partes. As taxas de juros estão ligadas diretamente ao risco oferecido pela empresa.  

Conforme Jantália (2012, p. 131): 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx


110 
 

 

Trata-se de um conjunto de operações de crédito disponibilizadas 
pelas instituições financeiras às pessoas jurídicas com o objetivo 
precípuo de prover as empresas de recursos para a aquisição de 
bens especificamente voltados à sua atividade produtiva, como 
máquinas, equipamentos, ônibus e caminhões. 

Também estão incluídas neste grupo, as linhas de crédito destinadas a 

construção, ampliação, modernização ou relocalização de empreendimentos 

empresariais. Por estar destinada a atividade produtiva, há forte incentivo do 

Governo Federal, via abertura de linhas de crédito oficiais, principalmente através do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

Outro fator que justifica o apoio do Governo nestas linhas de crédito, é 

apresentado por Fortuna (2005, p. 251): 

A permanente preocupação com a inflação faz com que as 
instituições financeiras limitem sua concessão de financiamentos 
preferencialmente aos prazos mais curtos, até porque, à exceção dos 
recursos externos, é impossível conseguir internamente quem esteja 
disposto a aplicar recursos a prazos mais longos e, portanto, dar 
funding para as operações de longo prazo. Assim, para 
financiamentos com tais características, as fontes são, por via de 
consequência, as entidades e instituições financeiras 
governamentais. 

Para aprovação destes financiamentos é essencial a apresentação de projeto 

de investimento evidenciando a viabilidade econômico-financeira do 

empreendimento programado. A seguir apresentaremos uma tabela resumo dos 

principais financiamentos de longo prazo, direcionadas para investimento:
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Tabela 30 - Tabela resumo de financiamentos para investimento 

 
LINHA DE 
CRÉDITO 

FINALIDADE TAXAS 
MÉDIAS 

PRAZOS/CARÊNCIA 

GARANTIAS 

 
FINAME 

Aquisição de máquinas e 
equipamentos novos 

TJLP + 
7,5% ªª 

Até 60 meses, incluindo até 12 
meses de carência 

Pessoais, Reais, 
e/ou fundo aval 

 

BNDES  

Apoio financeiro para 
implantação, expansão, 
relocalização ou 
modernização de 
empreendimentos, inclusive 
aquisição de máquinas e 
equipamentos  novos 
associados ao 
empreendimento 

TJLP + 
6,5% ªª 

De acordo com o projeto de 
viabilidade econômico 
financeira, incluindo a carência 
de até 12 meses. 

Pessoais, Reais, 
e/ou fundo de aval 

 
PROGER/FAT 
(disponível 
somente em 
Bancos Oficiais) 

Qualquer investimento 
destinado ao aumento da 
capacidade de geração de 
Renda, com a consequente 
elevação de postos de 
trabalho e capital de giro 
associado 

TJLP + 
5,33% ªª 

Até 60 meses, incluindo até 12 
meses de carência 

Pessoais, Reais 
e/ou Fundo de 
aval 

 
FINANCIAMEN-
TO A 
IMPORTAÇÃO 

Amparar o financiamento de 
importação de bens de 
capital novos e/ou usados, 
inclusive plantas industriais, 
com recursos de banqueiros 
do exterior. 

Var. 
Cambial + 
comissão 
de repasse 

2 a 10 anos Pessoais e reais. 

 

 

3.5.2.5 Leasing financeiro (arrendamento mercantil) 

É um tipo de financiamento bancário com características próprias. Segundo a 

lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, alterada pela lei nº 7.132, de 26 de outubro 

de 1983, considera-se arrendamento mercantil o negócio jurídico realizado entre 

pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na 

qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens 

adquiridos pela arrendadora, segundo as especificações da arrendatária e para uso 

próprio desta. 

Trata-se de uma operação na qual uma pessoa física ou jurídica, 

necessitando de determinado bem para uso próprio, negocia com uma empresa de 
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arrendamento mercantil, que adquire esse bem, para arrenda-lo à interessada 

mediante pagamentos periódicos, denominados contraprestações. 

As partes envolvidas neste negócio são: 

 Arrendatária: Empresa ou Pessoa Física que tem a necessidade do bem e o 

escolheu. 

 Arrendadora: São as sociedades de arrendamento mercantil e carteiras de 

arrendamento mercantil de bancos múltiplos. Cabe a estas empresas 

adquirirem o bem para o uso da arrendatária.  

 Bens a serem arrendados: qualquer bem durável tais como veículos, 

máquinas, computadores, equipamentos, entre outros. 

 

Este tipo de arrendamento mercantil é uma operação de essência financeira e 

que concilia interesses de duas partes: a arrendatária, que precisa do bem para uso 

na operação do dia a dia e a empresa arrendadora, que recebe benefícios legais 

com a realização deste tipo de operação. Para a arrendatária é também "uma forma 

de ter sem comprar, seguindo o princípio de que o lucro vem da utilização do bem e 

não de sua propriedade” (FORTUNA, 2005, p. 281) 

A responsabilidade da arrendadora é adquirir o bem indicado pela 

arrendatária, fornecido por uma empresa escolhida por esta. Entregue o bem, 

caberá à arrendatária cumprir com as condições estipuladas em contrato, ou seja, o 

pagamento das parcelas referentes às contraprestações, os valores convencionados 

a título de pagamento do Valor Residual Garantido, Impostos, multas e demais 

obrigações inerentes ao bem, se for o caso. 

O prazo mínimo do contrato de leasing financeiro é de 24 meses para 

veículos, computadores, podendo ser de 36 meses para máquinas e equipamentos, 

na forma da legislação atual. 

As condições da operação são definidas contratualmente e nele deverá estar 

descrito o tipo do bem a ser arrendado, prazo, taxa de juros para atualização das 
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contraprestações e das parcelas a título de Valor Residual Garantido (VRG), além 

das garantias exigidas, se for o caso. 

De acordo com o disposto na Portaria MF nº 564/1978, (alterada pela portaria 

140/1984), o Valor Residual Garantido (VRG), parte integrante das obrigações 

pecuniárias do contrato de arrendamento mercantil, representa: 

 

I – “preço contratualmente estipulado para exercício da opção de compra”. Assim, as 

partes podem antecipadamente acordar que, ao final do contrato, a arrendatária 

poderá exercer a compra do bem pelo valor e formas estabelecidos no contrato, que 

geralmente é preço do VRG. 

 

II – “valor contratualmente garantido pela arrendatária como mínimo que será 

recebido pela arrendadora na venda a terceiros do bem arrendado, na hipótese de 

não ser exercida a opção de compra”.   

 

A forma de pagamento do VRG poderá ser negociada livremente entre as partes, 

podendo ser: 

 

 Antecipado: valor caucionado (depositado) pelo arrendatário no início do 

contrato; 

 Parcelado ou diluído: valor caucionado (depositado) ao longo do contrato, 

juntamente com as contraprestações; 

 Postecipado ou final: no encerramento do contrato; 

 Combinações entre as opções citadas acima. 

 

Atendidas todas as obrigações estipuladas no contrato a arrendatária, ao final 

do prazo, deverá manifestar formalmente sua escolha entre as seguintes opções: 

ficar com o bem; devolve-lo a empresa arrendadora; ou renovar o contrato, caso a 

arrendadora concorde. 
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Levantamento realizado pelo Banco Central do Brasil, no período de 8 a 

14/08/2013, na modalidade sob análise, apresentou os seguintes resultados, 

conforme tabela abaixo: 

Tabela 31 - Taxas de juros cobradas em operações de leasing para aquisição de veículos 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MEDIA CRÉDITO RECURSOS 

DIRECIONADOS PJ 

 7,40 

1 CIA AM RCI BRASIL S.A.  0,83 10,37 

2 BCO ITAUCARD S.A.  1,14 14,59 

 MEDIA CRÉDITO TOTAL PJ  14,70 

3 SAFRA LEASING S/A AM  1,26 16,21 

4 SANTANDER S.A. AM  1,33 17,20 

5 BRADESCO LEASING S.A. AM  1,40 18,15 

6 BCO BRADESCO FINANC. S.A.  1,42 18,50 

 MEDIA CRÉDITO RECURSOS LIVRES PJ  20,60 

7 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.  2,07 27,89 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013.  

 

Conforme tabela 31 acima, as operações de arrendamento mercantil de 

veículos apresentam taxas atrativas, onde somente um banco possui taxas maiores 

que a média das operações realizadas no SFN com recursos livres. As taxas 

menores que diversas outras linhas de crédito se dão em função do risco pequeno 

da operação em questão, pois a instituição arrendadora possui a propriedade do 

veículo e arrendatário somente a posse do bem. Em caso de inadimplência basta 

uma ação de busca e apreensão do bem. 

3.5.3 Títulos (recebíveis) descontados 

São operações realizadas com a finalidade de antecipar aos clientes dos 

bancos o valor de um título de crédito com vencimento futuro, deduzindo os juros, 

impostos e taxas incidentes. 

Nesta modalidade de operação, os bancos aplicam um desconto sobre o valor 

nominal da duplicata, da nota promissória, e outros títulos de crédito com 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx


115 
 

 

vencimento futuro gerado em função dos negócios realizados pelos seus clientes 

junto a um terceiro (clientes), sendo que o tomador do recurso transfere o direito 

sobre o título de crédito para o Banco mediante o endosso. Tais títulos são 

conhecidos no mercado como recebíveis. 

Títulos recebíveis descontados são operações que possuem os menores 

riscos nos bancos, pois há uma pulverização de responsáveis pelo débito, além de 

que os bancos podem exercer o direito de regresso sobre os endossantes dos 

títulos. Por possuírem menores riscos, estas operações possuem as menores taxas 

de juros praticadas pelos bancos. 

3.5.3.1 Desconto de Duplicatas 

Uma das linhas de crédito mais tradicionais do mercado, operada por pessoas 

jurídicas que realizam vendas à prazo, o desconto de duplicatas é uma operação de 

crédito em que “o fornecedor obtém a antecipação das receitas que teria com a 

operação mercantil que deu origem ao título, mediante sua cessão ao banco, em 

troca de um deságio” (JANTÁLIA, 2012, p. 129). 

Para Fortuna (2005, p. 186), desconto de duplicatas:  

É o adiantamento de recursos aos clientes, feito pelo banco, sobre 
valores referenciados em duplicatas de cobrança ou notas 
promissórias, para antecipar o fluxo de caixa do cliente. 
O cliente transfere o risco do recebimento de suas vendas a prazo ao 
banco e garante o recebimento imediato dos recursos que, 
teoricamente, só teria disponíveis no futuro. 

A referida linha de crédito apresenta taxas menores que as praticadas em boa 

parte das demais operações do mercado, tendo em vista que em caso de não 

pagamento da duplicata pelo sacado, a responsabilidade pelo pagamento do 

montante antecipado é do cedente (emitente do título), mediante o exercício do 

direito de regresso pelo Banco que realizou a operação. 

Outros fatores que contribuem para a pactuação de juros menores em relação 

às demais linhas de crédito são a pulverização de sacados, diluindo 
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consequentemente o risco, e também, o protesto do título no cartório competente, 

levando o sacado a ser incluído no cadastro informativo de restrições. 

A seguir apresentamos as taxas de juros cobradas nesta modalidade de 

crédito em empréstimos realizados com pessoas jurídicas, praticadas no período de 

08 a 14/08/2013, conforme tabela abaixo, em ordem crescente de taxa: 

Tabela 32 - Taxas de juros pré-fixadas cobradas em operações de desconto de duplicatas 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MEDIA CREDITO RECURSOS DIRECIONADOS 

PJ 

 7,40 

1 BCO J.P. MORGAN S.A.  0,90 11,36 

2 BCO SAFRA S.A.  0,94 11,93 

3 BCO CITIBANK S.A.  0,95 12,04 

 MEDIA CREDITO TOTAL PJ  14,70 

4 BCO ALFA S.A.  1,33 17,12 

5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,50 19,50 

 MÉDIA CRÉDITO RECURSOS LIVRES PJ  20,60 

6 BANCO RANDON S.A.  1,61 21,18 

7 BCO SOFISA S.A.  1,64 21,53 

8 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,77 23,43 

9 BCO GUANABARA S.A.  1,84 24,39 

10 BCO FIBRA S.A.  1,91 25,43 

11 BCO DO BRASIL S.A.  1,94 25,87 

12 BCO INDUSVAL S.A.  1,94 25,98 

13 BCO BANESTES S.A.  1,95 26,07 

14 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  1,97 26,31 

15 GAZINCRED S.A. SCFI  1,99 26,69 

16 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  2,08 27,97 

17 BCO PAULISTA S.A.  2,08 28,04 

18 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  2,10 28,38 

19 BANCO MONEO S.A.  2,11 28,47 

20 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  2,11 28,50 

21 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.  2,22 30,10 

22 BCO CAPITAL S.A.  2,22 30,14 

23 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A.  2,39 32,71 

24 BCO MODAL S.A.  2,39 32,72 

25 SANTINVEST S.A. - CFI  2,39 32,81 

26 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  2,42 33,21 

27 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  2,43 33,32 

28 BCO TRIANGULO S.A.  2,50 34,53 
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29 BANCO VIPAL  2,53 35,02 

30 BCO BRADESCO S.A.  2,56 35,39 

31 BANCO TOPÁZIO S.A.  2,59 35,95 

32 BCO DAYCOVAL S.A  2,64 36,78 

33 BCO DO EST. DE SE S.A.  2,76 38,58 

34 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  3,15 45,04 

35 HS FINANCEIRA  3,16 45,22 

36 BCO A.J. RENNER S.A.  3,39 49,10 

37 FINAMAX S.A. CFI  3,80 56,50 

38 FINANSINOS S.A. CFI  4,03 60,64 

39 CREDITÁ S.A. CFI  4,15 62,92 

40 BCO DA AMAZONIA S.A.  4,23 64,36 

41 SANTANA S.A. - CFI  4,29 65,50 

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago.2013.  

 

Constata-se, baseado no estudo da tabela 32 acima, que 8 instituições 

praticam taxas superiores a 3% ao mês, apesar de termos afirmado nesta subseção 

que o desconto de duplicatas geralmente apresenta taxas baixas. Tal desvio ocorre 

em função da provável elevação do risco da operação pela comercialização de 

duplicatas de valores elevados e sacados com restrições, aumenta o risco de 

inadimplência do negócio. 

3.5.3.2 Desconto de Cheques 

Trata-se de linha de crédito destinada a pessoas físicas e jurídicas, que 

possuem valores a receber resultante de alguma transação comercial, lastreadas por 

cheques “pré” ou “pós” datados, cujo compromisso de depósito para compensação 

dos referidos cheques ocorre em datas futuras, conforme prazos acordados. 

Referida linha de crédito é uma inovação do mercado, pois sendo o cheque 

uma ordem de pagamento à vista, caso ocorra o depósito antes do prazo acordado e 

existindo fundos na respectiva conta corrente, o cheque será compensado 

normalmente. Entretanto, mesmo com esta condição, os comerciantes começaram a 

pré-datar os cheques dos clientes, para lastrear as vendas à prazo, tendo em vista a 

praticidade da negociação e emissão dos cheques. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Cientes dessa prática, os bancos passaram a oferecer a antecipação dos 

valores a receber lastreados pelos cheques, mediante desconto do valor de face, se 

tornando uma das linhas de crédito mais populares do mercado financeiro 

atualmente, principalmente para as pessoas jurídicas que atuam no varejo. 

Geralmente os juros cobrados nesta operação estão entre os mais baixos do 

mercado, por ser uma linha de recebíveis, geralmente pulverizados e provenientes 

de transações comerciais. Também pelo fato de que se o cheque for devolvido duas 

vezes por motivo “sem fundos” o emitente do cheque tem seu nome incluído no 

Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos do Banco Central, conhecido como 

CCF. Tais fatores fazem com que o risco desta linha seja pequeno, podendo os 

bancos, portanto, oferecer taxas de juros menores em relação a outras linhas de 

crédito. 

A seguir apresentamos as taxas de juros cobradas nesta modalidade de 

crédito, em empréstimos realizados com pessoas jurídicas, praticadas no período de 

08 a 14/08/2013, conforme tabela abaixo, em ordem crescente de taxa: 

Tabela 33 - Taxas de juros pré-fixadas cobradas em operações de desconto de cheques 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MEDIA CREDITO RECURSOS DIRECIONADOS 

PJ 

 7,40 

 MEDIA CRÉDITO TOTAL PJ  14,70 

1 BCO SAFRA S.A.  1,55 20,31 

2 BCO SOFISA S.A.  1,56 20,37 

 MÉDIA CRÉDITO RECURSOS LIVRES PJ  20,60 

3 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A  1,69 22,20 

4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  1,73 22,81 

5 TODESCREDI S/A - CFI  1,74 23,02 

6 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,86 24,81 

7 BANCO BONSUCESSO S.A.  1,90 25,27 

8 BCO TRIANGULO S.A.  2,04 27,40 

9 BCO BANESTES S.A.  2,10 28,28 

10 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  2,20 29,78 

11 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  2,20 29,83 

12 BCO DAYCOVAL S.A  2,25 30,54 

13 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP  2,28 31,09 

14 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A.  2,32 31,75 
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15 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  2,34 31,95 

16 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  2,40 32,85 

17 NBC BANK BRASIL S.A. - BM  2,44 33,47 

18 BCO DO BRASIL S.A.  2,44 33,54 

19 BANCO VIPAL  2,55 35,33 

20 SANTINVEST S.A. - CFI  2,58 35,73 

21 BCO BRADESCO S.A.  2,67 37,22 

22 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  2,78 38,92 

23 FINANSINOS S.A. CFI  3,19 45,81 

24 FINAMAX S.A. CFI  3,28 47,31 

25 SANTANA S.A. - CFI  4,60 71,60 

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago. 2013. 

 

Analisando a tabela 33 acima, constata-se a competividade da linha de 

crédito com taxas muito próximas uma das outras e poucas instituições com taxas 

muito altas (acima de 40% ao ano). Ressaltamos a atratividade da linha de crédito 

em função da popularização da prática do cheque pré-datado nas compras 

parceladas. 

3.5.3.3 Vendor 

O vendor é uma operação de crédito pouco conhecida no mercado, e 

geralmente destinada as médias e grandes empresas que realizam vendas à prazo 

mediante emissão de títulos, e “consiste na abertura de uma linha de crédito 

destinada ao financiamento das vendas de determinada pessoa jurídica, que permite 

que ela comercialize seus produtos ou serviços a prazo e receba o valor 

correspondente ao negócio à vista” (JANTALIA, 2012, p. 131). 

Na análise de Fortuna (2005, p. 188) “é uma operação de financiamento de 

vendas baseada no princípio da cessão de crédito, que permite a uma empresa 

vender seu produto a prazo e receber o pagamento à vista”. 

Interessante observar que nesta linha de crédito a empresa vendedora cede 

seu crédito à instituição financeira, e esta, em troca de uma taxa de intermediação, 

paga referida empresa a vista e financia o cliente dela (comprador). 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Avaliando as vantagens dessa operação, Jantália (2012, p.131) diz que:  

Esse tipo de operação, além de bastante prático e usual, traz 
vantagens para todas as partes: a pessoa jurídica consegue vender 
mais facilmente seus produtos, diante das opções de pagamento que 
proporciona a seus clientes, e recebe o valor à vista; o cliente tem 
acesso a crédito rápido e fácil, a taxas vantajosas. E o banco conta 
com um garantidor da operação, que é a própria pessoa jurídica 
vendedora. Assim, em caso de inadimplência, o banco pode cobrar 
valores da própria pessoa jurídica.  

Os juros praticados nesta operação, geralmente são bem acessíveis em 

relação a outras linhas de crédito, tendo em vista a pulverização dos devedores, 

diluindo o risco, e o acionamento da empresa vendedora, caso os clientes dela não 

honrem o débito. 

A seguir apresentamos as taxas de juros cobradas nesta modalidade de 

crédito em empréstimos realizados com pessoas jurídicas, praticadas no período de 

08 a 14/08/2013, conforme tabela abaixo, em ordem crescente de taxa: 

Tabela 34 - Taxas de juros pré-fixadas cobradas em operações de vendor 

 
    TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 
1 BANCO VIPAL  0,41 5,06 

 MÉDIA CRÉDITO RECURSOS 

DIRECIONADOS PJ 

 7,40 

2 BANCO FIDIS  0,94 11,86 

3 BCO DO BRASIL S.A.  1,01 12,76 

4 BCO DO EST. DO RS S.A.  1,03 13,10 

5 HSBC BANK BRASIL SA BCO 

MULTIP  

1,05 13,30 

 MEDIA CRÉDITO TOTAL PJ  14,70 

6 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.  1,15 14,76 

7 BCO ITAÚ BBA S.A.  1,16 14,90 

8 BCO SAFRA S.A.  1,17 14,97 

9 BCO CITIBANK S.A.  1,18 15,07 

10 BCO BRADESCO S.A.  1,19 15,27 

11 ITAÚ UNIBANCO BM S.A.  1,20 15,43 

12 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  1,29 16,61 

13 SCANIA BCO S.A.  1,44 18,72 

14 BANCO RANDON S.A.  1,48 19,32 

 MÉDIA CREDITO RECURSOS 

LIVRES PJ 

 20,60 

15 BCO BANESTES S.A.  1,60 20,95 

16 BCO DAYCOVAL S.A  2,36 32,25 
 

 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago. 2013.  

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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Avaliando a tabela 34 acima, percebe-se a prática de juros atrativos, onde a 

grande maioria das instituições ofertam taxas menores que as taxas médias das 

operações de crédito do SFN realizadas com recursos livres. Isto ocorre, além da 

mitigação de risco já explicado nesta subseção, as instituições operam com clientes 

de primeira linha (geralmente grandes indústrias), contribuindo para redução do 

spread. 

3.5.3.4 Antecipação de faturas de Cartão de Crédito 

Com a popularização dos cartões de crédito, grande parte das vendas de 

produtos e serviços é realizada através deste meio de pagamento, que também é 

uma espécie de crédito automático aos respectivos titulares dos cartões, que são os 

consumidores. 

Para Fortuna (2005, p. 214) os cartões de crédito são:  

Utilizados para a aquisição de bens ou serviços nos 
estabelecimentos credenciados, para os quais trazem a real 
vantagem de ser um indutor ao crescimento das vendas e a suposta 
desvantagem de um rebate no seu preço à vista pela demora no 
prazo do repasse dos recursos provenientes das vendas. 

Esta suposta desvantagem afirmada por Fortuna acima, refere-se ao fato de 

que as vendas por meio de cartão de crédito possuem como referência os preços à 

vista praticados pelas empresas. Além da demora no repasse dos recursos, cujo 

prazo contratual é de, geralmente, 30 dias, para assegurar a eliminação do risco de 

inadimplência aos lojistas, as administradoras de cartão de crédito cobram uma taxa 

de administração desses comerciantes, visando cobrir o risco de inadimplência e os 

custos administrativos delas.  

Como as empresas tem a garantia de recebimento da venda no prazo mínimo 

de 30 dias, os bancos oferecem a estas empresas a antecipação dos valores a 

receber, cobrando uma das menores taxas de juros dentre todas as linhas de crédito 

do mercado financeiro, pois o risco é mínimo, já que o crédito é garantido pela 

administradora do Cartão de Crédito. 
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A seguir apresentamos as taxas de juros cobradas nesta modalidade de 

crédito, em empréstimos realizados com pessoas jurídicas, praticadas no período de 

08 a 14/08/2013, conforme tabela abaixo, em ordem crescente de taxa: 

Tabela 35 - Taxas de juros cobradas em operações de antecipação de Cartão de Crédito 

 
  TAXAS DE JUROS 

POSIÇÃO Instituição % a.m. % a.a. 

 MÉDIA CRÉDITO RECURSOS 

DIRECIONADOS PJ 

 7,40 

1 BCO SAFRA S.A. 0,79 9,92 

 MÉDIA CRÉDITO TOTAL PJ  14,70 

2 BCO DO EST. DO RS S.A. 1,28 16,42 

 MÉDIA CRÉDITO RECURSOS 

LIVRES PJ 

 20,60 

3 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,79 23,68 

4 BCO DO BRASIL S.A. 1,83 24,31 

5 HSBC BANK BRASIL SA BCO 

MULTIP 

2,22 30,18 

6 BCO BANESTES S.A. 2,28 31,00 

7 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,28 31,12 

8 BCO BRADESCO S.A. 2,56 35,44 

9 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 2,97 42,10 

10 PARANA BCO S.A. 3,64 53,56 

 
Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx>. 
Acesso em: 28 ago. 2013.  
 

Fica provado, na análise da tabela 35 acima que, apesar da popularização do 

cartão de crédito com enorme quantidade de portadores, verifica-se pequena 

quantidade de instituições ofertando tal linha de crédito. Isto ocorre em função da 

pouca opção de bancos para indicação de domicilio bancário para crédito das 

faturas dos lojistas, tendo em vista que as poucas empresas credenciadoras 

(fornecedoras das maquinetas) são dominadas pelos grandes bancos brasileiros.  

Apesar do crédito garantido pelas administradoras dos cartões de crédito – o 

que praticamente elimina o risco da operação – a maioria das taxas praticadas estão 

acima da taxa média das operações realizadas com recursos livres pelo SFN, 

conforme mostra a tabela sob análise. Desta forma, constata-se a importância de um 

mercado concorrido para redução das margens de lucro pelos bancos. Se existissem 

mais opções de domicilio bancário, certamente as taxas cairiam. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/Informacoes-gerais.aspx
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3.6 AS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS PARA O CRÉDITO 

Já informamos neste trabalho que o papel principal dos bancos é a 

intermediação financeira. Eles fazem o elo entre a necessidade de uns e outros, 

estes, com sobra de recursos, possibilitando o casamento de prazos e valores. 

Somente as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central podem 

ser intermediadoras de recursos no Brasil.  Eles captam recursos dos clientes 

aplicadores6 por intermédio de Depósitos a Prazo (Certificados de Depósitos 

Bancário ou Recibos de Depósitos Bancário), caderneta de poupança, depósitos à 

vista (conta correntes e contas vinculadas), e os utilizam em operações de 

empréstimos e financiamentos junto aos clientes tomadores de recursos7. 

Ressaltamos que os recursos dos clientes aplicados nos fundos de renda fixa 

e renda variável não se constituem em lastro para os bancos emprestarem. Tais 

recursos são entregues ao Governo Federal, que os utilizam para a cobertura de 

déficits orçamentários e manipulação da liquidez da economia. Os bancos somente 

ganham a taxa de administração por fazerem a intermediação do negócio. 

Como os bancos aplicam o dinheiro que não é deles, terão que devolvê-lo. 

Por isso, os recursos aplicados pelos bancos (empréstimos e financiamentos 

concedidos) devem merecer criteriosa e eficiente análise dos riscos, para que os 

recursos captados do cliente aplicador sejam devolvidos quando solicitados.  

Portanto, podemos concluir que a principal “mercadoria” dos bancos, o 

dinheiro, tem um custo para obtê-lo, para captá-lo junto às pessoas detentoras de 

capitais excedentes (agentes superavitários), que varia de acordo com a forma de 

captação, a fonte dos recursos. 

                                                 
6
 São os depositantes, poupadores e aplicadores que estão dispostos a assumir o risco de crédito 

com um banco. Nesse caso, além do dinheiro, depositam confiança, pois acreditam que o banco irá 
devolver seus haveres quando deles precisarem. Recentemente, no Estado Espírito Santo tivemos 
um caso de um banco liquidado pelo Banco Central, pois não devolveu os recursos para seus clientes 
aplicadores. 
7
 São as pessoas físicas ou jurídicas que buscam os recursos de que necessitam e se comprometem 

a devolvê-los nas datas e nos valores acordados. São chamados de mutuários, devedores ou 
clientes. 
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3.6.1 Depósito a prazo 

São os Recibos de Depósito Bancário (RDB) ou Certificados de Depósitos 

Bancários (CDB) emitidos pelos bancos junto aos clientes aplicadores. Neste tipo de 

captação de recursos, são acordados previamente entre o banco e o cliente, o prazo 

e a taxa de juros. 

Na avaliação de Fortuna (2005, p. 168): 

O Certificado de Depósito Bancário, o famoso CDB, e o Recibo de 
Depósito Bancário, o RDB, são os mais antigos e utilizados títulos de 
captação de recursos pelos bancos comerciais, bancos de 
investimento, bancos de desenvolvimento e bancos múltiplos que 
tenham uma destas carteiras, sendo oficialmente conhecidos como 
depósitos a prazo. 

Segundo Jantália (2012, p. 128) 

Os depósitos a prazo, também chamado por alguns autores de 
depósito a pré-aviso, são aqueles em que o cliente confia à 
instituição determinada quantia, estabelecendo antecipadamente no 
contrato uma data ou um prazo para sua devolução ou resgate, com 
os acréscimos e rendimentos também pactuados. Antes do advento 
do termo ajustado, o depositante não pode demandar o resgate, sob 
pena de, muitas vezes, perder até mesmo parte do valor principal. 
São formas usualmente mais atrativas de depósito, tanto sob a ótica 
dos clientes, quanto sob a ótica da instituição financeira, porque, em 
troca da certeza de que terão os recursos em seus cofres durante um 
prazo maior, as instituições depositárias costumam oferecer melhor 
remuneração para os recursos que lhe são confiados. 

Neste tipo de negócio a taxa de juros obtida pelo cliente varia em função do 

valor aplicado. Quanto maior o valor, maior será a taxa de juros que o banco 

remunerará ao cliente. A referência na negociação dos juros é a taxa SELIC, ou 

seja, os valores pagos aos clientes à título de remuneração do capital depositado é a 

taxa de juro praticada pelo Governo em suas operações de emissão de títulos 

públicos que é a taxa SELIC. 

Esta modalidade de captação, é a principal fonte de recursos dos bancos para 

utilizarem nos empréstimos a seus clientes. 
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3.6.2 Poupança 

É a forma de captação de recursos mais tradicional do sistema financeiro. 

Quase toda a população brasileira possui uma caderneta de poupança em um 

banco, com o fim de poupar suas economias, ainda que ínfimas, pois é “uma das 

poucas, senão a única, em que se podem aplicar pequenas somas e ter liquidez, 

apesar da perda de rentabilidade para saques fora da data de aniversário da 

aplicação” (FORTUNA, 2005, p. 303). 

O cliente que aplica seus recursos na caderneta de poupança recebe uma 

remuneração definida por lei. Atualmente, em função da edição da Medida Provisória 

nº 567, de 03 de maio de 2012, convertida na lei 12.703, de 07 de agosto de 2012, a 

remuneração dos depósitos de poupança é composta de 2 partes: 

I. A remuneração básica, dada pela variação da Taxa Referencial (TR); 

II. a remuneração adicional, correspondente a 0,5% ao mês, enquanto a meta 

da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa Selic ao 

ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, 

enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%. 

Cabe acrescentar que tal remuneração é calculada sobre o menor saldo de 

cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da 

data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de 

pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para este grupo de poupadores, 

não incide Imposto de Renda e Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, como 

nas demais aplicações financeiras. 

Para os demais depositantes, o período de rendimento é o trimestre corrido, 

também contado a partir da data de aniversário da conta, com incidência de Imposto 

de Renda sobre o rendimento. 

Os recursos oriundos da poupança não podem ser utilizados pelos bancos em 

qualquer empréstimo, como cheque especial, crédito direto ao consumidor. Esses 

recursos devem ser obrigatoriamente aplicados no Sistema Financeiro da Habitação, 
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ou seja, devem ser direcionados para os financiamentos imobiliários, que possuem 

taxas limitadas pelo Conselho Monetário Nacional, que chegam a no máximo a 12% 

ao ano + variação da TR. 

Neste sentido, Jantália (2012, p. 128, grifo do autor) conceitua: 

[...] os depósitos de poupança são aqueles que, embora sejam 
livremente movimentáveis, possuem destinação e remuneração 
normativamente estabelecidas. Segundo a Resolução CMN nº 3.932, 
de 16 de dezembro de 2010, no mínimo 65% dos recursos captados 
em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) devem ser aplicados 
em operações de financiamento imobiliário, dos quais no mínimo 
80% devem ser direcionados a operações de financiamento 
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 

Especificamente em relação ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco 

do Nordeste e os Bancos Cooperativos os recursos captados via caderneta de 

poupança, em função de legislação específica, são basicamente direcionados 

(emprestados) aos produtores rurais, sem prejuízo de uma parte também ser 

direcionada para o crédito imobiliário. 

3.6.3 Depósito à vista 

São os recursos (dinheiro disponível) depositados pelos clientes nas contas 

correntes ou em contas vinculadas8. Estes recursos não são remunerados pelos 

bancos. 

Para Jantália (2012, p. 128) 

Os depósitos à vista são aqueles livremente movimentáveis, a 
qualquer tempo, independentemente de condição ou termo, tendo na 
conta-corrente bancária sua expressão típica. Neste tipo de depósito, 
a instituição é obrigada a devolver imediatamente a quantia 
demandada pelo depositante, ou pagá-la a quem este indicar. 

                                                 
8
 Contas vinculadas são contas onde ficam os recursos vinculados a uma garantia de financiamento 

ou empréstimo. O dinheiro fica depositado neste tipo de conta até que a dívida seja liquidada. O 
depósito pode vir por crédito de cobrança ou dinheiro. 
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Já que não são remunerados, dá uma impressão de que constituem dinheiro 

barato para os bancos utilizarem em seus empréstimos, o que possibilitaria ter 

grandes lucros. Mas não é verdade. A realidade é que parte desses recursos é 

compulsoriamente depositada pelos bancos junto ao Banco Central do Brasil, 

ficando indisponíveis para qualquer utilização. 

É o chamado depósito compulsório9, que já chegou a ser 100% do valor 

depositado nas contas correntes no passado e atualmente está fixado em 44% 

(conforme tabela disponibilizada pelo BACEN disponível em www.bcb.gov.br), 

podendo sofrer variações a qualquer momento em função da política monetária 

adotada pelo Governo. 

O restante dos depósitos à vista que não são recolhidos como depósito 

compulsório, uma parte deve ser obrigatoriamente direcionada para o crédito rural, 

que possui taxas limitadas pela autoridade monetária, o Conselho Monetário 

Nacional.  

Além do depósito compulsório, há um custo operacional de abertura e 

movimentação dos depósitos à vista, via conta corrente. Para Fortuna (2005, p. 144) 

“como existe um custo implícito na abertura e na movimentação de uma conta 

corrente, os bancos podem, eventualmente, estabelecer valores mínimos para 

abertura e manutenção de saldo médio em conta pelo cliente”, ou então cobrar uma 

tarifa mensal pelo “pacote” de serviços contratados. 

3.7 POLÍTICA MONETÁRIA 

Para Turczyn (2005, p. 49) a atividade financeira “possui característica de se 

constituir em atividade-meio e de estar intimamente ligada à execução de políticas 

públicas, sem perder sua característica de atividade econômica”. 

Assim, diversos meios são empregados pelo governo com o propósito de agir 

e influenciar sobre os mecanismos de produção, distribuição e consumo de bens e 

                                                 
9
 Para maiores informações sobre o depósito compulsório e sua importância vide item 3.7 deste 

trabalho. 
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serviços, cujo conjunto denominamos de política econômica. Dependendo do meio 

utilizado, a política econômica é classificada como fiscal, monetária ou cambial. 

Cabe esclarecer que a política monetária é uma forma do governo intervir na 

sociedade para tentar controlar as variáveis monetárias: moeda, crédito e taxa de 

juros. Estas variáveis fazem parte do sistema financeiro e por isso a política 

monetária afeta diretamente tal sistema. Portanto, o governo pode se valer dos 

seguintes instrumentos monetários: Depósitos compulsórios, taxa de redesconto e 

operação de mercado aberto. 

Depósito compulsório é a parcela dos depósitos à vista e à prazo, poupança e 

outras formas de captação de recursos pelas instituições financeiras que deve ficar à 

disposição do Banco Central compulsoriamente. O percentual recolhido afeta 

diretamente a oferta de moeda na economia de um país, pois define o restante que 

poderá ser emprestado pelos bancos. Quanto maior o percentual de depósito 

compulsório, menor será o montante de recursos disponíveis para empréstimos, 

existindo uma relação inversamente proporcional entre depósito compulsório e oferta 

de moeda. Quanto mais escassa a moeda, maior será a taxa de juros cobradas 

pelos bancos. 

Esta variação no depósito compulsório afeta a oferta monetária da economia, 

ao determinar o restante dos depósitos que poderá ser emprestado. Quanto maior o 

valor do compulsório, menor será a disponibilidade de recursos para serem 

utilizados nos empréstimos. Concluindo, existe uma relação inversa entre percentual 

de depósito compulsório e oferta de dinheiro pelos bancos. 

Segundo o Banco Central (2013), atualmente no Brasil, existem as seguintes 

modalidades de recolhimentos compulsórios e de encaixe obrigatórios:  

 

 Recolhimento compulsório sobre recursos à vista; 

 Recolhimento compulsório sobre recursos de depósitos e de garantias 

realizadas;  

 Encaixe obrigatório sobre recursos de depósitos de poupança; 
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 Recolhimento compulsório sobre recursos a prazo;  

 Exigibilidade adicional sobre depósitos;  

 Recolhimento compulsório sobre posição vendida de câmbio.  

 

Além dos recolhimentos compulsórios, há outros tipos de recolhimentos 

obrigatórios, realizados no Banco Central, que impactam na liquidez do mercado: 

 os depósitos decorrentes de insuficiência no direcionamento para operações 

de financiamento imobiliário dos recursos captados em poupança;  

 insuficiência no direcionamento dos recursos captados em depósitos à vista 

para operações de crédito destinadas à população de baixa renda e a 

microempreendedores; e 

 o decorrente da insuficiência no direcionamento para crédito rural, conforme 

percentual fixado no Manual Crédito Rural do Bacen. 

 

Já a taxa de redesconto é a taxa de juros cobrada pelo Banco Central nos 

empréstimos realizados aos bancos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 

com a finalidade de sustentar a disponibilidade de caixa dos mesmos, diante da 

grande procura de recursos financeiros (saques) pelos clientes. 

Assim, quando a taxa de redesconto cobrada pelo BACEN for baixa, isto 

significa um forte incentivo para os bancos emprestarem, pois qualquer problema de 

liquidez pode ser contornado pela obtenção do referido empréstimo junto ao Banco 

Central. Quanto mais recursos os bancos tiverem para emprestar, menor será a taxa 

a taxa de juros cobradas aos tomadores. Portanto, uma forma de não permitir a 

expansão do crédito é elevar a taxa de redesconto, desestimulando a obtenção de 

empréstimos dos bancos junto ao Bacen. 

Finalmente, as operações de mercado aberto, conhecidas também como 

“open Market”, consistem na venda e compra de títulos públicos emitidos pelo 

Tesouro ou Banco Central, com o objetivo de controlar a oferta de moeda e também 

cobrir déficits de caixa. Através destas operações, o governo regula o nível de 

liquidez da economia 
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Assim, quando o governo compra títulos junto ao público interessado, 

consequentemente aumenta o volume de depósitos nos bancos, possibilitando o 

crescimento dos empréstimos e a redução das taxas de juros cobradas. Quando o 

governo atua no mercado vendendo títulos, ele reduz a quantidade de moeda em 

circulação na sociedade, e consequentemente, a disponibilidade de empréstimos, o 

que aumenta as taxas de juros cobradas pelas Instituições Financeiras. 

Como se pode notar, todos os instrumentos de política monetária, citados 

acima, influenciam nas taxas de juros cobradas pelos bancos aos seus clientes 

tomadores.
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4 A ATUAÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 

O presente capítulo tem como objetivo principal analisar os artigos 173 e 174 

da Constituição Federal atual, que tratam da atuação do Estado brasileiro no 

domínio econômico, visando compreender as bases desta atuação, mais 

especificamente no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, seja através da atuação 

direta ou da indireta e se os limites definidos na legislação vigente são saudáveis 

para o perfeito funcionamento do referido sistema e a fixação adequada das taxas 

de juros pelo mercado financeiro. 

Antes de adentrarmos especificamente na análise dos referidos artigos, cabe 

esclarecer que a atuação estatal no domínio econômico é algo premente em todos 

os sistemas econômicos existentes, tanto o capitalista quanto o socialista. É fato que 

ela será de menor ou maior grau em função da opção por um modelo ou outro. 

Mesmo dentro do sistema econômico capitalista, onde a atuação do Estado 

na economia se dá em menor intensidade que o sistema socialista, há uma 

gradação importante. O Estado capitalista, alinhado ideologicamente ao liberalismo 

econômico ou “laissez-faire”10, tem uma atuação mínima, quase omissa, pois 

conforme Keines (1984, p. 109) neste modelo se estabelece “que a ação do Estado 

deveria ser rigorosamente limitada, e que, na medida do possível, a vida econômica 

deveria ser deixada, sem regulamentos, à aptidão e ao bom senso de cidadãos 

individualistas, impelidos pela admirável motivação de subir na vida”. 

O Estado capitalista, baseado no bem estar social ou “Welfare State,” tem 

uma maior atuação no domínio econômico, visando garantir a dignidade da pessoa 

humana e a justiça social, e, apesar de garantir a propriedade privada e a livre 

iniciativa; estas devem respeitar a função social da propriedade e a valorização do 

trabalho humano.  

Analisando a questão, para Venâncio Filho (2009, p. 5): 

                                                 
10

  Expressão francesa símbolo do liberalismo econômico que significa “deixai fazer” (tradução livre). 
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[...] entre esse mínimo de intervenção e esse mínimo de liberdade, o 
regime estatal comporta, em matéria econômica, as modalidades de 
ação as mais diversas: do simples exercício de poderes gerais de 
legislação e de polícia necessários para estabelecer o quadro jurídico 
das atividades privadas e manter a ordem pública, até o grau de 
intervenção que implica em que o Estado assuma a responsabilidade 
de organizar e de dirigir o conjunto da economia do país. 

A constituição Federal de 1988 deixa claro que o Estado brasileiro optou pelo 

sistema capitalista, ao afirmar no art. 170, que possui como princípios da ordem 

econômica a livre iniciativa, a propriedade privada e a livre concorrência, entre 

outros. 

Entretanto, ao vincular tais fundamentos à valorização do trabalho humano, 

existência digna para todos, justiça social, soberania nacional, busca do pleno 

emprego, redução das desigualdades regionais e sociais, função social da 

propriedade, defesa do consumidor e do meio ambiente, esclarece que estamos 

num Estado capitalista não aderente ao liberalismo econômico, e sim ao de bem 

estar social, o que, consequentemente, leva a uma atuação maior no domínio 

econômico. 

Feitas estas considerações iniciais, a seguir, passaremos a analisar as formas 

da atuação do Estado brasileiro no domínio econômico. 

4.1 FORMAS DA ATUAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO: 

De início, cabe esclarecer que a atuação do Estado na economia tem sido 

considerada por diversos prismas, conforme análise da doutrina mais atual.  

Para Grau (2006, p. 93) há 3 modalidades de intervenção estatal: a) 

Intervenção por absorção ou participação; b) intervenção por direção; e c) 

intervenção por indução. Ressalta que a utilização da expressão “intervenção” – e 

não “atuação” do Estado – se destina a diferenciar a atuação do Estado quando esta 

se dá em área de titularidade do setor privado, na esfera do privado, daquela 
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simples atuação do Estado em que este presta serviço público ou regula a prestação 

de serviço público, em área de sua própria titularidade. 

Referido autor explica que a intervenção por absorção (a) se dá quando a 

organização estatal assume, total ou parcialmente, o capital de unidade econômica 

que detém controle patrimonial dos meios de produção e troca, ou participa dele; Já 

a intervenção por direção (b) se dá quando o Estado passa a exercer pressão sobre 

a economia, implementando mecanismos e normas de comportamento compulsório 

para os agentes econômicos. No caso da intervenção por indução (c), ocorre 

quando o Estado define estímulos ou incentivos visando à indução de certos 

comportamentos.  

Para Barroso (2009, pp. 67-69) é possível identificar 3 mecanismos de 

intervenção estatal no domínio econômico:  

 

 A atuação direta, onde o Estado assume, ele próprio, o papel de produtor ou 

prestador de serviços, mediante a prestação de serviços públicos e a 

exploração de atividades econômicas; 

 

 O fomento, através do apoio a iniciativa privada e estimulo (ou desestimulo) a 

determinados comportamentos, por meio, por exemplo, de incentivos fiscais 

ou financiamentos públicos, enfim, por meio de normas diretivas; 

 

 A disciplina, que visa a preservação e promoção dos princípios de 

funcionamento da ordem econômica. 

 

Para Souza (2005, p. 330) há uma tradicional divisão da intervenção em 

“direta” e “indireta”, sendo que a primeira ocorre quando o Estado atua como 

empresário e a segunda é aquela que se realiza por meio da legislação 

regulamentadora, bem como a reguladora, em todos os níveis de instrumentos 

jurídicos. 
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De forma objetiva, Del Masso (2007, p. 57), ensina que a intervenção direta 

do Estado na atividade econômica, consubstanciada no art. 173 da Constituição 

Federal, é situação de exceção, sendo possível apenas em razão dos imperativos da 

segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, ou seja, cautelosamente, o 

que transparece, por exemplo, no tratamento de direito privado dados às empresas 

criadas pelo Estado. 

Um exemplo desta atuação é a União Federal deter o controle de grandes 

Instituições Financeiras do País, como o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica 

Federal, entre outros bancos de menor porte. Faz sentido o Estado possuir bancos 

para competir no mercado financeiro? 

Acreditamos que a questão não deve ser tratada com este foco e sim com a 

visão constitucional de relevante interesse coletivo e até da segurança nacional. 

Praticamente em todo o mundo, reina o capitalismo financeiro, sendo que o sistema 

financeiro é o “carro-chefe” desse tipo de capitalismo que move todas as grandes 

economias mundiais. 

O fato é uma realidade tão fortemente arraigada, que a principal causa que 

detonou a crise econômica mundial de 2008/2009 e a recente crise que afetou mais 

fortemente a Europa foi a desestabilização dos sistemas financeiros nacionais e 

internacionais, com alto endividamento de entes públicos e privados. 

Desta forma, é fundamental o estado deter o controle de algumas instituições 

financeiras visando dar credibilidade ao sistema, possibilitar a redução de taxas de 

juros e tarifas pela concorrência, viabilizar a implantação de políticas públicas, entre 

outras responsabilidades. 

Em relação à intervenção indireta do Estado na atividade econômica, Del 

Masso (2007, p. 58) esclarece que ela, consubstanciada nos art. 174 e 175 da CF, 

se dá, através do Estado como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, encampando as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este último determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 
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Exemplo clássico disso é a regulação do Sistema Financeiro Nacional pelo 

Conselho Monetário Nacional e a fiscalização das instituições financeiras pelo Banco 

Central do Brasil atuando na condição de órgãos públicos normativos e 

fiscalizadores. As medidas e mecanismos adotados por estes dois órgãos abordados 

na primeira parte deste trabalho evidenciam que o Estado brasileiro atua dentro de 

um limite próximo ao ideal que permite a manutenção de um sistema equilibrado e 

que passou, sem maiores percalços, por duas recentes crises econômicas mundiais, 

cujos auges foram nos anos de 2009 e 2012. 

Tanto a atuação direta quanto a indireta do Estado brasileiro no Sistema 

Financeiro Nacional deve ser balizada na premissa de que só vamos viver num 

Estado, economicamente sólido e com índice de desenvolvimento crescente, se 

mantivermos um sistema financeiro equilibrado e de credibilidade, atendendo desta 

forma o preceito constitucional disposto no art. 192 da Constituição Federal que diz 

que o SFN deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 

do País e a servir os interesses da coletividade. 

4.2 A ATUAÇÃO DO ESTADO POR INTERMÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA: 

Para o perfeito entendimento deste tema, preliminarmente cabe diferenciar 

serviços públicos de atividades econômicas. Estas se desenvolvem no regime da 

livre iniciativa sob a égide da administração da empresa privada. Aqueles são, por 

natureza, estatais, tendo como titulares uma entidade pública, cujas atividades estão 

referidas no art. 21, incisos XI e XII da Constituição Federal. 

A administração indireta é um conjunto de entidades vinculadas à 

administração direta criadas com o objetivo de prestarem serviços públicos ou de 

interesse público. De acordo com o art. 4, do Decreto Lei 200/1967, compreende as 

seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 

 Autarquias: são entidades administrativas autônomas, criadas por lei 

específica, com patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. Ex. 

Banco Central do Brasil; 
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 Empresas públicas: destinam-se à prestação de serviços econômicos em que 

o Estado tenha interesse próprio ou considere conveniente à coletividade. 

Seu capital é exclusivamente público. Ex. Caixa Econômica Federal; 

 

 Sociedades de economia mista: são empresas com participação do poder 

público e de entidades privadas em seu capital e em sua gestão, visando o 

desempenho de atividades econômicas. Ex. Banco do Brasil S/A; 

 

 Fundações públicas: realizam atividades não lucrativas e atípicas do poder 

público, mas de interesse coletivo, como a educação, a pesquisa e a cultura. 

São criadas por lei específica e estruturadas por decreto. Ex.: IBGE. 

 

Visando o disposto nos artigos 173 e 174 da CF, o Estado pode se valer das 

categorias de entidades listadas acima, operacionalizando as ações necessárias ao 

cumprimento dos preceitos constitucionais ali contidos. 

 

4.3 A ATUAÇÃO DO ESTADO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

Como se pode notar, há realmente a necessidade de uma atuação assertiva 

por parte do Estado no domínio econômico, pois o mercado, por si só, não é e nunca 

será capaz de promover o bem comum e gerar riqueza para todos. 

Neste sentido corrobora Bagnoli (2005, p. 151) ao afirmar que “a história já 

mostrou que a ordem econômica não consegue se autocontrolar com os agentes 

econômicos atuando num mercado sem a fiscalização e disciplina do Estado”. 

Acertou o legislador constitucional de 1988, no título VII “Da Ordem 

Econômica e Financeira”, estabelecer as diretrizes da atuação do Estado brasileiro 

no domínio econômico. Conforme Silva (2007, p. 788), “embora capitalista, a ordem 

econômica dá prioridade aos valores humanos do trabalho sobre todos os demais 

valores da economia de mercado”. 
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O grande desafio do Estado brasileiro é, baseado nos preceitos 

constitucionais, definir os limites da sua atuação no domínio econômico - direta ou 

indiretamente - de forma que ela não seja omissa ao ponto de permitir a 

desestabilização da economia e concentração da renda e nem controladora ao 

ponto do Estado ter o hiperinteresse de microgerir a vida das empresas privadas, 

travando a economia e a produtividade dos setores primários, secundários e 

terciários. 

4.3.1 A atuação Indireta do Estado no Sistema Financeiro Nacional 

Como já abordamos nesse capítulo, tal atuação está consubstanciada nos art. 

174 e 175 da Constituição Federal, se dá pela ação do Estado como agente 

normativo e regulador da atividade econômica, encampando as funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento. 

Em relação à normatização e regulação do Sistema Financeiro Nacional, 

diversas são as razões para um tratamento específico da atividade bancária, pois, 

conforme Turczyn (2005, p. 59): 

A existência de um sistema financeiro sólido e eficiente, [...] é um dos 
pressupostos básicos para o regular funcionamento da economia e, 
portanto, para possibilitar o processo de desenvolvimento econômico 
por meio do qual se atingirá o desenvolvimento social, objetivo 
primordial do Estado. 

Assim, o grande marco de regulação do Estado, no tocante ao SFN foi o 

surgimento da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispôs sobre a Política 

e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias; criou o Conselho Monetário 

Nacional; e deu outras providências afins; sancionada em pleno regime militar, e que 

até hoje se encontra em vigor, é também conhecida como Lei da Reforma Bancária. 

Tendo em vista o disposto no art. 192, da Constituição Federal atual, o 

Sistema Financeiro Nacional deveria ser regulado por leis complementares, 

entretanto a lei ordinária pré-existente à CF, citada no parágrafo anterior, ainda 

continua regulando toda a estrutura e funcionamento do SFN. 
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Desta forma, verifica-se que tal lei foi recepcionada pela nova Constituição. 

Mas sendo ela uma lei ordinária, como poderia assumir este papel de regulação, se 

a CF atual exige uma lei complementar? Conforme Turckzyn (2005, p. 127), sendo a 

lei 4.595/1964, recepcionada pela CF atual, ela passou a ter status de lei 

complementar: 

[...] entendendo-se, portanto, que a Lei 4.595/1964 foi recepcionada 
como lei complementar, fato esse, inclusive, referido incidentalmente 
pelo Ministro Francisco Rezek, do Supremo Tribunal Federal, ao 
proferir seu voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1398-0 [...]. 
No voto afirma o Ministro “é certo que a Lei 4.595/1964 – que dispõe 
sobre o Sistema Financeiro Nacional – foi recebida com força e 
eficácia de lei complementar pela vigente Constituição...” 

Vencida esta etapa, passaremos a analisar alguns aspectos importantes da 

lei em questão que, na avaliação de Turckzyn (2005, p. 131), “em termos estruturais, 

a principal e mais relevante inovação da Lei 4.595/1964 foi a de dotar o País, pela 

primeira vez, de um sistema financeiro, assim entendido como um conjunto de 

órgãos atuando de maneira coordenada para alcançar um objetivo comum...” 

Conforme art. 1º da lei sob análise, o sistema Financeiro Nacional é 

constituído: 

        I - do Conselho Monetário Nacional; 

        II - do Banco Central do Brasil; 

        III - do Banco do Brasil S. A.; 

        IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; 

        V - das demais instituições financeiras públicas e privadas. 

 

Já o art. 2º criou o Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de formular 

a política da moeda e do crédito como previsto na lei em estudo, objetivando o 

progresso econômico e social do País. Aqui se percebe que o próprio Estado, 
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através de seus legisladores, reconhece que o SFN tem papel fundamental para o 

desenvolvimento do País. 

A política do Conselho Monetário Nacional, conforme art. 3º, objetiva: 

        I - Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais 

necessidades da economia nacional e seu processo de 
desenvolvimento; 

        II - Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou 
corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna 
ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios 
oriundos de fenômenos conjunturais; 

        III - Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço 
de pagamento do País, tendo em vista a melhor utilização dos 
recursos em moeda estrangeira; 

        IV - Orientar a aplicação dos recursos das instituições 
financeiras, quer públicas, quer privadas; tendo em vista propiciar, 
nas diferentes regiões do País, condições favoráveis ao 
desenvolvimento harmônico da economia nacional; 

        V - Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos 
instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de 
pagamentos e de mobilização de recursos; 

        VI - Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras; 

        VII - Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, 
fiscal e da dívida pública, interna e externa. 

 

Dentre os objetivos elencados acima, os de números I, IV a VII tem relação 

direta e/ou indireta com a formação e fixação das taxas de juros nas operações de 

crédito, seja com recursos controlados ou com recursos livres, evidenciando a 

importância do CMN na regulação das taxas de juros. 

As competências do Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes 

estabelecidas pelo Presidente da República, foram estabelecidas no art. 4º. Já em 

relação ao Banco Central do Brasil, conforme art. 10º, compete privativamente a ele: 

 



141 
 

 

        I - Emitir moeda-papel e moeda metálica, nas condições e 

limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional; 

         II - Executar os serviços do meio-circulante; 

        III - determinar o recolhimento de até cem por cento do total dos 
depósitos à vista e de até sessenta por cento de outros títulos 
contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição 
de Letras ou Obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos 
da Dívida Pública Federal, seja através de recolhimento em espécie, 
em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, a forma e 
condições por ele determinadas, podendo:  

          a) adotar percentagens diferentes em função 

1. das regiões geoeconômicas;    

2. das prioridades que atribuir às aplicações;    

3. da natureza das instituições financeiras;    

b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que 
tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros 
favorecidos e outras condições por ele fixadas.  

         IV - receber os recolhimentos compulsórios de que trata o 
inciso anterior e, ainda, os depósitos voluntários à vista das 
instituições financeiras, nos termos do inciso III e § 2° do art. 19.      

        V - Realizar operações de redesconto e empréstimos a 
instituições financeiras bancárias e as referidas no Art. 4º, inciso XIV; 

        VI - Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas;    

        VII - Efetuar o controle dos capitais estrangeiros, nos termos da 
lei;  

        VIII - Ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda 
estrangeira e de Direitos Especiais de Saque e fazer com estas 
últimas todas e quaisquer operações previstas no Convênio 
Constitutivo do Fundo Monetário Internacional;  

        IX - Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar 
as penalidades previstas;  

        X - Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de 
que possam:    

        a) funcionar no País;  

        b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependências, inclusive 
no exterior; 
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        c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas; 

        d) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual 
de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações 
Debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou 
mobiliários; 

        e) ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento; 

        f) alterar seus estatutos. 

        g) alienar ou, por qualquer outra forma, transferir o seu controle 
acionário. 

        XI - Estabelecer condições para a posse e para o exercício de 
quaisquer cargos de administração de instituições financeiras 
privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em 
órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo normas que 
forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional;  

        XII - Efetuar, como instrumento de política monetária, operações 
de compra e venda de títulos públicos federais; 

        XIII - Determinar que as matrizes das instituições financeiras 
registrem os cadastros das firmas que operam com suas agências há 
mais de um ano.  

               

Conforme continuação no art. 11 da lei em estudo, compete ainda ao Banco 

Central do Brasil: 

        I - Entender-se, em nome do Governo Brasileiro, com as 
instituições financeiras estrangeiras e internacionais; 

        II - Promover, como agente do Governo Federal, a colocação de 
empréstimos internos ou externos, podendo, também, encarregar-se 
dos respectivos serviços; 

        III - Atuar no sentido do funcionamento regular do mercado 
cambial, da estabilidade relativa das taxas de câmbio e do equilíbrio 
no balanço de pagamentos, podendo para esse fim comprar e vender 
ouro e moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito 
no exterior, inclusive as referentes aos Direitos Especiais de Saque, 
e separar os mercados de câmbio financeiro e comercial;  

        IV - Efetuar compra e venda de títulos de sociedades de 
economia mista e empresas do Estado; 

        V - Emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as 
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional; 
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        VI - Regular a execução dos serviços de compensação de 
cheques e outros papéis; 

        VII - Exercer permanente vigilância nos mercados financeiros e 
de capitais sobre empresas que, direta ou indiretamente, interfiram 
nesses mercados e em relação às modalidades ou processos 
operacionais que utilizem; 

        VIII - Prover, sob controle do Conselho Monetário Nacional, os 
serviços de sua Secretaria. 

Decorrente da análise das competências definidas acima, nota-se a 

relevância da atuação do Banco Central do Brasil, como autoridade monetária e 

operacionalizador das diretrizes do Conselho Monetário Nacional, na estruturação de 

um sistema financeiro sólido e na regulação das taxas de juros, reforçando cada vez 

mais a necessidade da autonomia perante o Governo Federal na condução das 

políticas monetária e cambial. 

Apesar do Banco do Brasil S.A. ser uma sociedade de economia mista, com 

ações cotadas em bolsa de valores, portanto, com preço estabelecido pelo mercado 

e competindo com os demais bancos públicos e privados, a lei sob análise, conforme 

art. 19, define uma série de responsabilidades públicas. Competirá a ele 

precipuamente, sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional e como 

instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal: 

        I - na qualidade de Agente, Financeiro do Tesouro Nacional, 
sem prejuízo de outras funções que lhe venham a ser atribuídas e 
ressalvado o disposto no art. 8º, da Lei nº 1628, de 20 de junho de 
1952: 

        a) receber, a crédito do Tesouro Nacional, as importâncias 
provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais e ainda o 
produto das operações de que trata o art. 49, desta lei; 

        b) realizar os pagamentos e suprimentos necessários à 
execução do Orçamento Geral da União e leis complementares, de 
acordo com as autorizações que lhe forem transmitidas pelo 
Ministério da Fazenda, as quais não poderão exceder o montante 
global dos recursos a que se refere a letra anterior, vedada a 
concessão, pelo Banco, de créditos de qualquer natureza ao Tesouro 
Nacional; 

        c) conceder aval, fiança e outras garantias, consoante expressa 
autorização legal; 

        d) adquirir e financiar estoques de produção exportável; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L1628.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L1628.htm#art28
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        e) executar a política de preços mínimos dos produtos 
agropastoris; 

        f) ser agente pagador e recebedor fora do País; 

        g) executar o serviço da dívida pública consolidada; 

        II - como principal executor dos serviços bancários de interesse 
do Governo Federal, inclusive suas autarquias, receber em depósito, 
com exclusividade, as disponibilidades de quaisquer entidades 
federais, compreendendo as repartições de todos os ministérios civis 
e militares, instituições de previdência e outras autarquias, 
comissões, departamentos, entidades em regime especial de 
administração e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas responsáveis 
por adiantamentos, ressalvados o disposto no § 5º deste artigo, as 
exceções previstas em lei ou casos especiais, expressamente 
autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, por proposta do 
Banco Central da República do Brasil; 

       III - arrecadar os depósitos voluntários, à vista, das instituições 
de que trata o inciso III, do art. 10, desta lei, escriturando as 
respectivas contas; 

        IV - executar os serviços de compensação de cheques e outros 
papéis; 

        V - receber, com exclusividade, os depósitos de que tratam os 
artigos 38, item 3º, do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 
1940, e 1º do Decreto-lei nº 5.956, de 01/11/43, ressalvado o 
disposto no art. 27, desta lei; 

        VI - realizar, por conta própria, operações de compra e venda de 
moeda estrangeira e, por conta do Banco Central da República do 
Brasil, nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional; 

        VII - realizar recebimentos ou pagamentos e outros serviços de 
interesse do Banco Central da República do Brasil, mediante 
contratação na forma do art. 13, desta lei; 

        VIII - dar execução à política de comércio exterior. 

        IX - financiar a aquisição e instalação da pequena e média 
propriedade rural, nos termos da legislação que regular a matéria; 

        X - financiar as atividades industriais e rurais, estas com o 
favorecimento referido no art. 4º, inciso IX, e art. 53, desta lei; 

        XI - difundir e orientar o crédito, inclusive às atividades 
comerciais suplementando a ação da rede bancária; 

        a) no financiamento das atividades econômicas, atendendo às 
necessidades creditícias das diferentes regiões do País; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2627.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2627.htm#art38
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/976c01b29d3e9756032569fa0063d145?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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        b) no financiamento das exportações e importações.  

        

O fato de ter muitas atribuições públicas impostas pela lei conforme rol acima, 

traz um ônus para o BB, em função da necessidade dele manter uma estrutura 

administrativa/operacional que permita viabilizar a execução dessas atribuições, 

mas, também, tem o bônus pela agregação de negócios complementares a estas 

atribuições. Conforme § 1º do, art. 19, da lei em estudo, o Conselho Monetário 

Nacional assegurará recursos específicos que possibilitem ao Banco do Brasil S. A., 

sob adequada remuneração, o atendimento dos encargos previstos nesta lei. 

As demais instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da execução 

da política de crédito do Governo Federal, conforme art. 22. Ainda de acordo com o 

§ 1º deste artigo o Conselho Monetário Nacional regulará as atividades, capacidade 

e modalidade operacionais das instituições financeiras públicas federais, que 

deverão submeter à aprovação daquele órgão, com a prioridade por ele prescrita, 

seus programas de recursos e aplicações, de forma que se ajustem à política de 

crédito do Governo Federal. 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, conforme art. 23, é o 

principal instrumento de execução de política de investimentos do Governo Federal, 

nos termos das Leis números 1.628, de 20/06/1952 e 2.973, de 26/11/1956. Já as 

instituições financeiras públicas não federais ficam sujeitas às disposições relativas 

às instituições financeiras privadas, assegurada a forma de constituição das 

existentes na data da publicação da Lei de reforma bancária, de acordo com art. 24 

dela. 

Percebe-se que, da análise acima sobre a Lei nº 4.595/1964, a existência de 

um sistema financeiro pressupõe a subordinação do próprio Estado a este sistema, 

na medida em que se estabelece limites ao poder monetário do Estado, visando o 

cumprimento das finalidades do sistema. Esta é a premissa que tem permeado a 

atuação do Estado brasileiro no SFN.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8490.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L1628.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L2973.htm
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Analisando o mercado de crédito e a respectiva regulação no Brasil, Jantalia 

(2012, p. 119) também cita algumas leis que estabelecem o arcabouço regulatório 

básico que regem modalidades e operações de crédito, a exemplo: 

Do decreto lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969 (títulos de crédito 
industrial); da Lei nº 6.840, de 3 de novembro de 1980 (cédulas de 
crédito comercial); da Lei nº 6.313, de 16 de setembro de 1975 
(cédulas de crédito à exportação); e da lei nº 10.931, de 2 de agosto 
de 2004 (cédulas de crédito bancário).   

Além da Lei nº 4.595/1964 e as citadas acima, outras leis normatizam e 

regulam o Sistema Financeiro Nacional. Abaixo apresentamos tabela com quadro 

sinótico dessas leis: 

Tabela 36 - Quadro demonstrativo das demais leis que regulam o SFN 

 
 

Segmento de 

atuação 

Principais 

normas de 

regência 

 

Órgão 

Normativo 

 

Entidade 

Supervisora 

 

Instituições operadoras 

Mercado de 

capitais ou de 

valores 

mobiliários 

Lei nº 4.728/1965 

e Lei nº 

6.385/1976 

CMN CVM -Bolsas de mercadorias e 

futuros; 

-Bolsa de valores; 

-Outros intermediários 

financeiros e administradores de 

recursos de terceiros. 

Mercado de 

seguros 

privados 

Decreto Lei nº 

73/1966 

CNSP SUSEP -Sociedades seguradoras; 

-Sociedades resseguradoras; 

-Sociedades corretoras de 

seguros. 

Mercado de 

capitalização 

Decreto Lei nº 

261/1967 

CNSP SUSEP -Sociedades de capitalização. 

Mercado 

complementar de 

previdência 

fechada 

Lei complementar 

nº 109/2001 e 

Lei nº 

12.154/2009 

CNPC PREVIC -Entidades fechadas de 

previdência complementar. 

Mercado 

complementar de 

previdência 

aberta 

Lei Complementar 

 nº 109/2001 

CNSP SUSEP -Entidades abertas de 

previdência complementar. 

Fonte: Jantália (2012, p. 118) 
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Ainda em relação a atuação indireta do Estado no SFN, outro ponto a 

ressaltar é o estímulo aos setores de infraestrutura, habitação, agrícola, 

agroindustrial, e outros setores considerados estratégicos, mediante a indução de 

operações de crédito com recursos direcionados. 

Conforme já abordamos no capítulo 3 deste trabalho, créditos direcionados 

são aqueles alocados em determinados setores ou atividades econômicas 

estratégicas, realizados com recursos regulados em lei ou normativo, e que por isso 

possuem taxas de juros limitadas pela legislação que estabeleceu referido recurso. 

Aqui, ressaltamos uma questão importante desta obra: o cabimento da 

aplicação de limites legais às taxas de juros remuneratórios praticadas nas 

operações de crédito contratadas exclusivamente com recursos direcionados, 

como fator indutor do desenvolvimento econômico do País e o atendimento ao 

preceito constitucional de um sistema financeiro equilibrado. 

Conforme tabela abaixo, tais recursos vêm crescendo substancialmente nos 

últimos anos, evidenciando a demanda por investimentos dos setores produtivos 

beneficiados, para fazer frente aos desafios da competividade e ampliação do 

mercado dos produtos nacionais: 

Tabela 37 - Evolução do saldo das operações de crédito com recursos direcionados no SFN 

 

Período Saldo em R$ 

bilhões 

Var. % % sobre o total do 

SFN 

Dez/2011 801,8 - 39,4 

Dez/2012 969,2 20,68 41,0 

Dez/2013 1.206,9 24,53 44,4 

Mar/2014 1.256,5 4,11 45,5 

 

Fonte: Banco central do Brasil. Disponível em: www.bcb.gov.br 

Assim, tendo presente os seguintes aspectos: 

I. A normatização e regulação do SFN abrangente, conforme leis abordadas 

nesta seção; 
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II. As medidas proativas do Estado para reestruturação do Sistema Financeiro 

Nacional implementadas entre 1995 e 2001, que apesar de custarem ao País 

8,7% do PIB, conforme informado na introdução deste trabalho (o que 

equivale a um custo superior a R$ 418 bilhões, em valores de dez/2013), 

manteve a credibilidade e solidez do referido sistema; 

III. A autonomia concedida ao Banco Central do Brasil nos últimos anos com foco 

na supervisão bancária e a criação do Sistema de Informações de Crédito-

SCR, conforme tema tratado no capítulo 3 desta obra; 

IV. O aumento das operações de crédito com recursos controlados/direcionados, 

que possuem taxas limitadas legalmente e estimulam o crescimento 

econômico do País; dentre outras ações. 

 

Fica evidenciado que o Estado brasileiro tem encontrado os limites para uma 

atuação indireta saudável no referido sistema, como agente normativo e regulador 

da atividade econômica e no desempenho das funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento do sistema e, apesar das complexas relações e partes envolvidas, se 

mantém equilibrado e inspirando a confiança da sociedade, além de não ter 

sucumbido diante de duas crises econômicas mundiais recentes. 

4.3.2 A atuação direta do Estado no Sistema Financeiro Nacional   

Vimos que tal atuação está consubstanciada no art. 173 da Constituição 

Federal, e o Estado atua como empresário em certas atividades econômicas, em 

razão dos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. 

A atuação direta do Estado no SNF se dá pela participação do governo em 

Instituições Financeiras que atuam diretamente no mercado financeiro, competindo 

com as demais instituições privadas. Tal participação é justificada pelo relevante 

interesse coletivo, já que tais instituições podem e devem atuar na massificação do 

crédito, bancarização da população não assistida e contribuir para a redução das 

taxas de juros através de oferta de linhas de crédito mais baratas, forçando a 

concorrência a também fazer o mesmo. 
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Atualmente o Estado mantém o controle do Banco do Brasil S/A, Caixa 

Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, Banco do Nordeste S/A e o Banco da Amazônia S/A. Como detentor da 

totalidade ou maioria do capital dessas instituições o governo tem se valido delas 

para atuar na expansão do crédito e redução das taxas de juros, através da 

competição no mercado. 

Tal estratégia se mostrou válida nas duas últimas crises econômicas mundiais 

— cujos auges foram em 2009 e 2012 — pois arrefeceram os efeitos delas em 

nosso País, conforme mostra o desempenho do PIB brasileiro, se comparado aos do 

Estados Unidos da América (EUA) e da União Europeia (UE) no mesmo período: 

Tabela 38 - Variação % do PIB do Brasil, EUA e UE 

 

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EUA 1,1 -2,6 2,8 1,7 2,8 1,9 

EU -0,1 -4,8 1,7 1,4 -0,7 - 

BRASIL 5,2 -0,3 7,5 2,7 1,0 2,3 

Fonte: IBGE (BRA), PORDATA (UE) e INDEXMUNDI (EUA)  

 

A atuação agressiva dos bancos públicos na concessão de operações de 

crédito durante as crises mundiais, como uma das ações do governo federal para 

combater a ameaça de recessão, também permitiu a ampliação da participação no 

mercado de crédito, conforme demonstra as tabelas abaixo: 

Tabela 39 - Saldos de operações de crédito por origem de capital – Em R$ bilhões 

 

ORIGEM DE CAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Privados nacionais 322 344 461 546 725 687 

Controle estrangeiro 181 174 208 244 341 313 

Públicos 278 371 472 596 865 1.047 

- Banco do Brasil 176 227 272 321 451 507 

- Caixa Econômica Federal 73 116 165 234 361 485 

- Demais Bancos públicos 28 29 36 42 52 54 

TOTAL 781 889 1.141 1.387 1.931 2.047 

Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em: <www.bcb.gov.br> 
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Tabela 40 - Participação % no saldo de operações de crédito por tipo de origem de capital das 
instituições 

 

ORIGEM DE CAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Privados nacionais 41,2 38,7 40,4 39,4 37,5 33,6 

Controle estrangeiro 23,2 19,6 18,2 17,6 17,7 15,3 

Públicos 35,6 41,8 41,4 43,0 44,8 51,1 

- Banco do Brasil 22,6 25,5 23,8 23,2 23,4 24,8 

- Caixa Econômica Federal 9,4 13,0 14,4 16,9 18,7 23,7 

- Demais Bancos públicos 3,6 3,3 3,1 3,0 2,7 2,6 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em: <www.bcb.gov.br> 
  

A estratégia adotada pelo Governo Federal, conforme a análise das tabelas 

acima, ampliou a participação dos bancos públicos no mercado de crédito, 

evidenciando também a aversão do capital privado (nacional e estrangeiro) ao risco. 

Assim a participação dos bancos públicos saltou de 35,6% em 2008 para 51,1% em 

2013, o que também levou a queda nas taxas de juros contratadas, em razão da 

uma maior oferta de crédito. 

Desta forma podemos concluir que a atuação direta do Estado no âmbito do 

Sistema Financeiro Nacional tem se mostrado também assertiva e dentro do limite 

saudável, pois permitiu arrefecer os efeitos das crises econômicas mundiais aqui no 

Brasil; a ampliação da participação no volume de crédito dos bancos públicos; a 

redução das taxas de juros praticadas no mercado financeiro; a inclusão bancária; o 

aumento do consumo, mantendo o nível de atividade econômica; e, por fim, o 

aumento da rentabilidade das instituições financeiras públicas. 
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5 O FORTALECIMENTO DO ESTADO SOCIAL E A DEFESA DA INTERVENÇÃO 

JURÍDICA NA LIMITAÇÃO DOS JUROS 

O presente capítulo tem como objetivo avaliar a eficácia da influência dos 

novos paradigmas trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e 

legislação pertinente, na limitação das taxas de juros remuneratórios em operações 

de crédito contratadas no âmbito do SFN, através da análise da doutrina e refletindo 

acerca das fundamentações de algumas decisões judiciais limitando taxas de juros 

nas referidas operações de crédito. 

Conforme já exposto na introdução desse trabalho, verifica-se que não há um 

consenso sobre o tema em questão. O desafio é justamente identificar qual é o 

posicionamento adequado juridicamente, face à necessidade de se manter um 

sistema financeiro saudável que permita o desenvolvimento equilibrado do País e, 

também, a observância do princípio da economicidade. 

Para tanto, trataremos da posição daqueles que defendem a intervenção 

jurídica estatal na limitação dos juros remuneratórios, como forma de realização do 

contraditório em relação ao tema sob análise. Assim, buscaremos autores e as 

respectivas linhas de sustentação, além da análise de decisões judiciais neste 

sentido.  

Pereira (2004, p. 124), ao tratar do tema sobre juros informa que “o juro 

convencional tem passado por enormes variações, através dos tempos, sob a 

influência das ideias dominantes em cada período”. 

Gagliano e Pamplona Filho (2003, p. 323) defendem: 

Em nosso entendimento, sob o argumento de que a atividade 
financeira é essencialmente instável, e que a imobilização da taxa de 
juros prejudicaria o desenvolvimento do País, inúmeros abusos são 
cometidos, em detrimento sempre da parte mais fraca, o correntista, 
o depositante, o poupador. 

 



152 
 

 

Percebe-se que tal entendimento alia-se a corrente doutrinária que defende 

que os juros podem e devem ser limitados, inclusive aplicando o Código de Defesa 

do Consumidor – Lei 8.078/90, para salvaguardar o mutuário das taxas cobradas 

pelos bancos. 

Ainda nesse sentido Gagliano e Pamplona Filho (2003, p. 325) conclamam:  

Por isso, os (bons) juízes brasileiros, não por arroubos de emoção, 
mero sentimentalismo, ou afinidade com o direito alternativo, mas 
sim imbuídos dos mais nobres sentimentos de justiça, têm invocado 
o Código de Defesa do Consumidor – Lei n 8.078/90 – para fazer a 
justiça no caso concreto, julgando, se tiverem que fazê-lo, contra o 
mais forte, em favor do mais fraco. 

Aqui, defende-se que a necessidade do desenvolvimento da economia 

nacional, principalmente através da expansão do crédito, deve vir estribado em 

valores coletivos indisponíveis, respeitando os princípios da dignidade da pessoa 

humana e da isonomia. 

Visando à limitação e controle do capital privado e a tutela dos mais fracos 

mediante a intervenção jurídica estatal, também se destacam os princípios da função 

social do contrato, da boa fé objetiva, e da equivalência material. 

A seguir, para o perfeito entendimento desta corrente doutrinária trataremos, 

nos itens abaixo, dos pontos fundamentais em que se baseia a tese da limitação das 

taxas de juros remuneratórios. 

5.1 O FORTALECIMENTO DO ESTADO SOCIAL 

No Brasil, o Estado social toma força com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que passou a regular a ordem econômica e social de forma 

contrária à ideologia do Estado liberal, na medida em que a livre iniciativa deve 

considerar a existência digna e justiça social. 

Segundo Lobo (2002, p.185):  
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O Estado social, sob o ponto de vista do direito, deve ser entendido 
como aquele que acrescentou à dimensão política do Estado liberal 
(limitação e controle dos poderes políticos e garantias aos direitos 
individuais, que atingiu seu apogeu no século XIX) a dimensão 
econômica e social, mediante a limitação e controle dos poderes 
econômicos e sociais privados e a tutela dos mais fracos. O Estado 
Social se revela pela intervenção legislativa, administrativa e judicial 
nas atividades privadas. 

Com o fenômeno da globalização e a manutenção de algumas ideias do 

liberalismo econômico, atualmente conhecido como neoliberalismo, o Estado 

brasileiro vem se retirando de algumas atividades econômicas, reduzindo o papel de 

ser empreendedor11. Mas isso não significa que o Estado social esteja perdendo 

força. Ele se mantém forte na medida em que continua com o seu papel de 

regulador da atividade econômica, ou seja, “permanece intacta a natureza 

intervencionista da ordem econômica constitucional, ou a “mão visível” do Estado” 

(LOBO, 2002, p.185). 

Nesse sentido, Lobo (2002, p.187, grifo nosso) reflete: 

O Estado regulador fortalece ainda mais o processo de intervenção 
legislativa, administrativa e judicial nas atividades econômicas, 
máxime das empresas concessionárias de serviços públicos, que 
lidam com coletividades de adquirentes e utentes. O paradoxo atual, 
que confunde tantos espíritos, pode ser assim esquematizado: a 
intervenção jurídica cresce na proporção da redução da 
atividade econômica estatal e do conseqüente aumento dos 
poderes privados nacionais e transnacionais. 

Mas o que falhou no Estado liberal para que fosse suplantado pelo Estado 

social? Responder a esta questão é um tanto quanto complexa, pois envolve 

aspectos de cunho econômico, sociológico, e político. Mas, de maneira sintética, 

poderíamos dizer que o Estado liberal prega uma atuação política baseada numa 

sociedade completamente individualista e que não cabe mais na atualidade, face ao 

surgimento das novas gerações ou dimensões dos direitos e garantias 

constitucionais fundamentais. 

                                                 
11

 Nos últimos 15 anos o Governo Brasileiro privatizou diversas empresas estatais dos ramos de 
siderurgia, telecomunicações, distribuição de energia elétrica, exploração de jazidas minerais, 
produção de aeronaves, etc.... e ainda quebrou o monopólio da exploração de petróleo no país. 
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Nota-se, ainda assim, que o Estado social do ponto de vista do direito, é 

fenômeno relativamente recente, pois o Estado liberal predominou por muito tempo. 

Noronha (1994, p.69) comenta com muita propriedade tal situação, em sua obra que 

trata de contratos, mas que é aplicada ao nosso estudo, 

Economistas e políticos abandonaram desde há muito a idéia de que 
o exacerbado individualismo, pelo jogo dos egoísmos de todos, era 
infalível receita da felicidade geral. Os juristas, porém, por muitos e 
muitos decênios mais, continuaram apegados ao princípio da 
autonomia da vontade, continuaram sustentando que cada contrato 
celebrado era lei para as partes, por isso só podendo ser objeto de 
um exame, digamos, externo (capacidade dos contraentes, 
formalismo, possibilidade, licitude...), mas nunca questionado, nem 
sequer pelos juízes, no seu conteúdo, no conjunto de direitos e de 
obrigações atribuídos a cada uma das partes. 

Continua Noronha (1994, p. 69, grifo nosso): 

À primeira vista, essa posição dos juristas poderia parecer puro e 
simples conservadorismo. Não era, porém. É que o contrato 
tradicional ainda continuou, por algum tempo mais, atendendo 
satisfatoriamente as necessidades sociais. Só quando o fenômeno 
da massificação chegou ao campo jurídico é que se sentiu a 
necessidade de rever concepções... 

Interessante observar que o fenômeno da massificação surgiu justamente 

como consequência da predominância da ideologia liberal, no final do século XIX e 

início do século XX, no mundo ocidental, que impulsionou sobremaneira o 

crescimento do capitalismo no planeta. 

Este desenvolvimento do capitalismo permitiu um avanço econômico em 

muitos países, ocorrendo revolução industrial, acumulação de capital excedente, 

fortalecimento das cidades, aparecimento de novas tecnologias, e grande 

crescimento populacional nas cidades em função do êxodo rural. 

Sobre esses acontecimentos Noronha (1994, p.71) afirma: 

Realmente, se existe uma palavra que possa sintetizar tudo o que 
aconteceu, e ainda esclarecer o sentido das tão profundas 
transformações havidas, tanto políticas como jurídicas, inclusive no 
âmbito que aqui interessa, que são os contratos, tal palavra é 
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massificação: massificação nas cidades, transformadas em 
gigantescas colméias; nas fábricas, com a produção em série; nas 
comunicações, com os jornais, o rádio e a televisão; nas relações de 
trabalho, com as convenções coletivas; na responsabilidade civil, 
com a obrigação de indenizar imposta a pessoas componentes de 
grupos, por atos de membro não identificado.... 

Portanto, podemos dizer que graças à massificação – e, em última instância, 

ao livre capitalismo defendido pelo Estado liberal – é que se fortaleceu o Estado 

social na medida “que foi a própria massificação que permitiu que os mais fracos 

adquirissem consciência de que também tinham força: eles constituíam a massa, 

estando igualados na “desgraça”, o que facilitava a sua reação coletiva” 

(NORONHA, 1994, p. 73). 

Noronha (1994, p. 73, grifo nosso) segue, concluindo: 

Ora, se o fenômeno da própria massificação já era suficiente para 
impor aos Poderes Públicos preocupações acrescidas com a 
população e os seus problemas e se as demandas desta por justiça 
não podiam deixar de sensibilizar a jurisprudência, acresce ainda, 
nas sociedades organizadas politicamente como democracias, que 
são as massas que detém o voto – e aquela fatia de poder associado 
a ele. E ainda que o poder associado ao voto, mesmo em regimes 
democráticos, não seja absoluto (e possa ser aproveitado por 
grupos, especialmente aqueles com poder econômico, como apoio 
para se manterem no poder ou a ele se guindarem), sempre é poder 
não desprezível. Daí que à ação da jurisprudência se tenham juntado 
os movimentos dos consumidores, e a eles se tenha somado a 
intervenção do Estado, com leis de proteção contra cláusulas 
abusivas, etc. O objetivo imediato muitas vezes podia ser, sem 
dúvida, satisfazer interesses concretos, do dia-a-dia, mas que eram 
compartilhados por grandes camadas populacionais e que estavam 
legitimados por importantes valores sociais – o que sempre constituiu 
indispensável fundamento de reivindicações sociais. 

Embora tarde, o Estado Social vem se consolidando, representando uma 

vitória para boa parte da sociedade, pois esta, muitas vezes se encontrava em 

situação de vulnerabilidade em muitas relações negociais e comerciais. 

Sobre esta vulnerabilidade, sanada pelo Estado Social, Lobo (2002, p. 194) 

afirma:  
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A vulnerabilidade jurídica vai além da debilidade econômica da parte 
contratante, pois interessa o poder negocial dominante, ou seja, 
aquela que se presume em posição de impor sua vontade e seu 
interesse à outra. A presunção é definida em lei, como se dá com o 
consumidor, no CDC, e com o aderente, no novo código Civil. A 
presunção é absoluta e não pode ser contrariada pela consideração 
do caso concreto. O consumidor e o aderente, ricos ou pobres, são 
juridicamente vulneráveis, pois submetidos ao poder negocial da 
outra parte. 

Os princípios sociais, no Estado Social, que abordaremos a seguir, orientam e 

limitam os princípios liberais clássicos, tornando-os harmonizáveis com as novas 

necessidades da sociedade atual. 

5.2 OS PRINCÍPIOS EMANADOS DO NOVO CÓDIGO CIVIL 

Sem dúvida houve um avanço com a instituição do novo Código Civil 

Brasileiro, em janeiro de 2002. Alguns valores, considerados essenciais, foram 

adotados pelo novo código, entre eles, o de eticidade, de socialidade e de 

operabilidade. 

Em relação à eticidade, o novo código superou o apego do código anterior ao 

formalismo jurídico, reconhecendo a participação dos valores éticos no ordenamento 

jurídico, optando por normas genéricas ou cláusulas gerais, “sem a preocupação de 

excessivo rigorismo conceitual, a fim de possibilitar a criação de modelos jurídicos 

hermenêuticos, quer pelos advogados, quer pelos juízes, para contínua atualização 

dos preceitos legais” (REALE, 2003, p. 13). 

Sobre as cláusulas gerais nos esclarece Martins-Costa (2000, p. 329): 

[...] as cláusulas gerais, do ponto de vista estrutural, constituem 
normas (parcialmente) em branco, as quais são completadas 
mediante a referência a regras extra-jurídicas. A sua concretização 
exige que o juiz seja reenviado a modelos de comportamento e a 
pautas de valoração que não estão descritos nem na própria cláusula 
geral nem, por vezes, no próprio ordenamento jurídico, podendo 
ainda o juiz ser direcionado pela cláusula geral a formas normas de 
decisão, vinculadas à concretização de um valor, de uma diretiva ou 
de um padrão social, assim reconhecido arquétipo exemplar da 
experiência social concreta. 
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A socialidade diz respeito à superação proporcionada pelo novo código do 

caráter individualista do código civil anterior. Atualmente a grande maioria da 

população brasileira vive nas cidades, sendo uma grande massa, razão pela qual, o 

social deve prevalecer sobre o individual. 

No caso da operabilidade, o novo código procurou “estabelecer soluções 

normativas de modo a facilitar sua interpretação e aplicação pelo Operador do 

Direito” (REALE, 2003, p. 15). 

Sobre a operabilidade Reale (2003, p.16) comenta: 

Não menos relevante é a resolução de lançar mão, sempre que 
necessário, de clausulas gerais, como acontece nos casos em que 
se exige probidade, boa-fé ou correção (corretezza) por parte do 
titular do direito, ou quando é impossível determinar com precisão o 
alcance da regra jurídica. 

É interessante notar que a operabilidade verificada no novo código tira do 

julgador a tranquilidade de encontrar na norma jurídica solução para todas as 

questões. Em suma, no novo código, são previstas “as hipóteses, por assim dizer, 

de indeterminação do preceito, cuja aplicação em concreto caberá ao juiz decidir, em 

cada caso ocorrente, à luz das circunstâncias ocorrentes...” (REALE, 2003, p. 16). 

Face ao exposto, verifica-se que esta abertura proporcionada pelo novo 

Código Civil Brasileiro permite ao julgador, tendo como fundamento a eticidade, a 

socialidade e a operabilidade, proferir decisões que protejam os mais fracos ou 

hipossuficientes, como seria no caso dos juros impostos pelos bancos aos seus 

clientes. 

5.2.1 O princípio da função social do contrato 

Para o perfeito entendimento deste princípio vale, introdutoriamente, a 

observação de Santos (2000, p. 108): 
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A ciência Jurídica dos nossos dias tem buscado cada vez mais a 
funcionalização, impondo certas restrições ao exercício dos direitos. 
Assim, como exemplos mais evidentes, o direito de propriedade e o 
direito contratual já não são mais considerados absolutos. O que se 
quer dizer é que tanto o direito de propriedade quanto o direito de 
contratar devem, para ser dignos de alguma tutela pelo direito, 
atender a uma função na sociedade. Essa função social, portanto, 
limita o exercício do direito, condicionando-o ao atendimento de 
certos requisitos. Por isso o primeiro artigo do capítulo referente aos 
contratos no novo Código Civil é enfático: “a liberdade de contratar 
será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. 

A expressão “função social” não é nova. A Constituição Federal de 1988 

consagrou esta expressão em razão da adoção do Princípio da Função Social da 

Propriedade, em seu art. 170, em que condicionou a atividade econômica à 

observância deste princípio. 

Como esclarece Santos (2000, p. 110): 

[...] a expressão “função social”, a exemplo de outras cláusulas 
gerais, atende sempre às exigências ético-sociais, incorporando 
valores, princípios e regras de conduta abonadas objetivamente 
(uniformemente) pela sociedade. Em outras palavras, a função social 
de determinado direito reflete os valores observados naquele direito 
em determinada época e sociedade. 

Como já abordamos neste capítulo, estamos numa época do fortalecimento 

do Estado social, em que os interesses coletivos prevalecem sobre os individuais, 

razão pela qual a grande importância deste princípio. Conforme Lobo (2002, p. 190) 

“enquanto houver Estado Social haverá função social do contrato”. 

Acerca desta importância Lobo (2002, p. 190) afirma: 

O princípio da função social é a mais importante inovação do direito 
contratual comum brasileiro e, talvez, a de todo o novo código Civil. 
Os contratos que não são protegidos pelo direito do consumidor 
devem ser interpretados no sentido que melhor contemple o 
interesse social, que inclui a tutela da parte mais fraca no contrato, 
ainda que não configure contrato de adesão. 
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Feita esta breve introdução e despertamento quanto a este princípio, 

podemos agora defini-lo: nele se determina que os interesses individuais das partes 

sejam exercidos conforme os interesses sociais existentes, caso se apresentem. 

Para este princípio não há conflito entre os interesses individuais e os sociais, 

pois estes sempre vão prevalecer, na medida em que todo tipo de contrato repercute 

no ambiente social. 

Há uma estreita relação entre a função social da propriedade e a função 

social do contrato, pois “a propriedade é o segmento estático da atividade 

econômica, enquanto o contrato é seu segmento dinâmico. Assim a função social da 

propriedade afeta necessariamente o contrato, como instrumento que a faz circular” 

(LOBO, 2002, p. 190). 

Em relação ao Código de Defesa do Consumidor verifica-se que este princípio 

não está explícito, mas segundo Lobo (2002, p. 190) “não havia necessidade 

porquanto ele é a própria regulamentação da função social do contrato nas relações 

de consumo. 

Segundo ainda Lobo (2002, p. 190), no novo Código Civil, “a função social 

não é simples limite externo ou negativo, mas limite positivo, além de determinação 

do conteúdo da liberdade de contratar”. 

De acordo com Reale (1994, p. 83), citado por Noronha, “o reconhecimento 

da função social do contrato é mero corolário dos imperativos constitucionais 

relativos à função social da propriedade e à justiça que deve presidir à ordem 

econômica”. 

O referido entendimento ocorre porque, conforme já explicamos, há uma 

estreita relação entre a função social da propriedade e a do contrato, sendo que uma 

não se desvincula da outra. 

Acerca da aplicação deste princípio aos bancos tomamos ainda o que nos 

ensina Noronha (1994, p. 83): 



160 
 

 

Mesmo os direitos subjetivos de finalidade egoística, como são todos 
os direitos de crédito (entre os quais se inserem os resultantes de 
contratos) são reconhecidos, como qualquer outro direito, tendo em 
vista não só a realização dos interesses do respectivo titular, como 
também a realização das finalidades sociais: toda norma jurídica, 
afinal, visa “fins sociais” e atende “exigências do bem comum...” 

Continua Noronha (1994, p. 84) 

Se todo direito de crédito visa satisfazer um interesse do credor, seja 
ele patrimonial ou moral, acima deste sempre estará o interesse 
geral, ou bem comum, [...], qualquer que seja o conteúdo dado a 
estas expressões na sociedade real, dividida por conflitos de 
interesses e valores e fortemente influenciada pelas ideologias 
dominantes. Por isso, o seu exercício também está sujeito a controle 
do ponto de vista de tal interesse geral. 

Concluindo, “todo direito só pode ser legitimamente exercido em harmonia 

com a finalidade para a qual é reconhecido aos particulares, que é sempre e 

necessariamente social” (NORONHA, 1994, p. 84). 

5.2.2 O princípio da boa-fé objetiva 

Antes de adentrarmos neste princípio, cabe a distinção entre boa fé objetiva e 

subjetiva.  Esta “é um estado – um estado de ignorância sobre características da 

situação jurídica que se apresenta, suscetíveis de conduzir à lesão de direitos de 

outrem” (NORONHA, 1994, p. 132).  

Segundo Martins-Costa (2000, p. 411): 

A expressão ‘boa-fé subjetiva’ denota ‘estado de consciência’, ou 
convencimento individual de obrar {a parte} em conformidade ao 
direito {sendo} aplicável, em regra, ao campo dos direitos reais, 
especialmente em matéria sucessória. Diz-se subjetiva justamente 
porque, para a sua aplicação, deve o intérprete considerar a intenção 
do sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima 
convicção. Antitética à boa-fé subjetiva está a má-fé, também vista 
subjetivamente como a intenção de lesar a outrem. 
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Um exemplo de boa-fé subjetiva seria o caso de uma pessoa que acredita 

psicologicamente ser titular de um direito, que na realidade não o tem, porque só 

existe na aparência e não na essência. 

Já boa-fé objetiva “é um dever – dever de agir de acordo com determinados 

padrões, socialmente recomendados, de correção, lisura, honestidade, para não 

frustrar a confiança legítima da outra parte” (NORONHA, 1994, p. 126). 

Segundo Martins-Costa (2000, p. 411): 

Já por boa ‘boa-fé objetiva’ se quer significar...modelo de conduta 
social, arquétipo ou standard jurídico, segundo o qual ‘cada pessoa 
deve ajustar a própria conduta a esse arquétipo, obrando como 
obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade’. Por 
este modelo objetivo de conduta levam-se em consideração os 
fatores concretos do caso, tais como o status pessoal e cultural dos 
envolvidos, não se admitindo uma aplicação mecânica do standard, 
de tipo meramente subsuntivo. 

Hironaka (2002, p. 226) trata com muita precisão sobre a boa fé objetiva 

dizendo que:  

[...] a principiologia deve orientar-se pelo viés objetivo do conceito de 
boa-fé, pois visa garantir a estabilidade e a segurança dos negócios 
jurídicos, tutelando a justa expectativa do contraente/que acredita e 
espera que a outra parte aja em conformidade com o avençado, 
cumprindo as obrigações assumidas. Trata-se de um parâmetro de 
caráter genérico, objetivo, em consonância com as tendências do 
direito contratual contemporâneo, e que significa bem mais que 
simplesmente a alegação da ausência de má-fé, ou da ausência da 
intenção de prejudicar, mas que significa, antes, uma verdadeira 
ostentação de lealdade contratual, comportamento comum ao 
homem médio, o padrão jurídico standard. 

Sobre esta boa-fé Lobo (2002, p. 192) afirma que ela “não é princípio 

dedutivo, não é argumentação dialética; é medida e diretiva para pesquisa da norma 

de decisão, da regra a aplicar no caso concreto, sem hipótese normativa pré-

constituída, mas que será preenchida com a mediação concretizadora do intérprete-

julgador”. 
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Caminhando para uma conclusão sobre este tema, Hironaka (2002, p. 226) 

afirma: 

Da consagração da boa-fé objetiva, nas relações contratuais, 
decorrem principalmente os deveres de informação, de colaboração 
e de cuidado, somatória que realiza a insofismável verdade que, em 
sede contratual, se lida com algo bem maior que o simples 
sinalagma, mas se lida com pressupostos imprescindíveis e 
socialmente recomendáveis, como a fidelidade, a honestidade, a 
lealdade, o zelo e a colaboração. Enfim, está presente, também na 
ambiência contratual, o sentido ético, a tendência socializante e a 
garantia de dignidade que são, por assim dizer, as marcas ou os 
marcos deste direito que perpassando os séculos, se apresenta 
modificado aos primórdios do milênio novo. 

Trazendo este posicionamento para balizar a relação banco/cliente, 

especificamente na questão dos juros cobrados nos empréstimos, fica claro o dever 

do banco de informar ao cliente o custo do dinheiro, e alertá-lo de que este custo, se 

mal avaliado, pode levar a deterioração financeira do tomador do empréstimo, em 

função dos juros cobrados e das tarifas incidentes sobre a operação. 

Pelo princípio da boa-fé objetiva não basta à instituição financeira formalizar o 

empréstimo ao cliente, exigindo somente que ele assine o contrato. Tem que haver 

todo o esclarecimento quanto às consequências de tal operação, sob pena de que a 

transação em questão se torne questionável. 

5.2.3 O princípio da equivalência material 

Segundo este princípio, para que não haja vulnerabilidade de uma das partes, 

é necessário que se considere a relação de equilíbrio que se deve ter antes, durante 

e após o negócio contratado, atuando o juiz de forma a reconduzir o equilíbrio, caso 

este seja desfeito em algum momento. 

Conforme Lobo (2002, p. 191): 

O princípio da equivalência material busca realizar e preservar o 
equilíbrio real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e 
após sua execução, para harmonização dos interesses. Esse 
princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para 
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manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja 
para corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que 
as mudanças de circunstâncias pudessem ser previsíveis. O que 
interessa não é mais a exigência cega de cumprimento do contrato, 
da forma como foi assinado ou celebrado, mas se sua execução não 
acarreta vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem 
excessiva para outra, aferível objetivamente, segundo as regras da 
experiência ordinária. 

Assim, constatada a abusividade de uma cláusula, mesmo o contrato sendo 

uma livre manifestação da “vontade” entre os contratantes, o Estado pode intervir 

para restabelecer o equilíbrio de forças entre as partes, já que existem situações de 

desigualdade real. 

Nesse sentido Lobo (2002, p.191) afirma: 

O princípio da equivalência material rompe a barreira de contenção 
da igualdade jurídica e formal, que caracterizou a concepção liberal 
do contrato. Ao juiz estava vedada a consideração da desigualdade 
real dos poderes contratuais ou o desequilíbrio de direito e deveres, 
pois o contrato fazia lei entre as partes, formalmente iguais, pouco 
importando o abuso ou exploração da mais fraca pela mais forte. 

Decorrente da análise dos diplomas legais em vigor, especialmente o novo 

Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, percebe-se uma presunção legal 

de vulnerabilidade pela parte dos consumidores, aderentes, inquilinos, entre outros, 

que deve ser suprido pelo Estado, caso assim detectado. 

Numa relação banco/cliente, geralmente, quem sabe fazer contas, ou seja, 

quanto de juros que se pagará num empréstimo é o banco e não os clientes, em sua 

maioria. Por isso cabe a estas instituições, além do dever de informar, conforme já 

abordamos no princípio da boa-fé objetiva; quando da análise da questão financeira 

deve-se ter em mente a ética defendida pela sociedade, e não somente o resultado 

econômico-financeiro, ou seja, o lucro não pode estar acima da vida das pessoas. 

5.3 A DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICABILIDADE DO CDC NAS 

RELAÇÕES BANCÁRIAS 
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A proteção ao consumidor é fenômeno relativamente novo em nossa história, 

que ainda carece de maiores esclarecimentos, divulgação e consolidação junto à 

população, nada obstante o grande avanço verificado nos últimos anos nesta área 

em função da popularização dos Procon’s, varas especializadas na defesa do 

consumidor, juizados especiais cíveis e entidades de defesas do consumidor. 

Acerca da questão, Macedo Jr. (1998, p. 259) nos informa que: 

A história recente do direito do consumidor, especialmente no Brasil, 
apresenta alguns aspectos polêmicos relativos à identificação dos 
objetivos e limites desta área do saber jurídico. Pode-se afirmar 
preliminarmente que o direito do consumidor ocupa-se com a forma 
de regulação do preço, qualidade e condições dos produtos e 
serviços prestados ao consumidor. Dentro de uma perspectiva mais 
ampla, cabe dizer, porém, que o direito do consumidor reporta-se 
diretamente ao papel da ordem do mercado privado e da regulação 
pública, aos méritos relativos de formas antagonistas e cooperativas 
de relações entre governo e os negócios, ao papel da corporação 
empresarial na sociedade moderna e à tensão ideológica entre 
valores individualistas e comunitários. 

Nota-se que o direito do consumidor precisa avançar mais no sentido de que 

não é apenas um conjunto de regras de conduta imposta ao mercado e sim uma 

área do saber jurídico a respeito da disciplina da ordem econômica.  

Ainda sobre o surgimento do direito do consumidor Macedo Jr (1998, p. 261) 

esclarece: 

A história do direito do consumidor está associada diretamente ao 
surgimento dos mercados de massa, especialmente após a Segunda 
Guerra Mundial, período em que houve uma expansão no consumo 
de bens duráveis jamais vista na história do capitalismo. 
Especialmente neste período viu-se desenvolver de maneira 
bastante generalizada entre as economias capitalistas mundiais a 
“sociedade do consumo” nos padrões pioneiramente estabelecidos 
nos Estados Unidos e rapidamente acompanhado pelas demais 
sociedades capitalistas avançadas. É próprio, pois, afirmar que a 
sociedade de consumo de massa compõe o ambiente no interior do 
qual irá se desenvolver o direito do consumidor. 

Aqui mais uma vez percebemos que o direito do consumidor surgiu em função 

do desenvolvimento do livre mercado defendido pelo capitalismo, que transformou o 

planeta num grande mercado de consumo, onde muitas vezes, impulsionados pelo 
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“ter”, as pessoas se submetem às condições impostas pelos produtores na busca da 

satisfação dos desejos, que foram transformados em necessidades pela ação do 

marketing das empresas. 

Esta busca pelo “ter” - muitas vezes até às últimas consequências - coloca o 

consumidor numa posição vulnerável. Acerca desta vulnerabilidade Macedo Jr. 

(1998, p. 272) esclarece: 

Os movimentos em defesa do consumidor, ou consumerismo lato 
sensu, representam uma forma de contrabalançar o poder entre 
produtores e consumidores. O advento e generalização do uso dos 
contratos padrão implicou no aumento da vulnerabilidade do 
consumidor nas relações contratuais de consumo. O crescimento do 
consumerismo e dos grupos de defesa do consumidor configurou-se 
inicialmente como uma forma de restabelecer o equilíbrio entre 
fornecedor e consumidor. 

Coroando o movimento de defesa do consumidor, em 1990, surge o Código 

de Defesa do Consumidor, um marco no nosso ordenamento jurídico, em que se 

procurou regular as relações de consumo nas mais diversas áreas, inclusive nos 

bancos. Referido código foi muito aplaudido pelas entidades de defesa do 

consumidor e juristas renomados. 

Certa vez o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco 

Aurélio de Melo, numa entrevista no Diário de São Paulo, citado por Oliveira (2002, 

p. 2) ao referir-se à relação banco/cliente disse “sou um entusiasta do Código de 

Defesa do Consumidor. Isso porque em um Estado democrático, a parte mais fraca 

tem que estar protegida. Neste, caso, o Código protege a parte mais fraca da 

relação jurídica, que é o consumidor e não os bancos”. 

Uma análise da lei 8.078/90, que instituiu o Código do Consumidor, em seu 

art. 3º, parágrafo segundo, parece ser bem claro quanto a isto ao definir o que é 

serviço: “é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhistas” (grifo nosso). 

Analisando esta questão, Oliveira (2002, p. 4) sintetiza: 
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Portanto, a defesa do consumidor constitui-se em direito de índole 
fundamental, diante do que dispõe o art. 5º XXXII, da Constituição, 
que, em seu conjunto com o art. 48 do ADCT, determinou ao 
Congresso Nacional o dever de legislar acerca da proteção do 
consumidor, sem a utilização do vocábulo “lei complementar”, sendo 
assim, lei de natureza ordinária o veículo normativo correto para a 
defesa do consumidor. E a submissão das entidades que compõe o 
sistema financeiro nacional às disposições da Lei 8.078/90 é 
completamente harmônica com a Constituição Federal, na medida 
em que fortalece a defesa dos consumidores (art. 170, V), eleva a 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), colabora para a redução 
das desigualdades sociais (art. 3º, III) e promove justiça social (art. 
3º, I e art. 170, caput). 

Em relação à jurisprudência sobre a questão, no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, um dos primeiros julgados que tratou da questão, foi no ano de 1995, em 

sede do Recurso Especial nº 57.974 RS, que dizia: 

Os bancos, como prestadores de serviços especialmente 
contemplados no artigo 3º, parágrafo segundo, estão submetidos às 
disposições do código de defesa do consumidor. O recorrente, como 
instituição bancária, está submetido às disposições do Código de 
Defesa do Consumidor, não porque ele seja fornecedor de um 
produto, mas porque presta um serviço consumido pelo cliente, que é 
o consumidor final desses serviços, e seus direitos devem ser 
igualmente protegidos como o de qualquer outro, especialmente 
porque nas relações bancárias há difusa utilização de contratos de 
massa e onde, com mais evidência, surge a desigualdade de forças 
e a vulnerabilidade do usuário. A circunstancia de o usuário dispor do 
bem recebido através da operação bancaria, transferindo-o a 
terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o 
descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo 
banco. (REsp 57974 RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 
QUARTA TURMA, julgado em 25/04/1995, DJ 29/05/1995, p. 15524). 

Em 2001, o STJ proferiu outro julgado em que reforçou a aplicação do CDC 

nas relações bancárias. Foi em sede do Recurso Especial nº 106.888 PR, que dizia: 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) é aplicável aos 
contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes 
referentes à caderneta de poupança. Conquanto os clientes, titulares 
das cadernetas de poupança, não paguem diretamente às 
instituições financeiras pelos depósitos efetuados, o fato é que os 
bancos obtém a sua remuneração do próprio uso do dinheiro dos 
poupadores, aplicando livremente no mercado financeiro um 
percentual máximo determinado pelo Banco Central do Brasil, 
repassando apenas parte do lucro auferido aos verdadeiros donos do 
numerário. Não fosse o suficiente, o parágrafo 2º do art. 3º do CDC 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('RESP'.clap.+ou+'RESP'.clas.)+e+@num='57974')+ou+('RESP'+adj+'57974'.suce.)
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assevera textualmente que entre as atividades consideradas como 
serviço encontram-se as de natureza bancária, financeira e creditícia. 
(REsp 106888 PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 05/08/2002, p. 196) 

Tais julgados foram precedentes originários para edição da Súmula nº 297 do 

STJ, de 12/05/2004, cujo enunciado reforça bastante este posicionamento ao 

delinear que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. 

Aqui cabe uma importante observação de que a Súmula em questão se valeu 

de um precedente originário de 2001, citado acima, cuja conclusão do Ministro 

Relator foi equivocada, ao afirmar que: 

Conquanto os clientes, titulares das cadernetas de poupança, não 
paguem diretamente às instituições financeiras pelos depósitos 
efetuados, o fato é que os bancos obtém a sua remuneração do 
próprio uso do dinheiro dos poupadores, aplicando livremente no 
mercado financeiro um percentual máximo determinado pelo 
Banco Central do Brasil, repassando apenas parte do lucro 
auferido aos verdadeiros donos do numerário (grifo nosso).  

Na realidade grande parte dos recursos captados, através de caderneta de 

poupança, não poderiam ser aplicados livremente no mercado financeiro, conforme 

regulamentava a Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.005, de 30/07/2002, 

vigente à época do julgado, que dispunha sobre o direcionamento dos recursos 

captados em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). 

De acordo com o art. 1º, do Regulamento anexo à Resolução acima, os 

recursos captados em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) seriam direcionados da 

seguinte forma: 

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, em operações de 
financiamento imobiliário, sendo:  
a) 80% (oitenta por cento), no mínimo, do percentual acima em 
operações de financiamento habitacional no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH);  

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=(('RESP'.clap.+ou+'RESP'.clas.)+e+@num='106888')+ou+('RESP'+adj+'106888'.suce.)
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b) o restante em operações de financiamento imobiliário contratadas 
a taxas de mercado;  
II - 20% (vinte por cento) em encaixe obrigatório no Banco Central do 
Brasil;  
III - Recursos remanescentes em disponibilidades financeiras e em 
outras operações admitidas nos termos da legislação e da 
regulamentação em vigor. 

 

Conforme acima, somente o pequeno percentual de 15% dos recursos 

captados através de depósitos de poupança, poderiam ser aplicados no mercado 

financeiro, o que torna tal captação pouco rentável, pois grande parte dos recursos 

deveriam ser direcionados obrigatoriamente para operações de financiamento 

imobiliário (65%) — que possuem spread reduzido e são pouco rentáveis —  e para 

recolhimento em depósito compulsório (20%) — que não possui rentabilidade — 

sendo inviável o repasse de uma parte maior dos lucros auferidos aos “verdadeiros 

donos do numerário”, até porque, conforme reconheceu o próprio julgador, não se 

cobra pelos depósitos de poupança, e o resultado positivo da intermediação 

financeira com tais recursos é destinado para cobrir os custos operacionais e 

administrativos dos bancos. 

Com base na doutrina e jurisprudência, acima exposta, fica evidente que se 

pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor na relação banco/cliente, 

principalmente para solução de cláusulas abusivas ou leoninas impostos pelos 

bancos aos aderentes. Entretanto, baseado nos princípios consubstanciados no 

referido código e legislação pertinente, doutrina e jurisprudência, poder-se-ia 

também ter o entendimento de que os juros pactuados (remuneratórios) entre eles 

poderiam sofrer limitações impostas pelo judiciário?  

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial n° 

402.261, julgado em 26/03/2003, se manifestou nesse sentido, conforme ementa 

abaixo: 

DIREITO COMERCIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS 
REMUNERATÓRIOS. Os negócios bancários estão sujeitos ao 
Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos juros 
remuneratórios; a abusividade destes, todavia, só pode ser 
declarada, caso a caso, à vista de taxa que comprovadamente 
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discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do 
empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação. Recurso 
especial conhecido e provido (grifo nosso). 

Pelo entendimento acima, os juros remuneratórios podem ser limitados, 

judicialmente, desde que constatada a abusividade e declarada caso a caso. Ainda 

segundo a decisão acima, a abusividade é constatada quando a taxa 

comprovadamente discrepe da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se 

a instituição financeira justificar a taxa em função do risco da operação. 

Conforme tratado nos capítulos 2 e 3 desta obra, a dinâmica do 

funcionamento do sistema financeiro e a formação das taxas de juros envolvem 

muitos fatores, numa complexa interligação de agentes econômicos, sendo que a 

fixação do preço do dinheiro (taxa de juros remuneratórios) se dá no nível nacional e 

não na praça do empréstimo, sendo, portanto, inviável a obtenção da “média do 

mercado na praça do empréstimo”. Outro ponto quanto à inviabilização de tal 

obtenção, se dá em razão dos sistemas “on-line” e demais recursos tecnológicos dos 

bancos que permitem às pessoas físicas e jurídicas manter conta corrente em outras 

cidades, inclusive em outros estados da federação. 

Quanto ao risco da operação justificar a taxa elevada, o julgado foi feliz em 

reconhecer esta relação entre risco x retorno (taxa de juros), conforme explicado na 

primeira parte deste trabalho, pois quanto maior for o risco da operação maior será a 

taxa de juros cobrada no empréstimo. Entretanto, com base nos mecanismos 

adotados pelo Banco Central, a elevação da concorrência e a melhoria no acesso à 

informação, não há espaço para fixação de taxas abusivas em operações que 

apresentam risco pequeno.  

Tais casos levantados nesta seção, demonstram o quanto é difícil para o 

julgador, por mais qualificado que seja, e por mais alta que seja a corte, 

compreender o efetivo funcionamento do Sistema Financeiro Nacional bem como a 

dinâmica imposta pelo Banco Central do Brasil na intermediação financeira realizada 

pelos bancos. 
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Percebe-se que é preciso ampliar o raciocínio econômico na fundamentação 

das decisões judiciais que envolvem a fixação de juros remuneratórios nas 

operações de crédito contratadas com recursos livres, em respeito ao princípio da 

economicidade, conforme abordado na introdução deste trabalho. 

Com a presente análise, esperamos que o leitor sinta-se esclarecido acerca 

do debate doutrinário sobre o tema deste capítulo, identificando quais as questões 

que os juristas têm em mente quando tratam da limitação judicial dos juros.  
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6 A DEFESA DA INVIABILIDADE DA LIMITAÇÃO JUDICIAL DAS TAXAS DE 

JUROS 

Com o fortalecimento do Estado Social; o surgimento das novas gerações de 

direitos e garantidas constitucionais fundamentais; doutrina e jurisprudência 

favorável ao consumidor bancário; a necessidade de um sistema econômico 

alternativo que garanta a sustentabilidade do planeta; encontrar juristas defendendo 

os banqueiros não é uma tarefa fácil.  

Entretanto, a questão que estamos tratando se reveste de maior 

complexidade, e passa, de longe, pela afirmação simplista de defesa dos 

banqueiros. A questão passa, fundamentalmente, pelo correto entendimento do 

funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e a respectiva formação das taxas 

de juros, explicados na primeira parte deste trabalho; pela análise dos diplomas 

legais que tratam do assunto em nosso País; pelo posicionamento da doutrina 

conhecedora do direito econômico; e pela jurisprudência de nossos tribunais 

superiores; que abordaremos neste capítulo. 

Neste sentido não se pode deixar de trazer à luz a Emenda Constitucional nº 

40, de 29 de maio de 2003, que revogou expressamente o § 3º, do artigo 192 da 

Constituição Federal, que dizia que “as taxas de juros reais, nelas incluídas 

comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à 

concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano...” 

Se o Poder Constituinte brasileiro preocupou-se em revogar da nossa Lei 

Magna dispositivo que limitasse os juros, é sinal de que tal limitação era inviável do 

ponto de vista jurídico — e mais ainda do ponto de vista econômico — não cabendo, 

portanto, a utilização de qualquer outra lei menor para aplicar limites para os juros 

praticados nas concessões de crédito pelas instituições financeiras. 

Entretanto, mesmo assim, algumas vezes é levantada a sujeição das 

Instituições Financeiras à limitação dos juros remuneratórios estipulada no art. 1º, do 

Decreto 22.626/33, conhecido como Lei de Usura, que ainda se encontra em vigor. 
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Tal limitação está superada, pois a súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal é 

clara ao definir que “as disposições do decreto nº 22626/1933 não se aplicam às 

taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por 

instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. 

Outro diploma legal que é suscitado na tentativa de limitar os juros 

remuneratórios cobrados pelos bancos é a lei nº 1.521/1951, conhecida como Lei de 

Economia Popular, que trata dos crimes contra a economia popular e cujo art. 4º 

estipula: 

Art. 4º Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, 
assim se considerando:  
 a) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas 
em dinheiro, superiores à taxa permitida por lei; cobrar ágio superior 
à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda 
estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de 
instituição oficial de crédito;   
 b) obter ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente 
necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro 
patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da 
prestação feita ou prometida.   

Assim, analisando o disposto na letra “b” acima, poderia se levantar a tese de 

que o lucro (spread bancário) das Instituições Financeiras estaria limitado a 20% 

sobre os custos de captação dos recursos. Entretanto, tal entendimento não é 

cabível, conforme decisão proferida pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça em sede do Recurso Especial nº 1.013.424 – SP, julgado em 16/10/2012, 

cujo teor do item 4, da Ementa estipula: 

No que toca às instituições financeiras, o artigo 4º, IX da Lei 4.595/64 
dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo 
diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre 
que necessário, as taxas de juros dos contratos bancários. Assim, o 
artigo 4º, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro das instituições 
financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação de 
recursos. 

Quanto ao disposto no art. 591, do novo Código Civil Brasileiro – CCB, que ao 

tratar do mútuo, regula que se ele for destinado para fins econômicos são devidos 
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juros que não poderão exceder a taxa que se refere ao art. 406 do mesmo código, 

que no caso é a taxa SELIC. 

Acerca desta questão, nos esclarece Coelho (2005, p.132) ao afirmar que: 

Para o mútuo bancário, contudo, não vigora nenhuma limitação legal, 
sendo a taxa regulada pelo Conselho Monetário Nacional, que pode, 
como tem ocorrido desde o início dos anos 1990, não estabelecer 
limite nenhum, deixando-o flutuar exclusivamente pelas forças do 
mercado, pela demanda e oferta de crédito”. 

Este pensamento se dá em função da diferenciação entre o mútuo civil e o 

mútuo bancário. Coelho (2005, p. 130) defende que apesar da matiz dessa figura 

contratual do mútuo bancário, evidentemente, ser o mútuo civil, que é um 

empréstimo de coisa fungível, a diferenciação do mútuo bancário, relativamente ao 

civil, diz respeito aos juros cobrados pelas instituições financeiras. 

Como se pode notar, para esta tese de caráter doutrinário não cabe a 

aplicação de limites às taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras em 

seus empréstimos por serem tais mútuos diferentes dos civis. Estes sim teriam que 

sofrer a limitação imposta pelo art. 591 e 406 do código civil atual. 

Na jurisprudência também este é o entendimento, conforme decisão da 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sede do Agravo Regimental no 

Recurso Especial nº 1.083.238 – MS, julgado em 14/08/2012, cujo item 4, da 

Ementa diz: 

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições financeiras 
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na 
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de 
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 
cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos 
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o 
art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de juros 
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada 
a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o 
consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) 
fique cabalmente demonstrada, ante a peculiaridades do julgamento 
em concreto (grifo nosso). 
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Enfrentada as teses baseadas em diplomas legais infra constitucionais, 

citados acima, em que se tentava a limitação dos juros remuneratórios nas 

operações de crédito do SFN, também encontramos na Jurisprudência argumento 

contra tal limitação, conforme decisão proferida em sede do Agravo Regimental no 

Agravo em Recurso Especial nº 382628/MS, julgado em 15/10/2013, cujo item 2 da 

Ementa diz: 

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que 
a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas 
instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de 
Defesa do Consumidor (SÚMULA N. 297/STJ). Eles podem ser 
considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem 
que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no 
entanto, depende de prova concreta (REsp n. 1.061.530/RS, relatora 
Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 

Conforme julgado acima, à exceção dos créditos com recursos direcionados, 

de acordo com o exposto nos capítulos 3 e 4 deste trabalho, não há limitação de 

juros remuneratórios para as operações de crédito com recursos livres. Há uma 

possibilidade, em abstrato, de imposição de limite por decisão judicial em razão da 

abusividade dos juros, mas como veremos adiante, tal abusividade, no caso dos 

juros remuneratórios, é difícil de ser comprovado, em função dos fatores que 

compõem o spread bancário. 

Ao nos referirmos à Constituição Federal, nela encontramos fundamento 

constitucional contra a limitação das taxas de juros nas operações de crédito com 

recursos livres. O artigo 192 diz que o Sistema Financeiro Nacional tem que ser 

estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País. 

O dinheiro, na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, segue as leis 

econômicas e as do mercado financeiro e, conforme já explicamos na primeira parte 

deste trabalho, ele tem um custo, e este custo é muito superior à SELIC, pois as 

Instituições Financeiras pagam para captar o dinheiro, possuem despesas 

administrativas, pagam os impostos diretos e indiretos, têm despesas com 

inadimplência, etc... O desenvolvimento equilibrado do País só acontecerá se 

tivermos um sistema financeiro nacional forte e bem estruturado, onde o Estado 

compreenda os limites da sua atuação no domínio econômico. 
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Ainda no art. 192 da Constituição Federal, encontramos outra defesa da 

inaplicabilidade de limites às taxas de juros. Ele diz que “o Sistema Financeiro 

Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e 

a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõe, [... ], será 

regulado por leis complementares...” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Neste sentido e como já abordamos no capítulo 4 deste trabalho, podemos 

entender que a lei 4.595/64 é a que regulamenta o artigo 192, da Constituição 

Federal e que possui o status de lei complementar. Corrobora Picinin (2003) ao 

afirmar que: 

Após julgamento da ADIn nº 4, a Lei 4.595/64 (lei ordinária) ganhou 
status de lei complementar e passou a regulamentar o art. 192 da 
Constituição de 1988. Desta forma, o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) é competente para “disciplinar o crédito em todas as suas 
modalidades” e “limitar, sempre que necessário, as taxas de juros”, 
conforme disposição do artigo 4º, incisos VI e IX da Lei 4.595/64. 

Ainda segundo Picinin (2003): 

A competência dada ao CMN para limitar as taxas de juros sempre 
que necessário deve ser interpretada considerando a importância 
que tem a disciplina do mercado financeiro para a vida econômica do 
País. Significa dizer, que toda vez que for conveniente ou 
aconselhável para a economia do País, pode e (deve) esse órgão 
governamental aumentar ou tornar indeterminadas as taxas de juros 
praticadas pelas instituições financeiras. A faculdade de “limitar” 
dada pelo legislador permite simplesmente diferenciar o Brasil da 
prática de outros países, onde os juros bancários são regulados 
pelos usos, pela taxa habitual, isto é, pelo próprio mercado. Nesse 
contexto de lei, limitar significa fixar o percentual, se achar 
conveniente. 

Conforme acima, o Conselho Monetário Nacional - CMN é a autoridade 

constituída pelo Estado para limitar atualmente os juros. Tal limitação seria de 

caráter indutivo, como é o caso dos créditos com recursos direcionados, visando o 

estímulo a setores estratégicos para o País. Entretanto, em relação aos créditos com 

recursos livres, a prática do CMN é não limitar as taxas de juros remuneratórios. 
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Isso ocorre pois, segundo ainda Picinin (2003): 

O CMN e seu agente executor, o Banco Central do Brasil (BACEN), 
são detentores dos poderes normativo e disciplinar, respectivamente, 
e exercidos sobre instituições integrantes do sistema financeiro 
nacional. As Resoluções baixadas pelo BACEN são aceitas como 
normas providas de força cogente e de cumprimento obrigatório por 
partes das instituições financeiras no que concerne ao 
funcionamento, procedimentos e operações. 

Também, ao tratar desta questão Oliveira (2002, p. 1, grifo nosso) nos 
informa: 

A questão dos juros foi reportada em primeiro lugar no parecer 
encaminhado pelo Presidente da República ao Supremo Tribunal 
Federal sob a égide do Parecer do Ministro de Estado da Justiça 
Aloysio Nunes Ferreira e do Procurador Geral do Banco Central do 
Brasil Carlos Eduardo da Silva Monteiro onde devemos apreciar as 
conclusões: “ Com fundamento em todo o exposto, concluímos que é 
necessário conferir à expressão “inclusive às atividades de natureza 
bancária, financeira, de crédito e securitária”, constante do art. 3, § 2, 
da Lei 8078, de 1990, uma interpretação conforme a Constituição. 
Preservar-se-á a competência atribuída pela Constituição da 
República à lei complementar prevista em seu artigo 192, ao mesmo 
tempo em que se sustenta a constitucionalidade do disposto no 
Código de Defesa do Consumidor. Logo, requer seja julgada 
improcedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
conferindo-se à expressão “inclusive às atividades de natureza 
bancária, financeira, de crédito e securitária”, constante do art.3, § 2, 
da lei 8078, de 1990, uma interpretação conforme a Constituição, 
com emprego do instrumento previsto no parágrafo único do art. 28 
da Lei 9868, 1999, excluindo da aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor o custo das operações ativas e a remuneração 
das operações passivas praticadas por instituições financeiras 
no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, de 
modo a preservar a competência constitucional da lei 
complementar do Sistema Financeiro Nacional”. 

Nota-se a preocupação das autoridades, citadas acima, em esclarecer que o 

custo das operações ativas dos bancos – onde estão incluídas as operações de 

crédito – deve ser regulado por lei complementar do Sistema Financeiro Nacional, 

conforme competência constitucional. 

Ainda nesta mesma linha, Oliveira (2002, p.2, grifo nosso) também informa: 
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Depois o tema foi reportado no Parecer da Procuradoria Geral da 
República que argumentou para “declarar a inconstitucionalidade 
parcial, sem redução de texto, da expressão “inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária”, inscrita no art. 
3º, § 2º da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor – para, mediante interpretação conforme à 
Constituição, afastar a exegese que inclua naquela norma do Código 
de Defesa do Consumidor “o custo das operações ativas e a 
remuneração das operações passivas praticadas por instituições 
financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na 
economia, de modo a preservar a competência constitucional da lei 
complementar do Sistema Financeiro Nacional”, incumbência 
atribuída ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central do 
Brasil, nos termos dos arts. 164, § 2º, e 192, da Constituição da 
República. 

Sendo, portanto o CMN e o Banco Central do Brasil as autoridades para se 

pronunciar sobre o assunto, este último, em seu sítio disponível na internet 

(www.bcb.gov.br), no ícone “perguntas frequentes”, é claro ao responder, por meio 

da FAQ sobre ‘‘empréstimos e financiamentos”: 

7. Existe algum limite para as taxas de juros cobradas pelas 
instituições financeiras?  
 
Não. As taxas de juros são aquelas praticadas no mercado, variando 
de instituição para instituição. (grifo nosso). 

E quanto ao Código de Defesa do Consumidor: até que ponto ele pode ser 

aplicado na relação banco/cliente? Conforme vimos no capítulo anterior, os negócios 

bancários estão sujeitos ao CDC, mas existem alguns aspectos da relação 

banco/cliente que precisam ser bem delimitadas quanto à extensão desta sujeição, 

sob pena de desiquilíbrio do Sistema Financeiro.  

Neste sentido, podemos trazer à luz o teor da ementa resultante da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2591, ajuizada no STF em 26/12/2001, pela 

Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) e julgada improcedente no 

plenário de 07/06/2006: 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA 
CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 
SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO 
DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS 

http://www.bcb.gov.br/
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OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA 
INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3º, § 2º, 
DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO 
BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 
1.      As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela 
incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do 
Consumidor. 
2.      “Consumidor”, para os efeitos do Código de Defesa do 
Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como 
destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 
3.      O preceito veiculado pelo art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do 
Consumidor deve ser interpretado em coerência com a Constituição, 
o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração 
das operações passivas praticadas por instituições financeiras na 
exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam 
excluídas da sua abrangência. 
4.      Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a 
perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no 
mercado financeiro. 
5.      O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de 
fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação 
contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da 
intermediação de dinheiro na economia. 
6.      Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que 
submete às normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 
8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da 
remuneração das operações passivas praticadas por instituições 
financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na 
economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e 
do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto 
no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade 
excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de 
juros. 
 
        ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI 
COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A 
REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 
7.      O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil 
consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem 
perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção do 
desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses 
da coletividade. 
8.      A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da 
Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura 
do sistema financeiro. 
 
        CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4º, VIII, DA LEI N. 
4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À 
CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES 
QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA. 
9.      O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade 
normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no 
exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e 
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fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o 
desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro. 
10.     Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto 
de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário 
Nacional. 
11.     A produção de atos normativos pelo Conselho Monetário 
Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das instituições 
financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade. 

Ficou, da análise dos enunciados constantes na ementa acima, o 

entendimento de que o CDC não pode ser aplicado às relações tipicamente 

financeiras, como a fixação, os limites e a cobrança de juros, que devem ser 

reguladas pela autoridade monetária, observado a existência de abusividade, 

onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual das taxas de 

juros. Outros temas importantes que dizem respeito ao SFN foram esclarecidos. 

Cabe observar que a referida ementa foi reformada posteriormente, conforme 

acórdão publicado no DJ de 13/04/2007, em razão de embargos de declaração 

opostos pelo Procurador Geral da República, e dela foram excluídos enunciados em 

relação aos quais não houve consenso, inclusive os referidos no parágrafo anterior. 

Mas de qualquer forma, não perderam o sentido informativo e contributivo para o 

debate em questão. 

Outro ponto a ser sustentado a favor da inaplicabilidade de limites judiciais às 

taxas de juros praticadas pelos bancos em suas operações de crédito é que, caso 

fosse possível a tese da limitação, esta feriria também as leis do mercado de 

capitais, e boa parte das instituições financeiras tem suas ações cotadas em bolsa 

de valores, ou seja, os preços dessas ações são estipulados pela oferta e procura, 

em função da atratividade/lucratividade oferecida por este valor mobiliário. 

Se decisões judiciais interferem no resultado das operações dos bancos, 

imputando-lhes prejuízos ou redução da margem de lucro, as ações destas 

instituições se tornariam pouco interessantes para investidores, reduzindo o preço 

de mercado destas empresas. Com a popularização do mercado de capitais, 

especialmente o mercado de ações cotadas na bolsa de valores, muitos brasileiros 

passaram a aplicar suas economias neste tipo de investimento, e estariam sujeitas a 

perde-las em função da desvalorização desses papéis. 
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Com base no exposto no presente capítulo, a estipulação das taxas de juros 

remuneratórios nos créditos com recursos livres é realizada conforme a complexa 

dinâmica do mercado financeiro, baseada na oferta e procura de recursos, sob 

acompanhamento das autoridades monetárias (CMN e BACEN), não cabendo 

limitação mediante decisão do Poder Judiciário, a não ser em caso de reconhecida 

abusividade no caso concreto. 

O desafio é identificar, na prática, o que são juros remuneratórios abusivos. 

Para muitos julgadores (seja juízo singular ou órgãos colegiados), baseados em 

enunciados do STJ, juros abusivos são aqueles muito superiores à taxa média de 

mercado, e que representam desvantagem excessiva para o tomador do crédito, 

como vimos no capítulo anterior. 

Ao efetuarmos o recorte ou delimitação da presente pesquisa, 

especificamente na questão dos juros remuneratórios, ou seja, não contemplado na 

análise os juros moratórios e demais cláusulas penais, como multa moratória, 

comissão de permanência e anatocismo, a identificação da abusividade no caso 

concreto de uma operação de crédito adimplida se torna muito difícil. Conforme 

vimos nas diversas tabelas de juros praticados no mercado financeiro, expostas no 

capítulo 3 dessa obra, para cada linha de crédito há variação substancial entre a 

menor e a maior taxa de juros remuneratórios ofertada no mercado, sendo que 

grande parte das instituições praticam taxas superiores à média de mercado, 

conforme evidenciado nas respectivas tabelas, em razão de diversos fatores 

atinentes a estas instituições que impactam na formação de uma taxa de juros 

remuneratórios maior, como alto índice de inadimplência, custos operacionais 

elevados em função da pequena escala dos negócios, tipo de garantia envolvida, 

etc., que inviabilizam um spread menor. 

Em resumo, a defesa da inviabilidade da limitação judicial das taxas de juros 

se dá em função da legislação em vigor, jurisprudência e doutrina que tratam do 

tema sob análise, conforme demonstrado no presente capítulo e, também, em 

função do entendimento de como funciona o Sistema Financeiro Nacional, a 

formação das taxas de juros, o mercado de capitais, a dificuldade na identificação 
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dos juros remuneratórios abusivos, e questões macroeconômicas que influenciam no 

desempenho dos setores produtivos do País, explicados neste trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os profissionais que militam nesta área do direito têm se deparado com o 

embate sobre a aplicabilidade dos limites judiciais e legais às taxas de juros 

remuneratórios praticados pelos bancos em operações de crédito. Percebe-se que 

muitos doutrinadores que se articulam nesta discussão têm feito comentários 

meramente de cunho jurídico, se apegando num dispositivo e outro sem, contudo, 

procurar entender a dinâmica do Sistema Financeiro Nacional, a intermediação 

financeira, a criação da moeda pelos bancos, o mecanismo do crédito e das taxas de 

juros, nas suas essencialidades. 

Ao abordarem esta matéria sob o aspecto puramente “dogmático” desviam-se 

do foco daquilo que é o ponto central da questão. Morin (2004, pág. 22) chama isto 

de erro intelectual, afirmando que: 

Está na lógica organizadora de qualquer sistema de idéias resistir à 
informação que não lhe convém ou que não pode assimilar. As 
teorias resistem à agressão das teorias inimigas ou dos argumentos 
contrários. Ainda que as teorias científicas sejam as únicas a aceitar 
a possibilidade de serem refutadas, tendem a manifestar esta 
resistência. Quanto às doutrinas, que são teorias fechadas sobre 
elas mesmas e absolutamente convencidas de sua verdade, são 
invulneráveis a qualquer crítica que denuncie seus erros. 

Percebe-se, também, que muitos setores da sociedade têm uma visão 

distorcida do Sistema Financeiro Nacional e da sua importante função na economia 

do País, o que acaba proporcionando um adicional de risco nas taxas de juros dos 

empréstimos que prejudica todos os clientes tomadores de crédito (inclusive os bons 

pagadores) e, por consequência, o crescimento mais dinâmico da economia 

brasileira.  

Conforme alerta o Banco Central do Brasil (1999, p. 12) “uma proteção 

indevida ou exagerada do devedor, normalmente leva a comportamentos 

inadequados que acabam por prejudicar a todos, encarecendo o custo do crédito”. 
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A compreensão correta da dinâmica do Sistema Financeiro Nacional e da 

atividade bancária, abordada na primeira parte deste trabalho, poderia, em muito, 

contribuir para a pacificação da questão. Em resumo, as Instituições Financeiras têm 

como principal atividade a intermediação financeira, ou seja, captam recursos junto 

ao público em geral (pessoas físicas e jurídicas que possuem capital excedente) 

oferecendo uma remuneração por esses recursos disponíveis — que, em muitos 

casos, tem como referência de remuneração a própria taxa SELIC —  e depois, 

emprestam estes recursos para pessoas físicas e jurídicas que necessitam  de 

capital, criando moeda, e cobram uma sobretaxa (spread), visando cobrir os custos 

da captação, despesas administrativas, impostos, taxa de risco e, também, obter  

lucro na operação. 

Podemos concluir que se paga ao investidor pela remuneração do capital 

aplicado e depois se empresta esse mesmo capital ao cliente tomador de crédito, 

cobrando uma taxa de juros. Também se conclui que, para que o sistema funcione 

perfeitamente, a taxa de remuneração do investidor não pode ser a mesma do 

tomador do empréstimo, sob pena de inviabilizar o sistema financeiro do País, bem 

como a concessão de empréstimos, em razão dos custos da intermediação 

financeira. 

Não estamos aqui querendo defender os bancos. Reconhecemos que eles 

sempre foram, historicamente, poderosos e detentores de grande influência, e que 

por isso devemos pugnar para uma atuação responsável do Estado no domínio 

econômico e buscar a tutela dele para proteção dos interesses dos mais fracos e 

hipossuficientes, nos valendo do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios 

civis-constitucionalistas do novo Código Civil Brasileiro, quando for o caso. 

Uma das conclusões deste trabalho, inclusive, é a constatação de que nas 

operações de crédito contratadas com recursos livres não deveriam ser cobradas 

tarifas de abertura de crédito, de manutenção de contrato, entre outras, para cobrir 

custos administrativos e operacionais dos bancos, pois tais custos pelos serviços 

prestados já estão previstos (embutidos) nas taxas de juros remuneratórios. Esta 

prática é, na realidade, uma dupla cobrança pelo serviço prestado e grande fonte de 

renda das Instituições Financeiras, engordando ainda mais os lucros obtidos. 
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Mas, em relação à aplicabilidade dos limites às taxas de juros remuneratórios 

cobradas sobre os empréstimos, é preciso racionalidade em torno do assunto, pois 

se trata de um tema que envolve aspectos macroeconômicos e uma complexa 

relação entre diversos atores sociais: faz-se mister entender o mecanismo de 

funcionamento do crédito e das taxas de juros explicados neste trabalho, em 

respeito ao princípio da economicidade. 

Neste sentido, os juros remuneratórios podem ser limitados legalmente nas 

operações de crédito contratadas com recursos direcionados/controlados, pois visam 

incentivar o desenvolvimento de setores estratégicos do País, como o agronegócio, 

infraestrutura, habitação, produção de bens de capital, etc... Como vimos neste 

trabalho, tal limitação de juros reduz substancialmente o spread bancário (vide 

novamente a tabela 11), tornando as operações com recursos direcionados poucas 

rentáveis para os bancos, e que são contratadas em função da cadeia de negócios 

agregada e a cobrança de tarifas sobre as operações.   

Em relação às operações de crédito contratadas com recursos livres, não 

existem leis limitando taxas de juros remuneratórios nessas operações, conforme 

vimos nos capítulos anteriores. No tocante a uma limitação judicial, à luz do exposto 

nesse trabalho, entendemos que não há como limitar os juros pela taxa SELIC ou 

outra referência que for, pois o dinheiro é uma mercadoria que têm um custo para os 

bancos e que, para obtê-lo, pagam taxas de juros aos clientes 

poupadores/investidores próxima ou idêntica à SELIC e, também, têm que acrescer 

às taxas praticadas, os custos administrativos, impostos diretos (IR e Contribuição 

Social) e indiretos (CPMF, PIS, COFINS), taxa de risco (inadimplência), e a própria 

margem de lucro do negócio, componentes do spread bancário que o tornam 

elevado, conforme demonstrado na tabela 10 desta obra. 

Portanto, uma decisão judicial em nome, por exemplo, do Princípio da 

Equivalência Material, não poderia arbitrar as taxas de juros remuneratórios 

utilizando a taxa SELIC como referência do empréstimo, pois inviabilizaria todo o 

sistema financeiro, em função do custo do dinheiro obtido pelos bancos ser muito 

maior que a própria taxa SELIC. 
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Outro fator a ser considerado é que, no levantamento dos juros 

remuneratórios praticados pelos principais bancos do País, percebemos uma grande 

variedade de taxas contratadas em função do público (se pessoa física ou jurídica) e 

das diferentes linhas de crédito (em função do risco maior ou menor que cada uma 

linha apresenta), conforme demonstrado nas tabelas 13 a 35. 

Face o exposto, uma limitação das taxas de juros para os bancos utilizando, 

por exemplo, a taxa média de mercado, como alguns juízes e doutrinadores 

defendem, inviabilizaria toda essa sistemática de prática de taxas diferenciadas, pois 

referida taxa judicializada desconsidera o volume de negócios, o perfil e risco da 

clientela, as garantias envolvidas, os tipos de linha de crédito, a origem dos recursos 

(créditos com recursos livres ou controlados) e muitos outros fatores determinantes 

da formação das taxas de juros. 

Há que se observar ainda, que a taxa judicializada acaba encarecendo o 

custo do crédito para os demais clientes tomadores, pois a perda resultante da 

diferença entre a taxa contratada e a judicializada entra na composição do spread 

bancário no item da inadimplência, um dos principais fatores na formação das taxas 

de juros remuneratórios. Assim, quem arca com a diferença em função da taxa 

arbitrada pelo Judiciário são os demais clientes tomadores de crédito que pagam os 

empréstimos. 

 

Outro fator a ser considerado é que toda vez que surge uma decisão judicial 

arbitrando taxa de juros, tal decisão está interferindo diretamente no complexo 

equilíbrio da criação de moeda pelos bancos, explicado no capítulo 3 desse trabalho. 

Um excesso de interferência pode romper elos entre os múltiplos agentes 

envolvidos, desequilibrando todo o sistema e elevando o risco sistêmico da 

economia. Conforme já informamos neste trabalho, a adoção de medidas entre 1995 

a 2001 para a manutenção do sistema financeiro equilibrado e de confiança custou 

ao País – e toda a sociedade – montante superior a R$ 418 bilhões.  

Embora defendamos que não há como limitar judicialmente e legalmente as 

taxas de juros remuneratórios, praticadas pelas Instituições Financeiras em 

operações de crédito com recursos livres, reconhecemos que os juros praticados 

pelo mercado financeiro brasileiro são elevados, tornando-se um dos mais altos do 
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mundo, e que os mesmos poderiam ser menores, se não fossem a ânsia dos 

banqueiros por lucros elevados e a falta de vontade política do Poder Executivo em 

adotar políticas econômicas austeras que possibilitem a redução das taxas de juros 

em médio prazo. 

Não é o escopo do presente trabalho apresentar um tratado de economia, 

ensinando como reduzir as taxas de juros, mas até para reduzir a ânsia de alguns 

juízes e doutrinadores que insistem na tese da aplicação de limites judiciais ou legais 

dos juros remuneratórios em função das elevadas taxas praticadas - que chamam a 

atenção da sociedade - apresentamos, abaixo, algumas sugestões de medidas que 

podem ser adotadas pelos órgãos competentes, visando a prática de juros mais 

favoráveis para os tomadores de empréstimos. 

A primeira medida seria a redução das taxas básicas de juros, ou seja a 

redução da taxa SELIC, que atualmente é uma das mais elevadas do mundo. 

Obviamente tal redução deveria ser acompanhada de mudanças nas políticas fiscais 

e cambiais atuais do Governo Federal, visando criar condições macroeconômicas 

favoráveis para tal redução, o que passaria também pela diminuição dos gastos 

públicos no custeio de suas atividades e aumento do superávit primário.  

Outra medida seria uma reforma tributária que eliminasse os impostos 

indiretos, os quais incidem em cascata sobre as diversas fases da produção, e que 

no caso do sistema financeiro, que intermedia um insumo básico praticamente 

utilizado por todos os setores da economia - o dinheiro - esta taxação indireta é 

muito prejudicial, pois encarece o custo desse dinheiro. 

Também a redução do risco de crédito seria outra medida importante, sendo 

que para tal redução, a participação do Poder Judiciário seria muito importante pois:  

A dificuldade e a demora no recebimento de créditos reclamados na 
Justiça é uma realidade. O Poder Judiciário tem recebido um volume 
crescente de processos, o que tem aumentado ainda mais os custos 
e a demora no recebimento de créditos. Esta situação, além dos 
custos que significam, acabam por induzir comportamentos 
inadequados que agravam o problema. Existem pessoas e empresas 
de má-fé que se aproveitam das dificuldades e demoras no processo 
judicante para não pagar suas dívidas, sob as mais diversas 
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alegações. E, como não poderia deixar de acontecer, os bons 
credores pagam pelos maus na forma de spreads mais elevados e 

escassez de crédito (Banco Central, 1999, p. 14). 

A redução dos depósitos compulsórios possibilitaria maior disponibilidade de 

dinheiro para os bancos emprestarem e, quanto maior a oferta, menores os juros 

praticados (lei da oferta e da procura). 

A continuidade da utilização, pelo Governo Federal, das instituições bancárias 

oficiais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e o Banco 

da Amazônia) para o fornecimento em grande escala de crédito às pessoas físicas e 

jurídicas, especialmente o destinado para a atividade produtiva e o financiamento de 

bens de consumo, mediante a prática de juros bem menores que os bancos 

privados, o que forçaria uma redução nos juros praticados pelos demais bancos. 

Conforme já abordamos na primeira parte deste trabalho, como forma de 

reduzir a exploração das financeiras junto ao seu público alvo, que é população de 

baixa renda e pouco esclarecida, a solução passaria por uma política pública de 

bancarização da população não assistida pelos bancos, através do estímulo para 

abertura de contas simplificadas, de menor exigência documental e que permitiriam 

somente movimentação de pequenos valores, cujas taxas seriam bem menores em 

relação às praticadas pelas financeiras. 

Como se pode notar não são medidas isoladas. São medidas que envolvem 

todos os poderes constituídos, ou seja, para a redução das taxas de juros teria que 

haver uma sinergia entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.  Só assim a 

sociedade não ficaria tão inquieta diante da prática de juros remuneratórios 

expressivos em nosso país nas operações de créditos realizadas com recursos 

livres.  
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