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DAREDAÇÃO

Os empréstimos para pes-
soas físicas e empresas fica-
ram mais caros com a alta
do Imposto sobre Opera-
çõesFinanceiras(IOF), im-
postapeloGovernoFederal
e que começou a valer no
últimodia20.Usaro limite
do cheque especial, parce-
lar a fatura do cartão de
crédito ou financiar um
imóvel, por exemplo, já pe-
sam mais no bolso, já que
sãooperaçõesdecrédito.
Comoamedidavale tam-

bém para as empresas, que
precisam de empréstimos
para fazer investimentos,
economistas avaliam que o
aumentodoIOFserárepas-
sado aos produtos. Signifi-
caqueascomprasdosbrasi-
leiros devem ficar ainda

maiscaras,elevandoainfla-
ção, que já acumulaalta su-
periora 10%nosúltimos12
meses.
A combinação de maior

endividamentodaspessoas
eempresascommaiorinfla-
ção pode criar um cenário
crítico para a economia do
País, dizem especialistas. A
alíquota anual do IOF pas-
soude3%para4,08%para
pessoasfísicasede1,5%pa-
ra 2,04%parapessoas jurí-
dicas.A intençãodoGover-
no é manter esse reajuste
até 31 de dezembro, para
arrecadar mais de R$ 2 bi-
lhõesextras.

ANÁLISE

“O aumento do IOF vai en-
carecerocustodoemprésti-
mo,principalmenteparaas
empresasqueutilizamcapi-
tal de terceiros como capi-
tal de giro. Isso afeta a eco-
nomia, pois o aumento do
IOFérepassadoparaocus-
to e para o preço final dos
produtos, o que pode au-
mentar a inflação”, afirma
o especialista em Direito
TributárioWelintonMota,
diretor da Confirp Consul-
toriaContábil.Eleachaque
amedida tambémdeve ini-

bir a tomada de emprésti-
mosparaaspessoasfísicas.
Para a especialista em

mercado financeiro e inves-
timentos Ale Boiani, CEO
do 360iGroup, grupo que
atua comsaúde financeira e

planejamento, sempre que
oGoverno repassaa faltade
dinheiro ao consumidor,
com aumento de impostos,
aeconomiaéafetada.
“Apessoa que está pedin-

do crédito, usando o che-
queespecial ou atrasandoa
faturado cartão já está des-
capitalizada. Aumentar os
impostos encarece ainda
mais a dívida, aumenta o
nível de endividamento do
brasileiro, que já é bastante
alto. Percentualmente fa-
lando, (de 3% para 4,08%)
é um aumento de quase
40%nataxafinal”.
No caso das empresas,

dizela, “afetadiretamentea
antecipação de recebíveis,
o que acaba gerando au-
mento no custo final (dos
produtos)”.

REVERPLANOS

O economista Piter Carva-
lho, da Valor Investimen-
tos, acredita que a alta do
IOF fará com que as pes-
soas revejam planos de fi-
nanciamento. “Muitos vão
pensar duas vezes antes de
pegar um empréstimo, fi-
nanciarumimóvel,umcar-

ro, fazer compras de longo
prazo”.
Carvalhoressaltaadificul-

dadedos empresários de fa-
zer investimentos, pagando
uma conta maior com em-
préstimos.“Oempresário,fa-
talmente, vaipassaresseau-
mentodotributoparaopro-
duto final.É tudoqueagen-
te não quer: alta dos preços.
Já temosumaalta inflaçãoe
isso está afetando muito o
bolso do consumidor. Va-
mos passar tempos de mais
restrições”.
OeconomistaPauloDan-

tas da Costa, membro do
Conselho Federal de Eco-
nomia (CFE), afirma que
a mudança só favorece o
GovernoFederalegeraau-
mento das despesas de
pessoasfísicase jurídicas.
“O IOF tem uma ampla

basedeincidência,queen-
volvediversasoperaçõesfi-
nanceiras,decrédito,câm-
bio,segurosetítulosevalo-
resimobiliários.Oconjun-
todessasquatromodalida-
des dão seu alcance. Não
hádúvidaqueocorreráim-
pactonaeconomia”.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Usando das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto Social, convoco
todos os senhores associados quites e em pleno gozo de seus direitos sociais, a
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA de Previsão Orçamentária,
a ser realizada presencialmente na Sede Santos: Av. Conselheiro Nébias nº 248, em
Santos/SP, Sub-sede: Rua Auta Pinder, 218, em São Sebastião/SP, e de forma virtual
através do aplicativo Microsoft Teams pelo link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZiNDA2NDEtODE1Yi00
MjZmLThmZTAtOGMxOTRjMTlmMGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%
3a%2270523a18-9fac-4fab-9207-99a4e2db9c92%22%2c%22Oid%22%3a%221a5
c42a5-fd3b-444a-b45c-7fc412a17641%22%7d, no próximo DIA 28 DE OUTUBRO
DE 2020 (QUINTA-FEIRA) às 17:30 HORAS, em primeira convocação, ou às 18:00
HORAS em segunda convocação com qualquer número de associados presentes, a
fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte:
a) Leitura, discussão e aprovação ou não da PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, referente
ao exercício de 2022, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal;

Santos, 29 de setembro de 2021.
Fábio Alexandre Peres Loureiro

Diretoria Colegiada - Coordenador do Departamento Financeiro

NavisãodoadvogadoEduardo
Natal,mestre emDireito Tributário

epresidentedoComitêde
TransaçãoTributáriadaAssociação
BrasileiradaAdvocacia Tributária
(Abat), uma intervenção tributária
nãoébenéficanessemomento

conturbadodaeconomia epodeser
questionada judicialmente. “A

constitucionalidadedessaalteração
dealíquotasmerece ser

questionadapelos contribuintes,
pois oGovernoFederal justificouo

aumentocomonecessário ao
custeiodoProgramaAuxílioBrasil,
antigoBolsa Família. Ediferentedas
contribuiçõesquedevemter sua

destinaçãodeterminada, a
arrecadaçãode impostos, comoo
IOF, nãopode ser vinculadaauma
finalidadeespecífica, devendo ser

remetidaao CaixaÚnicodo
Tesouro”, explicaNatal.

OMinistériodaEconomia foi
procurado,masnãosemanifestou.

Os impactosdoaumentodo IOF,nos
próximosmeses,vãoatingir todaa
sociedadebrasileira,doconsumidor
aoempresário,e tornaraindamais
difícil amissãodoGovernoFederal
derecuperaraeconomia.

Altado IOFafetabolsodobrasileiro
Para especialistas, aumento do imposto deve ampliar a inflação, encarecer o crédito e prejudicar a economia nacional no longo prazo

FALECOMAGENTE!

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
É um imposto federal pago por pessoas físicas ou jurídicas
em qualquer operação financeira, como operações de crédito,
câmbio, seguro ou operações de títulos e valores mobiliários

Alíquota anual

Simulações

Período

O que afeta

Pessoa física

3% 4,08%

Suspensão
O IOF voltou a ser cobrado
a partir de 1º de janeiro
de 2021. Por causa da
pandemia da covid-19, o

imposto foi zerado entre abril
e dezembro do ano passado

De 20 de setembro
a 31 de dezembro de 2021

Justificativa
do Governo Federal

Custear o Auxílio Brasil,
programa proposto pelo Governo
para substituir o Bolsa Família

extras durante o período
de aumento do IOF

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

Arrecadação
esperada

R$ 2,14 bilhões

Ficam mais caras para o
consumidor brasileiro as operações
envolvendo crédito. O IOF diário de
cheque especial, rotativo do cartão

de crédito, crédito pessoal,
empréstimos para pessoas físicas

e jurídicas e financiamento
de veículos são algumas das

operações afetadas diretamente

Exemplo 1: Mutuário pessoa física (30 dias)
Simulação de um empréstimo para pessoa física de R$ 100.000,00 pago em 30 dias,
antes e depois do aumento temporário do IOF diário

ANTES AGORA

Pessoa jurídica

1,5% 2,04%

ANTES AGORA

Antes Agora

JUROS (5%/MÊS)

R$ 380,00 R$ 380,00IOF FIXO (0,38%)

R$ 246,00 R$ 335,40IOF diário

R$ 105.626,00 R$ 105.715,40Valor final

(EM R$)
R$ 89,40

(EM %)
0,08%

Aumento da dívida
(30 dias)

R$ 79.585,63* R$ 79.585,63

Exemplo 2: Mutuário pessoa física (12 meses)
Simulação de um empréstimo para pessoa física de R$ 100.000,00 pago em 12 meses,
antes e depois do aumento temporário do IOF diário

Antes Agora

Juros (5% a.m.
= 79,59% a.a.)

R$ 380,00 R$ 380,00IOF FIXO (0,38%)

R$ 2.993,00 R$ 4.080,70IOF diário

R$ 182.958,63 R$ 184.046,33Valor final

(EM R$)
R$ 1.087,70

(EM %)
0,59%

Aumento da dívida
(12 meses)

*Juros capitalizados ou juros compostos (juros sobre juros)
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