
Transcrição da fala do presidente Hamilton de Brito Junior, na última reunião 

plenária das Diretorias, na FECOMERCIOSP, em 23/09/2019 

“HAMILTON DE BRITO JUNIOR. (SINFAC-SP) – De dinheiro, mas não sou de 

banco. Eu já participei de várias audiências com o professor Appy. Ele é realmente 

brilhante. Vou tentar ser bem rápido. Em uma delas a gente fez a pergunta sobre 

como ficava o sistema financeiro. Ele falou que o IVA não é muito aderente ao 

sistema financeiro, que era uma questão ainda a ser discutida. Como não sou do 

setor financeiro, eu queria colocar um caso específico nosso, pois o nosso é o 

Sindicato das Factorings, Securitizadoras e das Empresas Simples de Crédito. 

Para as ESCs há uma nova legislação que foi aprovada há quatro meses. E já 

estamos com aproximadamente 400 empresas no Brasil. A carga tributária dessas 

ESCs – Empresas Simples de Crédito – é somente PIS e Cofins, fora o imposto de 

renda, que não é o caso, que é de 3,65%. Imagine essa carga tributária indo para a 

alíquota modal de 25%. É um aumento brutal no crédito. Nós trabalhamos com a 

pequena e média empresa, a maioria delas dentro do Simples Nacional. Com a 

agravante que o Simples Nacional não dá direito ao crédito no novo sistema do 

IVA, ou vai dar até o limite que eles pagam. Então esse seria um aumento brutal 

no crédito produtivo para a pequena empresa.  

Agora, dirigindo-me ao deputado Enrico, nós queremos apresentar uma emenda 

sobre esse assunto, vamos apresentar. Infelizmente o prazo vence agora. Isso para 

tentar contornar essa situação, porque vai ser um aumento de custo produtivo 

muito grande para a pequena, que a própria Constituição no passado sempre 

protegeu e continua agora. Era essa a colocação. 

APPY – A questão da tributação o serviço financeiro está em aberto. Isso vai ser 

definido na lei complementar. A gente está olhando para o resto do mundo. Infelizmente 

não existe um modelo ideal de tributação de serviço financeiro. Agora, posso lhe dizer 

que não existe nenhum país do mundo que use IVA para tributar crédito. Então não vejo 

esse risco que o senhor está colocando. 

HAMILTON – O senhor acha que não existe? 

APPY – Não, no crédito não. No Brasil sim, a gente cobra PIS/Cofins no crédito, mas 

outros países não cobram, não oneram o crédito, principalmente não oneram 

conceitualmente (vou dizer aqui conceitualmente): você deveria tributar 



conceitualmente a intermediação financeira para pessoa física e não para empresa. Só 

que nenhum país do mundo tem um modelo que consiga fazer isso. Então não estamos 

vendo isso. Honestamente eu veria chance zero de ter tributação da intermediação 

financeira para empresa. Acho que isso não está no horizonte. Vai estar na 

regulamentação. Pelo menos se formos usar o padrão mundial, não vai acontecer. 

HAMILTON – O problema é que nós não fazemos intermediação financeira, é só 

com capital próprio que nós trabalhamos. 

APPY – Eu sei. Mas vocês cobram spread. 

HAMILTON – Não, não temos spread, é capital próprio. Cobramos uma taxa. 

APPY – Vocês cobram juros. 

HAMILTON – Cobro juros. 

APPY – Tudo bem. Então não se tributa, não tem país do mundo que tributa juros. É 

isso que eu estou querendo colocar. 


