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 CARTAS - Incidência do IOF sobre o crédito consignado  

  

 

9 de Fevereiro de 2009 - Não é nova a discussão sobre as implicações do Imposto sobre Operações de Crédito 
(IOF/crédito) nas operações de crédito consignado e microcrédito. De fato, dada a conotação extrafiscal deste 
tributo, é de presumir um tratamento diferenciado às operações desta natureza, cujo impacto social é de extrema 
relevância.  

Uma possibilidade passaria pela simples redução da alíquota do imposto a zero. Alternativamente, propõe-se 
uma diminuição do gravame para os mesmos patamares aplicáveis à tributação das empresas optantes pelo 
Simples.  

A justificativa para a redução da alíquota passa pela necessidade de difundir tais operações, de montante 
insignificante quando se fala de microcrédito, ou ainda dispendiosas, quando se refere ao empréstimo 
consignado.  

No entanto, como tem sido amplamente noticiado, o governo vem travando uma luta diária para restabelecer o 
crédito em níveis anteriores à crise econômica e irrigar o mercado de recursos destinados a esta função, como 
forma de fortalecer a retomada do crescimento econômico ou, pelo menos, não tornar a retração tão grave.  

Neste sentido, promoveu, por intermédio do Decreto n 6.691, de 11/12 2008, o restabelecimento da alíquota do 
IOF/crédito para pessoas físicas, que havia sido majorada no início de 2008 de 1,5% ao ano (0,0041% ao dia) 
para 3% ao ano (0,0082% ao dia).Não obstante, o que foi feito foi tão-somente restabelecer os níveis de 
tributação que existiam até 3/1/2008, sem que se tenha promovido uma efetiva renúncia fiscal, uma vez que a 
majoração ocorrida não teve vínculo direto com a simples recomposição dos efeitos gerados pelo fim da CPMF. 
Recorde-se que para a finalidade específica desta recomposição criou-se uma alíquota adicional de 0,38%.  

Assim, a recente redução de alíquota nos parece representar muito pouco para a retomada de um processo de 
expansão do crédito. Acrescente-se a esse fator as dificuldades que os bancos de pequeno e médio porte. têm 
enfrentado na renovação das suas linhas de crédito, indispensáveis à equalização das suas atividades e 
continuidade na disponibilização dos recursos aos mutuários, para se chegar à conclusão que é urgente a 
redução da cunha fiscal aplicável a estas operações.  

Assim, o momento para a retomada da discussão sobre a diminuição das alíquotas do IOF/crédito nas 
operações de microcrédito e de crédito consignado parece-nos mais do que oportuna. Além dos argumentos de 
justiça tributária, somam-se agora questões de natureza macroeconômica que tornam a medida urgente e 
necessária.  

Pedro Miguel Ferreira Custódio, sócio de Souza, Schneider e Pugliese Advogados,  

São Paulo  
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