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Nos últimos cinco anos, no âmbito do Projeto Juros e Spread Bancário, o Governo e o 
Banco Central (BC) vêm trabalhando e implementando inúmeras medidas destinadas a 
reduzir os custos e riscos das operações de crédito, bem como expandir a oferta de 
empréstimos e financiamentos no segmento livre. Apesar do esforço empregado, os 
empréstimos e financiamentos bancários continuam caros e escassos no País, o que justifica 
a manutenção desses esforços.  
 
 
A seguir, fazemos uma avaliação retrospectiva das medidas sugeridas e adotadas no âmbito 
do Projeto Juros e Spread Bancário. Na primeira parte procuramos destacar os aspectos e 
medidas de caráter mais macroeconômico; na segunda, as iniciativas e medidas mais 
microeconômicas voltadas para o acesso a informações, transparência e concorrência; na 
terceira, as reformas jurídicas e institucionais, voltadas para o sistema de insolvências e 
cobrança de dívidas e, na quarta e última parte, uma avaliação sobre a criação e utilização 
de novos instrumentos, como a Cédula de Crédito Bancário. No anexo ao capítulo, 
apresentamos um sumário com as principais medidas propostas e adotadas ao longo dos 
últimos cinco anos. 
 
 
IV.1 – Estabilidade Macroeconômica e o Desenvolvimento do Crédito 
 
Medidas voltadas à redução das incertezas macroeconômicas, viabilizando o planejamento 
de médio e longo prazo dos agentes econômicos, são fundamentais para criar um ambiente 
favorável à realização de operações de crédito e investimento. A estabilidade da moeda e 
do sistema financeiro são pilares básicos de uma economia de mercado, permitindo um 
maior grau de previsibilidade para a concretização da poupança, do crédito e do 
investimento necessário para o crescimento econômico. Nesse sentido, é importante 
lembrar que a função básica do Banco Central está associada às funções de zelar pela 
estabilidade da moeda e do sistema financeiro nacional (SFN), que  vem sendo conduzidas 
a contento nos últimos anos.  
 
De qualquer forma, é inegável observar que os instrumentos fiscais e monetários têm forte 
impacto de curto prazo no crédito. No entanto, é importante destacar que tais instrumentos 
constituem a base da política econômica e são administrados a partir dos resultados fiscais, 
monetários e de controle do sistema financeiro. Uma conjuntura econômica mais favorável 
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viabiliza políticas monetárias e fiscais mais favoráveis à redução dos juros e à expansão do 
crédito, como bem demonstra a experiência dos últimos cinco anos. 
 
O período inicial de implantação do Projeto Juros e Spread Bancário (outubro de 1999) foi 
bastante favorável, o que permitiu a redução do IOF das operações com pessoas físicas de 
6% para 1,5%, a diminuição da taxa Selic de 19% a.a. para 15,25% a.a., eliminação do 
recolhimento compulsório sobre depósitos a prazo e a redução da alíquota dos depósitos 
compulsórios de 65% para 45% sobre depósitos à vista. Adotadas numa conjuntura mais 
favorável, tais medidas ajudam a explicar os bons resultados dos dois primeiros anos do 
Projeto, com os juros e spreads bancários apresentando suas mais baixas taxas no primeiro 
semestre de 2001.  
 
Posteriormente, no entanto, as dificuldades conjunturais obrigaram à adoção de uma 
política monetária mais contracionista. Com as turbulências no cenário internacional e a 
crise doméstica de energia em 2001, a meta da taxa Selic foi elevada de 15,25% a.a. para 
19% a.a. entre março e julho de 2001, enquanto um recolhimento compulsório de 10% 
sobre depósitos a prazo foi reinstituído em setembro daquele ano. Após um breve período 
favorável, a partir de meados de 2002, pressões inflacionárias e novas e mais fortes 
dificuldades externas enfrentadas pelo País obrigaram o Banco Central a elevar a taxa Selic 
de 18% a.a. em outubro daquele ano para 26,5% a.a. em fevereiro de 2003, assim como a 
aumentar os depósitos compulsórios. Em junho de 2002 o recolhimento compulsório sobre 
depósitos a prazo foi elevado para 15% e em agosto passou a vigorar uma exigibilidade 
adicional sobre depósitos à vista (3%), a prazo (3%) e de poupança (5%), que foram 
aumentados logo a seguir, em outubro, para 8%, 8% e 10%, respectivamente, enquanto os 
depósitos compulsórios sobre depósitos à vista foram elevados em fevereiro de 2003 para 
60%. Nesse cenário adverso evidentemente os juros e spreads bancários voltaram a subir, 
tendo atingido em março de 2003 os maiores valores observados desde outubro de 1999.  
 
Reconquistada a confiança externa e controlada a pressão inflacionária, a partir de junho de 
2003, o Banco Central voltou a baixar a meta da taxa Selic e em agosto foi reduzida para 
45% a alíquota do depósito compulsório sobre depósitos à vista. Num cenário de 
recuperação da economia, os juros e spreads bancários voltaram a cair, conforme destacado 
no capítulo II deste relatório.  
 
Independentemente das flutuações de curto prazo, é inegável observar que o sistema de 
metas para a inflação tem logrado manter a inflação sob controle em níveis historicamente 
baixos para os padrões brasileiros, comparativamente aos regimes anteriores. Importante 
também para o sucesso da política monetária, são os bons resultados fiscais obtidos nos 
últimos anos, fortalecidos após a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. No âmbito 
da estabilidade do SFN, após o saneamento feito a partir de meados da década passada 
(PROER, PROES e PROEF) e a modernização da supervisão bancária, o sistema financeiro 
brasileiro pode ser considerado sólido e saudável. 
 
Não obstante um quadro macroeconômico e financeiro mais estável do que à época da 
implantação em outubro de 1999 do Projeto Juros e Spread Bancário, várias medidas foram 
propostas e adotadas visando simultaneamente ao fortalecimento do crédito e ao 
aperfeiçoamento das instituições monetárias e de supervisão do sistema financeiro. O 



exemplo mais marcante foi a implantação em 22.04.2002 do novo Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB), que aumentou a segurança, agilidade e rapidez do sistema de pagamentos 
nacional. O novo SPB, além disso, reduz substancialmente os riscos enfrentados pelas 
instituições financeiras em suas transações, com reflexos favoráveis a todos os segmentos 
do mercado financeiro e de capitais, inclusive o de crédito. 
 
Também importantes para o sistema financeiro e para o crédito foi a continuidade dos 
esforços do Banco Central no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de supervisão e 
controle das instituições financeiras. Nesse sentido, destacamos as medidas voltadas para o 
aumento da transparência, como o aperfeiçoamento dos planos de contas das instituições 
financeiras (Cosif) e a implantação e aperfeiçoamento do Sistema de Informações de 
Crédito (ex-Central de Risco de Crédito) do Banco Central.  
 
Outra medida importante da área de supervisão foi a Resolução 2682, de 21.12.1999, e suas 
alterações posteriores, que aperfeiçoaram os critérios de classificação das operações de 
crédito e as regras para a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa. 
Esta reforma foi importante para ajudar a difundir uma melhor cultura de crédito no País, 
estimulando uma abordagem mais profissional da gestão de risco por parte das instituições 
financeiras, evidenciando as perdas potenciais e sinalizando a necessidade de uma melhor 
seleção e precificação do crédito. 
 
 
 
 
IV.2 – Medidas Microeconômicas – Transparência e Concorrência 
 
A falta de um ambiente econômico mais favorável ao crédito no País evidentemente tem 
relação com fatores macroeconômicas, mas suas razões básicas são essencialmente de 
caráter institucional e microeconômico. As questões microeconômicas centrais que devem 
ser entendidas e enfrentadas estão associadas principalmente ao acesso das instituições 
financeiras a informações cadastrais de seus clientes, bem como a sistemas mais eficientes 
de cobrança de créditos e execução de garantias; ambas como forma de avaliar e reduzir o 
risco de crédito (aumentar a segurança das operações e reduzir as eventuais perdas com a 
inadimplência), bem como induzir os tomadores a honrarem seus créditos. 
 
O maior acesso a informações e sistemas mais eficientes de cobrança e execução de 
garantias são importantes para assegurar maior concorrência no mercado de crédito. Não 
adianta ter um grande número de bancos ou um alto grau de desconcentração bancária, se 
os bancos concorrentes não têm as informações relevantes sobre o cliente e o sistema de 
cobrança e execução de garantias não é confiável. Sem informações, só o banco onde o 
cliente já opera consegue avaliar o risco de crédito envolvido na operação de empréstimo. 
Os juros do cheque especial são um bom exemplo do que ocorre nessa situação. Por outro 
lado, sem um eficiente sistema judicial de execução de créditos, um cliente detentor de uma 
boa garantia não consegue usar essa vantagem em seu favor, mesmo que procure bancos 
concorrentes ao que tem conta. 
 



Transparência e concorrência pressupõem acesso a informações por parte de clientes e de 
instituições financeiras. Assim, no âmbito do Projeto Juros e Spread Bancário, entre as 
primeiras medidas adotadas pelo Banco Central (BC) destaca-se a divulgação regular de 
informações de taxas de juros praticadas. Desde outubro de 1999 as informações básicas 
sobre os juros cobrados pelas instituições financeiras passaram a estar disponíveis na 
página do BC na internet, tanto informações diárias por modalidade e por instituição 
financeira, quanto taxas médias em suas Notas para a Imprensa mensais. A partir de 
31.05.2000, as instituições financeiras passaram a prestar ao BC, informações diárias mais 
detalhadas de suas operações de crédito (Circular 2.957, de 30.12.1999, e Comunicado 
7.569, de 25.05.2000), o que permitiu melhorar a abertura e qualidade das informações 
divulgadas. 
 
A preocupação com os elevados juros cobrados no cheque especial também foi objeto de 
maior divulgação e transparência. Os bancos comerciais passaram a ter a obrigação de 
fornecer, desde 02.04.2001, inclusive nos extratos mensais gratuitos, informações mais 
detalhadas sobre os encargos financeiros cobrados em operações de cheque especial 
(Resolução 2.808, de 21.12.2000, atual Resolução 2.835, de 30.05.2001). As informações 
compreendem o período de incidência da cobrança, a taxa de juros efetivamente cobrada e 
os valores debitados a cada mês. 
 
Para aumentar a concorrência em favor dos clientes com bom histórico de pagamentos, foi 
instituída a portabilidade de informações cadastrais e modernizado o Sistema de 
Informações de Crédito do Banco Central, como veremos adiante. Estes dois instrumentos 
ajudam a fortalecer a posição negociadora dos bons clientes na obtenção de crédito, 
permitindo que os bancos discriminem positivamente esses clientes, dando-lhes melhores 
taxas e condições de acesso ao crédito.  
 
A portabilidade de informações cadastrais está em vigor desde 02.04.2001. As instituições 
financeiras são obrigadas a fornecer a seus clientes, quando por eles solicitados, 
informações cadastrais dos dois últimos anos, compreendendo os dados pessoais, o 
histórico das operações de crédito e financiamento e o saldo médio mensal mantido em 
conta corrente, aplicações financeiras e demais modalidades de investimento realizadas 
(Resolução 2.808, de 21.12.2000, atual Resolução 2.835, de 30.05.2001). Estas 
informações podem ser fornecidas a terceiros, desde que formalmente autorizado, caso a 
caso, pelo cliente. A pouca utilização do mecanismo sugere a necessidade de se fazer uma 
maior divulgação de sua existência. 
 
O Banco Central criou em junho de 1997 a Central de Risco de Crédito com o objetivo 
inicial de atender suas necessidades enquanto supervisor do sistema financeiro. No entanto, 
rapidamente esse banco de dados estabeleceu-se não só como um importante ferramental 
para a supervisão, mas também como um bureau de crédito para instituições financeiras. 
Inicialmente, a Central coletava informações de crédito das instituições financeiras com 
valor mínimo de responsabilidades superiores a R$ 50 mil. A importância atribuída ao seu 
papel de cadastro positivo, principalmente após a prioridade governamental de redução dos 
juros, levou à redução do valor mínimo para identificação de clientes no sistema para R$ 20 
mil em outubro de 1999 e para R$ 5 mil em janeiro de 2001.  
 



Além da redução do limite de valor informado, o Banco Central promoveu uma grande 
reestruturação do sistema Central de Risco de Crédito, aumentando as informações 
coletadas e implantando um novo sistema informatizado capaz de atender uma maior 
utilização com maior agilidade e segurança. As instituições financeiras passaram a fornecer 
mensalmente (Circular 3.098, de 20.03.2002) dados agregados sobre seu risco de crédito, 
informações individualizadas sobre as operações dos clientes (responsabilidades acima de 
R$ 5 mil) e das operações relevantes (acima de R$ 5 milhões), bem como dados 
complementares semestrais (junho e dezembro). 
 
O novo Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central entrou em 
funcionamento a partir 01.07.2004, incorporando à antiga Central de Risco avanços 
significativos em termos de detalhamento de informações, acessibilidade e agilidade. Com 
sua entrada em vigor, além dos ganhos em termos de supervisão bancária do Banco Central 
e para a orientar a adoção das políticas de crédito pelo Governo, o novo Sistema de 
Informações de Crédito veio agilizar e reduzir custos das instituições financeiras na 
concessão de crédito. Tendo melhores informações acerca dos potenciais tomadores, os 
bancos evitam maus pagadores e, conseqüentemente, a inadimplência tende a cair 
juntamente com os custos administrativos, diminuindo o impacto desses fatores nos juros 
dos empréstimos bancários.  
 
Fortalecendo essas funções de supervisão e de cadastro positivo de crédito, o novo Sistema 
de Informações passa também a ser um ferramental útil para melhorar a qualidade das 
informações estatísticas divulgadas periodicamente pelo BC. Dados do novo Sistema já 
começam a ser usados também para avaliar a implantação de Basiléia II, assim como em 
outros estudos e pesquisas de interesse da área de supervisão, economia bancária e crédito. 
Apesar de todas estas iniciativas, observamos que ainda há restrições legais ao acesso a 
informações de clientes por parte das instituições financeiras. Essas restrições estão 
associadas a aspectos de defesa do consumidor e da privacidade do cidadão, que significam 
perda de eficiência na medida em que o mau pagador procura se amparar nessa legislação 
para impedir o registro de seus apontamentos negativos nos cadastros. O Brasil enfrenta 
também algumas dificuldades legais com o acesso a informações de crédito de caráter 
positivo, não obstante possuir um ambiente de relatórios de crédito bastante desenvolvido 
comparativamente à maioria dos mercados emergentes. Para sanar essas dificuldades, 
através dos Ministérios da Justiça e da Fazenda, o Governo já vem discutindo uma minuta 
de projeto de lei dispondo sobre o uso de informações pelas instituições de proteção ao 
crédito, a ser oportunamente encaminhado ao Congresso Nacional.  
 
 
IV – Reformas Institucionais – Insolvência e Cobrança de Dívidas 
 
A questão dos sistemas de insolvência e de cobranças de dívidas é um tema sensível e 
complexo, pois envolve um grande elenco de mazelas e dificuldades, desde a notória 
morosidade de nosso sistema judicial, lei de falências obsoleta, regras de prioridade a bens 
essenciais, fisco e trabalhadores, entre outras. Nesse contexto, várias reformas importantes 
e necessárias em favor do crédito enfrentam muita incompreensão e oposição, sendo  
freqüentemente interpretadas como beneficiando o sistema financeiro. 
 



Um sistema eficiente de execuções e de garantias tem o papel de minimizar os riscos de 
crédito para as instituições financeiras, viabilizando o acesso a crédito de pequenos e 
médios tomadores a taxas de juros mais favoráveis. À medida em que este sistema não 
funciona adequadamente, o crédito bancário tende a beneficiar mais as pessoas de renda 
mais elevada e as grandes empresas, vistas como de baixo risco e que não precisam 
apresentar garantias, o que contribui para a concentração de renda, riqueza e oportunidades 
no País. 
 
Desde outubro de 1999 o Banco Central vem sugerindo e implementando medidas para 
mitigar o problema da inadimplência e da morosidade da cobrança judicial. O ambiente 
institucional e jurídico brasileiro é pouco favorável ao crédito e, principalmente, aos 
credores.  
 
Entre as primeiras medidas adotadas para tentar minimizar os problemas associados à 
ineficiência e demora nas execuções de empréstimos, estavam a criação das Cédulas de 
Crédito Bancário, o esclarecimento quanto à legalidade da cobrança de juros compostos 
(anatocismo) no sistema financeiro, a certificação de assinatura digital em contratos 
eletrônicos, a extensão da alienação fiduciária para bens fungíveis, assim como a 
compensação de pagamentos (netting).  
 
Em 02.08.2004 foi sancionada a Lei 10.931, que dispõe sobre o patrimônio de afetação em 
empreendimentos imobiliários, que também trata em seus artigos 26 a 45 da criação da 
Cédula de Crédito Bancário (CCB) e dos Certificados de Cédula de Crédito Bancário 
(CCCB), revogando a Medida Provisória 2.160-25/2001. Por sua característica de título 
executivo judicial, a Cédula de Crédito Bancário independe de um processo de 
conhecimento para sua execução judicial, o que agiliza e reduz os custos de cobrança de 
dívidas bancárias na Justiça. A criação das CCCB, negociáveis em mercado, também é 
importante para aumentar a liquidez e os atrativos para a concessão de crédito bancário. 
 
A mesma Lei 10.931, em seus artigos 55 a 57, também modifica e atualiza a legislação que 
trata de alienação fiduciária, inclusive estendendo sua utilização para operações em garantia 
de coisa fungível ou de direito. Com a nova lei, deve cair em desuso o art. 22 da MP 2.160-
25, que permitia a realização de operações com garantia em alienação fiduciária em outros 
bens e direitos, como títulos e outros créditos. A nova legislação também contempla a 
capitalização dos juros nas operações de crédito com a utilização desse título executivo, 
reduzindo os riscos jurídicos dessas transações financeiras. 
 
Outro destaque interessante e importante da Lei 10.931 se refere ao tratamento dado aos 
contratos de financiamento de imóveis. Ela dispõe sobre um tratamento apartado dos 
valores controversos e incontroversos nas ações judiciais envolvendo esses créditos. De 
acordo com o artigo 50 dessa nova legislação, o devedor deve discriminar na petição inicial 
as cláusulas e valores controversos, ficando obrigado a continuar pagando normalmente os 
valores incontroversos, no tempo e modo contratados. Esta inovação deveria ser aplicada 
também a outros contratos financeiros, já que se observa com muita freqüência a utilização, 
por parte dos devedores das ineficiências e demoras dos processos judiciais com o objetivo 
único de adiar o pagamento de suas obrigações. Uma das formas mais usuais é questionar 
aspectos menores relacionados à cobrança dos encargos financeiros devidos.  



 
A questão do risco de crédito e sua componente judicial foram objeto do texto de Armando 
Castelar Pinheiro no Capítulo IV no relatório JSB do ano passado (2003). Segundo 
Pinheiro, as maiores dificuldades para o mercado de crédito não estão na parte substantiva 
da lei, entendida pelos credores como sendo em geral adequada, mas com a legislação 
processual. Assim, vem se criando um consenso entre os profissionais do setor quanto à 
necessidade de racionalizar os processos judiciais. Reformar os Códigos de Processo para 
reduzir o grande número de recursos e agravos que retardam o andamento dos processos, e 
adotar súmulas vinculantes ou impeditivas de recurso, de forma a fazer valer a 
jurisprudência emanada dos tribunais superiores, estão entre as medidas simplificadoras 
que o autor sugere.  
 
Outra preocupação manifestada por Pinheiro no mesmo artigo refere-se a um certo ativismo 
judicial, fazendo com que as decisões judiciais relativas a operações de crédito sejam 
percebidas como sendo, em geral, pró-devedor. Alguns juízes entendem ser adequado 
desconsiderar o estabelecido na letra da lei ou nos contratos, alinhando-se com a parte mais 
fraca da disputa, usualmente o devedor, contra a parte mais forte, o credor, com o intuito de 
promover justiça social. Ainda que essa atitude seja mais comum nos tribunais inferiores e 
possa, com freqüência, ser revertida mediante apelação aos tribunais superiores, ela é 
prejudicial à proteção do credor. Por essa razão, seria importante realizar um esforço em 
grande escala junto a juízes e à sociedade em geral para mostrar que as decisões que 
beneficiam um tomador de empréstimo em um processo específico têm repercussões 
amplas, que prejudicam os tomadores de empréstimos como um todo, em um nível mais 
abrangente.  
 
Mais recentemente, a questão da reforma do Poder Judiciário vem recebendo uma atenção 
prioritária, principalmente com a decisão de se criar a Secretaria de Reforma do Judiciário, 
no âmbito do Ministério da Justiça. Entre as iniciativas para o melhor funcionamento do 
sistema de execução e garantias ao crédito, destaca-se a criação da súmula vinculante, um 
dos tópicos da emenda constitucional da Reforma do Judiciário aprovada pelo Congresso 
Nacional em 17.11.2004 (PEC 29/2000), assim como o encaminhamento ao Legislativo do 
projeto de reforma do Código de Processo Civil (PL 3.253/2004). Com a súmula 
vinculante, aprovada por dois terços de seus membros, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
poderá obrigar o cumprimento de suas decisões pelas demais instâncias do Poder 
Judiciário. Já o projeto de reforma do Código de Processo prevê a simplificação da 
execução de títulos judiciais, eliminando-se a necessidade de abrir um novo processo para a 
liquidação e execução de uma sentença judicial, que passariam a fazer parte integrante do 
mesmo processo de conhecimento. 
 
 
Por fim, gostaríamos de destacar a importância da reforma da Lei de Falências, 
principalmente por aumentar a segurança jurídica do crédito ao setor empresarial. Após 
tramitar por mais de dez anos no Congresso Nacional, foi aprovada na Câmara dos 
Deputados (15.10.2003) e no Senado Federal (06.07.2004) uma nova legislação (PLC 
71/2003) que irá substituir o atual Decreto Lei 7.661, de 21.06.1945, e a reforma (PLC 
70/2003) de alguns dispositivos importantes do Código Tributário Nacional (CTN) 
relacionados à falência e recuperação de empresas. O dois projetos estão atualmente em 



tramitação na Câmara dos Deputados para confirmar as alterações feitas no Senado, 
havendo a expectativa de aprovação ainda este ano. 
 
Com a aprovação desses projetos, nosso País deve se colocar entre aqueles com a legislação 
falimentar mais moderna do mundo, passando a dispor de grande parte dos melhores 
princípios e práticas internacionais no tratamento de insolvências. Entre as modificações 
mais importantes destacamos: 

a) prioridade à venda em bloco dos ativos da empresa falida, evitando que a falência 
do empresário signifique necessariamente o fim da empresa, com o fechamento e 
lacração de suas dependências, destruição de empregos, sucateamento de ativos e 
perda de valores intangíveis que hoje prejudicam os trabalhadores, os credores e a 
economia em geral; 

b) prioridade à recuperação de empresas em dificuldades, com a substituição do 
instituto da “concordata” pelo da “recuperação judicial”, inspirado na bem sucedida 
experiência americana com os planos de restruturação de empresas em 
dificuldades, conhecidos como “Chapter 11”, referência ao capítulo do Código de 
Bancarrota que regula esse instituto naquele país; 

c) reconhecimento legal dos acordos informais para renegociação de débitos de 
empresas em dificuldade, com a criação da recuperação extrajudicial; 

d) aumento da governança exercida pelos credores sobre os processos de insolvência, 
em função da revisão das regras de prioridade de pagamentos na falência, inclusive 
a limitação dos créditos trabalhistas, e a criação e valorização das instâncias de 
representação (comitê e assembléia) dos credores na falência e na recuperação 
judicial; e 

e) redução dos riscos de crédito ao setor empresarial, em função da maior prioridade 
concedida aos créditos com garantia real na falência, bem como da expectativa do 
aumento da recuperação de créditos de empresas insolventes por conta da própria 
modernização da falência e da recuperação judicial. 

 
A principal modificação de interesse mais direto do mercado de crédito foi aquela das 
regras de prioridade na falência, que passará a incluir os créditos com garantia real à frente 
dos créditos tributários (objeto de reforma do Código Tributário Nacional). Com estas 
mudanças nas prioridades na falência, as garantias reais passarão a cumprir melhor sua 
finalidade de reduzir o risco de crédito, protegendo os credores na eventual insolvência da 
empresa devedora, a exemplo do que ocorre na legislação da maioria dos países.  
 
O que diferencia nossa atual legislação falimentar das melhores práticas internacionais é o 
tratamento dispensado aos créditos com garantia real na falência. Na maior parte dos 
países, os credores com garantia real exercem seu direito de propriedade à frente dos 
demais credores na falência. Isto significa que os bancos, normalmente detentores de 
créditos com garantia real, podem financiar empresas em dificuldade e participar 
ativamente dos processos e negociações para recuperação de empresas sem que isso 
signifique um aumento importante de risco para suas operações, já que estão 
adequadamente protegidos na falência. Essa proteção da garantia real na falência é 
internacionalmente disseminada por ser um incentivo institucional importante para garantir 
às empresas um acesso farto e barato a crédito. 



 
 
IV.4 – Utilização de Novos Instrumentos  
 
A seguir, nesta seção, apresentamos alguns números e estatísticas relativas à utilização de 
novos instrumentos desenvolvidos nos últimos cinco anos para reduzir o risco e aumentar a 
liquidez das operações de crédito - crédito pessoal com consignação em folha de 
pagamento, cédulas de crédito bancário (CCB) e fundos de investimento em direitos 
creditórios (FIDC).  
 
Entre as medidas de estímulo ao mercado de crédito, por sua maneira simples e óbvia de 
reduzir o risco de crédito e facilitar o acesso ao crédito por parte do trabalhador assalariado, 
destacamos as operações de crédito com consignação em folha de pagamentos (MP 130 de 
17.09.2003, posteriormente transformada na Lei 10.820 de 17.12.2003 e regulamentada 
pelo Decreto 4.961 de 20.01.2004). Esta modalidade de crédito teve uma aceitação muito 
grande, já ocupando um montante expressivo das carteiras de crédito pessoal das 
instituições financeiras e apresentando taxas de juros menores do que o crédito pessoal 
tradicional.   
 
Levantamento realizado pelo Departamento Econômico do Banco Central do Brasil 
(DEPEC) junto a quinze instituições financeiras, que respondem por cerca de 80% das 
operações de crédito pessoal, apontam uma expansão elevada para as operações de crédito 
bancário com desconto em folha de pagamentos, conforme pode ser observado na tabela 12. 
Estas operações, que tiveram uma rápida adoção pelo mercado, tendo-se observado um 
crescente aumento do volume,  representam, atualmente, cerca de 30% do mercado de 
crédito pessoal destas instituições. 
 
 
 

                                                 
2  A Circular 3.240, de 09.06.2004, do Banco Central do Brasil, estabeleceu procedimentos para a remessa 
das informações de operações de crédito consignadas em folha de pagamentos para os bancos múltiplos, 
bancos comerciais, Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito, devendo as primeiras informações 
serem remetidas até 30 de setembro de 2004.    



 
As taxas de juros dos empréstimos consignados em folha de pagamento são 
substancialmente diferentes das praticadas na modalidade de crédito pessoal, como se pode 
observar na tabela a seguir. A diferença média entre as duas modalidades é de 
aproximadamente 35 p.p. ao ano. 
 

 
Outro instrumento que merece destaque é a Cédula de Crédito Bancário (CCB) conforme 
salientado anteriormente, um título executivo de crédito criado com o propósito de reduzir 
o risco jurídico existente nas operações de crédito, fornecendo maior agilidade ao trâmite 
judicial de cobrança. Inicialmente criada pela Medida Provisória 1.925, de 15.10.1999, sua 
incorporação ao texto da Lei 10.931, de 02.08.2004, já vem fornecendo um grande impulso 

Tabela 1
Evolução do Volume de Crédito Consignado (R$ milhões)

Crédito consignado da 
amostra

Crédito pessoal da 
amostra

Crédito pessoal do 
mercado

jan/04 6.319 23.818 30.844

fev/04 6.625 24.837 32.002

mar/04 7.153 25.831 33.191

abr/04 7.586 26.743 34.481

mai/04 7.821 27.733 35.740

jun/04 8.353 28.415 36.715

jul/04 9.102 29.641 37.677

ago/04 9.592 30.420 38.715

set/04 10.219 31351 39.905
Fonte: Levantamento efetuado pelo Depec - BCB

Volume

Tabela 2
Evolução dos Juros do Crédito Pessoal (% ao ano)

Crédito Consignado 
Mensal

Crédito Consignado 
Anual

Crédito Pessoal     
Anual

jan/04 3,00 42,51 79,06

fev/04 2,94 41,62 76,63

mar/04 2,92 41,26 76,54

abr/04 2,77 38,86 75,26

mai/04 2,79 39,19 72,67

jun/04 2,76 38,68 71,89

jul/04 2,74 38,37 71,66

ago/04 2,76 38,60 73,82

set/04 2,79 39,10 73,87

Fonte: Levantamento efetuado pelo Depec - BCB

Período

Taxas de Juros Praticadas (% a.a.)



à sua utilização, trazendo maior segurança jurídica a sua utilização pelas instituições 
financeiras.  
 
O uso da Cédula de Crédito Bancário vem tendo um aumento constante desde a sua criação, 
como pode ser visto nos gráficos abaixo, apesar do volume não ser ainda representativo 
quando comparado com o total da movimentação de crédito do País. Sua utilização 
crescente pode ser observada no estoque do ativo, apresentando cerca de R$ 1.400 milhões 
no início de outubro. O volume em custódia na Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) 
de CCB aumentou 100,8% no ano de 2003, sendo, destacadamente um dos ativos que mais 
cresceram naquele ano. Nos primeiros dias de outubro, a variação do estoque durante 2004, 
já ultrapassou o índice de aumento do ano anterior.  
 
Segundo projeções conservadoras da Cetip, até o final de 2004, a emissão de Cédulas de 
Crédito Bancário (CCB) deve alcançar R$ 2,8 bilhões e, se confirmada, deve representar 
um aumento de mais de 200% em relação ao ano anterior - sendo que as estimativas são de 
que 45% sejam de papéis com prazo de um ano, 25% de até dois anos, 29% entre dois e 
cinco anos, e o restante com prazo superior a cinco anos. 
 

                  Fonte: Cetip 
 

Gráfico 1
Evolução da Cédula de Crédito Bancário
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                        Fonte: Cetip 
 
 
Os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e os fundos de aplicação em 
quotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC-FIDC), instituídos com o 
propósito de fornecer uma opção de securitização e negociação de recebíveis (Resolução 
2.907, de 29.11.2001), têm sido paulatinamente adotados pelo mercado. Trata-se de um 
mercado promissor, considerando que nos Estados Unidos este tipo de fundo, existente 
desde a década de 70, movimenta mais que US$ 5 trilhões. O fundo de investimento em 
direitos creditórios (FIDC) que é de administração complexa e destinado apenas a 
investidores qualificados (pessoas físicas ou jurídicas com histórico de aplicações no 
mercado), constitui uma boa alternativa para as empresas médias e grandes obterem 
recursos de crédito no mercado, a custos menores e prazos mais interessantes. 
 
No Brasil existem, atualmente, 41 fundos do tipo FIDC registrados na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), com 751 quotistas e um patrimônio líquido de cerca de R$ 4 bilhões. 
Os fundos de aplicações em quotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC-
FIDC), por sua vez, são, atualmente, quatro fundos, com 27 quotistas e patrimônio de  
aproximadamente 139 milhões. 
 
 
 

 

Gráfico 2
Evolução do Estoque de Cédula de Crédito Bancária
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Apresentamos, a seguir, um quadro com as principais medidas propostas no decorrer dos 
cinco anos do Projeto de Juros e Spread Bancário e sua posição atual. 
 
 

Tabela 3
Fundos FIDC registrados na CVM

jun/04 35 590 3.009.149,00

jul/04 37 657 3.411.006,00

ago/04 40 751 3.931.504,00

set/04 41 750 4.039.700,00
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Data
Número de 

fundos
Número de 
quotistas

Patrimônio Líquido 
(R$ mil)



Anexo 
SÚMULA DAS PRINCIPAIS MEDIDAS ADOTADAS E PROPOSTAS: 

Medidas  Observações 

Competência do BC:  

a) redução dos compulsórios  

 

 

INSTRUMENTO DE POLÍTICA MONETÁRIA 

A diminuição dos recolhimentos compulsórios 
contribui para o aumento da oferta de crédito e a 
redução do spread bancário, mas essa redução 
depende essencialmente dos resultados da 
execução da política monetária. 

Atualmente as alíquotas de recolhimentos são: 

a) 53% sobre depósitos à vista, sendo 45% de 
alíquota normal (não remunerados) mais 8% 
adicionais (remunerados); 

b) 23% sobre depósitos a prazo, sendo 15% a 
alíquota normal mais 8% adicionais (ambos 
remunerados); e 

c) 30% sobre depósitos de poupança, sendo 
20% a alíquota normal mais 10% adicionais 
(ambos remunerados). 

b) aperfeiçoamento do sistema de 
pagamentos  

 

IMPLEMENTADO  

O novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) 
entrou em operação em 22 de abril de 2002.  

c) modificações nas regras de classificação 
das operações de crédito e de constituição 
de provisões – aumentar a segurança das 
operações de crédito, disseminando uma 
melhor cultura de crédito no País 

IMPLEMENTADO 

Aprovada a Resolução 2.682, de 21.12.1999, 
dispondo sobre a classificação das operações de 
crédito, bem como novas regras para constituição de 
provisões para créditos de liquidação duvidosa. 
Modificações foram introduzidas pela Resolução 
2.697, de 24.02.2000. 

 

d) transparência das operações bancárias – 
levantar informações mais detalhadas sobre 
juros e encargos das principais operações de 
crédito e divulgá-las, via internet, à 
população 

IMPLEMENTADO  

Desde outubro de 1999 as informações básicas sobre 
os juros cobrados pelas instituições financeiras 
passaram a estar disponíveis na página do BC na 
internet. A partir de 31.05.2000, as instituições 
financeiras passaram a prestar ao BC, informações 
diárias mais detalhadas de suas operações de crédito 
(Circular 2.957, de 30.12.1999, e Comunicado nº 
7.569, de 25.05.2000). 

e) ampliação da base de cobertura da 
Central de Risco (atual Sistema de 
Informações de Crédito) do Banco 

IMPLEMENTADO  

Reduzido de R$ 50 mil para R$ 20 mil o valor 
mínimo das responsabilidades que devem ser 



Medidas  Observações 

Central – reduzir o limite de valor 
informado 

 

 

informadas pelas instituições financeiras ao Sistema 
de Informações de Crédito (Circular 2.938, de 
14.10.1999). Reduzido, a partir de janeiro de 2001, 
para R$ 5 mil o valor mínimo para identificação de 
clientes no Sistema (Circular 2.999, de 24.08.2000). 

f) Implementação do novo Sistema de 
Informações de Crédito do Banco Central 
– aumentar o número e a qualidade das 
informações disponíveis, assim como 
agilizar o processo de consultas pelas 
instituições financeiras. 

 

IMPLEMENTADO 

A partir de 01.07.2004 entrou em operação o novo 
Sistema de Informações de Crédito do BC, 
implementado a partir de uma grande reestruturação 
do sistema Central de Risco de Crédito. As 
instituições financeiras devem fornecer mensalmente 
(Circular 3.098, de 20.03.2002) dados sobre seu risco 
de crédito, informações individualizadas sobre as 
operações dos clientes (responsabilidades acima de 
R$ 5 mil) e das operações relevantes (acima de R$ 5 
milhões), bem como dados complementares 
semestrais. 

g) promoção institucional do Sistema de 
Informações de Crédito do Banco Central 
– esclarecer o papel dessa Central enquanto 
instrumento de disseminação de informações 
positivas 

IMPLEMENTADO  

Com o objetivo de melhor divulgar suas iniciativas 
relativas a seu Sistema de Informações de Crédito 
junto à opinião pública e os seus usuários, o BC 
implantou na internet uma página específica sobre o 
Sistema. A página inclui uma apresentação didática 
sobre a implantação, regulamentação e objetivos do 
Sistema de Informações de Crédito. 

h) portabilidade de informações cadastrais – 
aumentar a concorrência bancária, 
autorizando os clientes transfiram seus 
cadastros a outra instituição financeira 

 

IMPLEMENTADO  

Desde 02.04.2001, as instituições financeiras estão 
obrigadas a fornecer a seus clientes, quando por eles 
solicitados, suas principais informações cadastrais dos 
dois últimos anos, compreendendo os dados pessoais, 
o histórico das operações de crédito e financiamento e 
o saldo médio mensal mantido em conta corrente, 
aplicações financeiras e demais modalidades de 
investimento realizadas (Resolução 2.808, de 
21.12.2000. atual Resolução 2.835, de 30.05.2001). 
Estas informações podem ser fornecidas a terceiros, 
desde que formalmente autorizado, caso a caso, pelo 
cliente. 

i) cartilha sobre portabilidade de 
informações cadastrais – disseminar as 
informações aos consumidores quanto à 
possibilidade de acesso a seus cadastros e 
com isso aumentar a concorrência 

 

PROPOSTA 

Talvez por desconhecimento, observamos que a 
possibilidade dos clientes dos bancos transferirem 
suas informações cadastrais a outra instituição 
financeira está sendo pouco utilizada, o que reduz o 
alcance da medida adotada. 

j) maior concorrência no cheque especial – 
promover maior transparência quanto aos 

IMPLEMENTADO  



Medidas  Observações 

juros, encargos e outras condições praticadas 
nessas operações  

Os bancos comerciais estão obrigados a fornecer, 
desde 02.04.2001, inclusive nos extratos mensais 
gratuitos, informações mais detalhadas sobre os 
encargos financeiros cobrados em operações de 
cheque especial (Resolução 2.808, de 21.12.2000, 
atual Resolução 2.835, de 30.05.2001). As 
informações devem compreender o período de 
incidência da cobrança, a taxa de juros efetivamente 
cobrada e os valores debitados a cada mês. 

k) Redução de exigências burocráticas – 
revisar um sem número de exigências que 
podem ser consideradas excessivas em 
relação a operações de pequeno valor 

AÇÃO PERMANENTE  

O BC exige dos bancos e instituições financeiras um 
número grande de informações, algumas delas podem 
estar em duplicidade, ou estar se tornando pouco 
necessárias. Isso se configura, na composição dos 
custos dos bancos, como custos de observância, 
vinculados às exigibilidades de envio de informações 
ao órgão fiscalizador.  

l) securitização e negociação de recebíveis – 
tomar medidas destinadas a estimular a 
disseminação e crescimento desse mercado 

 

IMPLEMENTADO  

Foi editada a Resolução 2.907, de 29.11.2001, 
dispondo sobre a constituição e funcionamento de 
fundos de investimento em direitos creditórios e de 
fundos de aplicação em quotas de fundos de 
investimento em direitos creditórios.  

m) Derivativos de crédito – possibilitar o uso 
desses instrumentos de redução e 
transferência dos riscos de crédito 

IMPLEMENTADO  

A Resolução 2.933, de 28.02.2002, autorizou a 
realização de operações com derivativos de crédito, 
estabelecendo que somente poderão operar na 
qualidade de receptora do risco de crédito as 
instituições financeiras autorizadas a realizar 
empréstimos, financiamentos e operações de 
arrendamento mercantil.. A Circular 3.106, de 
10.04.2002, regulamentou a realização dessas 
operações com derivativos de crédito.  

n) conscientização de juízes – realizar um 
esforço em grande escala junto a juízes, e à 
sociedade em geral, para mostrar que as 
decisões que beneficiam um tomador de 
empréstimo específico têm repercussões 
amplas, que podem prejudicar os tomadores 
de empréstimos como um todo, em nível 
mais abrangente 

PROPOSTA 

 

Proposição de medidas legais:  

I – no âmbito do Poder Executivo: 
 

a) Redução do IOF – reduzir o impacto do IOF nas IMPLEMENTADO  



Medidas  Observações 

operações de crédito, principalmente para os 
empréstimos para pessoas físicas 

Redução do IOF nas operações com pessoas físicas, 
de 6% para 1,5%, com vigência a partir de 18.10.99. 

b) impostos indiretos sobre a intermediação 
financeira – propor alternativas visando a 
redução de impostos que incidem sobre o crédito 
(IOF) e a intermediação financeira (PIS, 
COFINS, CPMF, etc.) 

 

PROPOSTA 

Os impostos indiretos sobre o crédito e a 
intermediação financeira tendem a serem repassadas 
como custo aos tomadores de crédito. Em função da 
importância do crédito para a economia, a maior parte 
dos países evita a imposição desse tipo de imposto. 
Como esse tipo de imposto é parte integrante e 
importante da arrecadação tributária, sua redução 
depende fundamentalmente das condições da 
execução do orçamento fiscal.  

c) incidência de IR/CSLL sobre provisionamento 
de créditos – a regulamentação tributária deveria 
procurar reconhecer as exigências contábeis das 
instituições financeiras, já que são instituições 
diferenciadas, sob intensa regulação e 
fiscalização do BC  

 

PROPOSTA 

A regulamentação do BC é mais conservadora do que 
a da SRF no que se refere ao reconhecimento de 
créditos não recebidos (inadimplência), o que faz com 
que as instituições financeiras recolham IR/CSLL 
sobre receitas/lucros que o BC não reconhece (que 
passam a ser registradas na contabilidade das IFs 
como créditos tributários, passíveis de retornarem 
mediante abatimento do IR/CSLL de exercícios 
futuros).  

II – no âmbito do Poder Legislativo: 
 

a) Criação da Cédula de Crédito Bancário – 
disseminar a utilização de um título de crédito 
mais simples e eficaz no trâmite judicial 

IMPLEMENTADO  

Sancionada em 02.08.2004 a Lei 10.931, que dispõe 
sobre o patrimônio de afetação, também trata em seus 
artigos 26 a 45 da  Cédula de Crédito Bancário (CCB) 
e dos Certificados de Cédula de Crédito Bancário 
(CCCB), revogando a Medida Provisória 2.160-
25/2001 (originalmente MP 1.925, de 15.10.99). 

Por sua característica de título executivo judicial, a 
CCB independe de um processo de conhecimento 
para sua execução judicial, o que agiliza e reduz os 
custos de cobrança de dívidas bancárias na Justiça. A 
criação das CCCB, negociáveis em mercado, também 
é importante para aumentar a liquidez e o atrativo na 
concessão de crédito bancário. 

Foi editada a Resolução 2.843, de 28.06.2002, 
regulamentando a emissão e negociação de CCCB. 

b) Esclarecimento sobre anatocismo (juros sobre 
juros) no SFN – esclarecer que esse dispositivo 
da lei da usura não se aplica ao SFN 

IMPLEMENTADO  

A Medida Provisória 1.963-17, de 30.03.2000, atual 
MP 2.170-36, de 23.08.2001, em seu artigo 5, 
esclarece que, nas operações do SFN, é admissível a 
capitalização de juros com periodicidade inferior a 



Medidas  Observações 

um ano. 

A nova legislação que cria e regula as Cédulas de 
Crédito Bancário (Lei 10.931, de 02.08.2004) 
contempla a capitalização dos juros nas operações de 
crédito com a utilização desse título executivo. 

c) Alienação Fiduciária – aumentar o alcance 
desse eficiente instituto de garantia ao crédito, 
antes restrita apenas a bens móveis  

IMPLEMENTADO  

A Lei 10.931, de 02.08.200, que dispõe sobre o 
patrimônio de afetação, também modifica (artigos. 55 
a 57) a legislação que trata de alienação fiduciária, 
inclusive estendendo sua utilização para operações 
em garantia de coisa fungível ou de direito. Com a 
nova lei, perde a relevância o art. 22 da MP 2.160-25 
(originalmente MP 2.063-22, de 23.06.2001).  

A alienação fiduciária, antes restrita aos bens móveis, 
principalmente veículos, poderá ser feita também 
sobre outros bens e direitos, como títulos e outros 
créditos. 

d) separação juros/principal – permitir a 
segmentação das parcelas controversas nos 
processo de cobrança de empréstimos do SFN, a 
exemplo da recente legislação específica de 
contratos de financiamento imobiliário  
 

PROPOSTA 

É muito comum que devedores utilizem as 
ineficiências e demoras dos processos judiciais para 
adiar o pagamento de suas obrigações. Uma das 
formas de fazer isso é a de questionar aspectos 
menores relacionados à cobrança dos encargos 
financeiros devidos. Normalmente é muito difícil ao 
devedor justificar irregularidades quanto ao principal.  

A Lei 10.931, de 02.08.2004, ao tratar os contratos de 
financiamento de imóveis, regula o tratamento dos 
valores controversos e incontroversos nas ações 
judiciais. Conforme dispõe seu artigo 50, o devedor 
deve discriminar os valores controversos, obrigando-
se manter o pagamento normal dos valores 
incontroversos, no tempo e modo contratados. 

 

e) Contrato eletrônico de crédito – trabalhar pelo 
estabelecimento de uma lei que regule a proteção 
das partes contratantes em operações transitadas 
através da internet e de outros meios eletrônicos 

IMPLEMENTADO  

A Medida Provisória 2.200, de 28.06.2001, atual MP 
2.200-2, de 24.08.2001, institui a Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para garantir 
a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos 
contratos eletrônicos. 
 

f) Compensação de Pagamentos – assegurar a 
compensação de posições em instrumentos 
derivativos em casos de decretação de regime 
especial em instituições financeiras e não 
financeiras. 

IMPLEMENTADO 

A Medida Provisória 2.192-68, de 28.06.2001, atual 
MP 2.192-70, 24.08.2001, em seu artigo 30, 
contempla a realização de acordo para compensação e 
a liquidação de obrigações no âmbito do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN), nas hipóteses e segundo 
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as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN). Segundo esse dispositivo, estas 
compensações de pagamento (“netting”) não serão 
afetadas pela decretação de insolvência civil, 
concordata, intervenção, falência ou liquidação 
extrajudicial relativa a parcela da compensação, 
sujeitando-se apenas o saldo líquido positivo ou 
negativo nas relações com a parte insolvente. 

Foi editada a Resolução 3.039, de 30.10.2002, 
regulamentando os acordos para a compensação e a 
liquidação de obrigações no âmbito do SFN. 

g) Consignação de pagamentos de créditos 
pessoais no salário do trabalhador 

IMPLEMENTADO 

A Lei 10.820, de 17.12.2004, dispõe sobre o desconto 
de prestação de operações de crédito em folha de 
pagamento dos salários dos empregados. 

g) revisão da base legal relativa a 
informações e relatórios de crédito – 
aumentar a proteção legal do Sistema de 
Informações de Crédito do Banco Central e 
dos cadastros privados de proteção ao 
crédito 

 

PROPOSTA EM ANDAMENTO 

Comparativamente à maioria dos mercados 
emergentes, o Brasil tem um ambiente de relatórios 
de crédito bastante desenvolvido. No entanto, ainda 
existem dificuldades legais com o acesso a 
informações de crédito, em especial as de caráter 
positivo. O Governo, através do Ministério da Justiça 
e da Fazenda, já vêm discutindo a minuta de um 
projeto de lei a ser oportunamente encaminhado ao 
Congresso Nacional. 

 

h) reforma da Lei de Falências – proteger os 
credores na eventual insolvência da empresa 
devedora e valorizar o sistema de garantias 
reais ao crédito 

 

EM IMPLEMENTAÇÃO 

Foi aprovada na Câmara dos Deputados (15.10.2003) 
e no Senado Federal (06.07.2004) uma nova 
legislação (PLC 71/2003) que irá substituir o atual 
Decreto Lei 7.661, de 21.06.1945, e a reforma (PLC 
70/2003) de alguns dispositivos importantes do 
Código Tributário Nacional (CTN) relacionados à 
falência e recuperação de empresas. O dois projetos 
agora tramitam na Câmara dos Deputados para 
confirmar as alterações feitas no Senado, havendo a 
expectativa de aprovação ainda este ano. 

i) racionalização dos processos judiciais – 
Reformar os Códigos de Processo para 
reduzir o grande número de recursos e 
agravos que retardam o andamento dos 
processos, e adotar súmulas vinculantes ou 
impeditivas de recurso, de forma a fazer 
valer a jurisprudência emanada dos tribunais 
superiores, entre outras medidas 
simplificadoras. 

EM IMPLEMENTAÇÃO 

Reforma do Judiciário/Súmula Vinculante – O 
Projeto de Emenda Constitucional (PEC 29/2000) 
aprovado pelo Congresso Nacional em 17.11.2004, 
entre outras medidas de reforma do Judiciário, inclui 
o poder do Supremo Tribunal Federal (STF) de 
aprovar súmulas vinculantes obrigando o 
cumprimento de suas decisões pelas demais instâncias 
do Poder Judiciário. 
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Reforma do Código de Processo – O Governo 
encaminhou ao Congresso projeto de lei que modifica 
o Código de Processo Civil (PL 3.253/2004), 
simplificando a execução de títulos judiciais. Pelo 
projeto, ficaria eliminada a necessidade de abrir um 
novo processo para a liquidação e execução de uma 
sentença judicial, que passariam a fazer parte 
integrante do mesmo processo de conhecimento.  

j) incluir litígios sobre créditos de baixo 
valor nos Tribunais de Pequenas Causas – 
permitir que as instituições financeiras 
utilizem esses tribunais para a cobrança de 
créditos de pequeno valor 

 

PROPOSTA 

As instituições financeiras não costumam cobrar 
judicialmente os créditos de baixo valor, dado o custo 
e a demora desses procedimentos. Contando com a 
“lei dos grandes números”, as instituições financeiras 
embutem nessas operações encargos financeiros mais 
altos, fazendo com que os bons pagadores paguem 
juros mais elevados por conta dos maus pagadores. 
Uma forma de reduzir esse spread adicional seria 
reduzir os custos de cobrança desses créditos, 
autorizando que sejam utilizados os Tribunais de 
Pequenas Causas. 
 

 
 
 


