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RESUMO 

 

 

PILATTI, Érico Rodrigues. O sigilo bancário e os impactos tributários sobre as 

operações em bolsas: estudo das limitações do acesso à informação sujeita ao sigilo 

bancário e os impactos sobre a tributação aplicável às operações em bolsas. 2017. 255 p. 

Dissertação (Mestrado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 

 

 

A presente dissertação trata sobre os impactos do sigilo bancário em relação à tributação das 

operações de renda variável em bolsa e em balcão. Busca demonstrar como o sigilo bancário 

impede o acesso da administração tributária a informações relevantes para o conhecimento 

sobre o mercado, suas operações cada vez mais complexas e a carga tributária incidente. 

Busca demonstrar, ainda, como o acesso a informações permitiria que a Receita Federal do 

Brasil (RFB), por meio de suas competências, atuasse sobre possíveis descompassos entre a 

realidade econômica das operações e a regra tributária existente, gerando eficiência e 

mitigando impactos negativos no mercado de capitais. Pretende-se, ao final, indicar 

possíveis soluções. No primeiro capítulo, aborda-se a questão das operações de renda 

variável no mercado de capitais, quais são e as discussões tributárias existentes. No segundo, 

desenvolve-se a explicação sobre o sigilo bancário, suas origens, definições e análise da 

doutrina, legislação e jurisprudência brasileiras sobre o tema. No terceiro, serão analisados 

os pressupostos constitucionais, as competências da RFB e como o acesso a informações, 

observados os direitos fundamentais e restrições legais, pode trazer impactos positivos para 

o mercado de capitais e para o sistema tributário. Ao final, pode-se concluir que há possíveis 

caminhos para a RFB ter acesso a informações de melhor qualidade sobre o mercado de 

capitais, gerando-se benefícios de eficiência, segurança e transparência. 

 

 

Palavras-chave: Tributação. Sigilo bancário. Mercado de capitais. Competências da 

administração tributária. Eficiência. 

 

  



 

  



ABSTRACT 

 

 

PILATTI, Érico Rodrigues. Bank Secrecy and Tax Impacts on Transactions in Stock 

and Futures Exchange: Study of the limitations of access to information subject to banking 

secrecy and the impacts on taxation applicable to transactions in stock and futures 

exchanges. 2017. 255 pages. Dissertation (Masters in Economic, Financial and Tax Law) – 

Law School, University of São Paulo. São Paulo, 2017. 

 

 

This essay discusses the impacts of the bank secrecy related to the taxation of equity trades 

on exchange and OTC markets. It aims to demonstrate how the bank secrecy prevents the 

access of the tax administration to relevant information about the market, its continuously 

more sophisticated trades and the its tax burden. It also seeks to demonstrate how the access 

to information would allow the Receita Federal do Brasil (RFB), based on its competences, 

to treat the potential unbalances between the economic reality of the trades and the existing 

tax regulation, promoting efficiency and mitigating the negative impacts to the capital 

markets. At its end, potential solutions are approached. The first chapter targets the equity 

trades on the capital markets as well as the current tax discussions. On the second chapter, 

an explanation about bank secrecy, its origins, definitions and doutrine is approached. The 

focus of the third chapter are the legal assumptions, the competences of RFB and how the 

access to information, considering the fundamental rights and legal restrictions, can lead to 

positive impacts on the capital markets and on the tax system. Finally, we can conclude that 

there are methods for the RFB to have access high quality information on the capital markets, 

leading to efficiency, safety and transparency. 

 

 

Keywords: Tax. Bank secrecy. Capital markets. Tax authority competences. Efficiency. 
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INTRODUÇÃO 

 

Olhar o mundo que nos rodeia resulta, necessariamente, na captura de uma série de 

informações que são processadas e interpretadas pelo cérebro, formando-se nele a imagem 

daquele mundo. Não enxergamos o mundo como ele é, mas sim a sua representação sob a 

ótica dos valores, experiências, ideologias e sonhos individuais. Talvez quanto mais luz haja 

sobre determinados objetos, ou por quanto mais tempo seja possível analisá-los, mais 

informações serão coletadas e, com elas, as representações podem ser mais bem formadas, 

aproximando-se muito do objeto real, permitindo a todos que o olhem dessa forma terem 

uma imagem o mais condizente possível com a do objeto. Esse processo não funciona só em 

nosso intelecto. Funciona para todo e qualquer processo cognitivo que se queira percorrer. 

Quanto maior a quantidade e mais clara a informação prestada a um determinado indivíduo, 

melhor será sua percepção da realidade. Obscuridade e sigilo enublam os olhos. Inclusive da 

administração tributária. 

O mercado de capitais possui uma vasta gama de operações que são nele cursadas, 

as quais, em grande medida, são negociadas em mercados de bolsa ou registradas em 

mercados de balcão organizado, destacando-se nesses mercados as operações de renda 

variável. Essas operações atendem, em grande medida, as necessidades financeiras dos 

investidores e, portanto, são objeto de constantes inovações financeiras que, uma vez 

aprovadas ou permitidas pelos reguladores do mercado de capitais (nominalmente, Banco 

Central do Brasil (“BC”) e Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)), têm o condão de 

serem colocadas à disposição dos investidores. 

Em decorrência dessas operações os investidores restam por perceber rendimentos 

financeiros que são tributados pelo imposto de renda, sujeitando-se, nos termos da legislação 

tributária, a diferentes regimes de tributação, a depender da natureza da operação e de seus 

efeitos (renda fixa ou renda variável), do ambiente em que são cursadas (bolsa ou balcão) e 

do tipo de investidor, observadas, por óbvio, exceções.  

Estes regimes de tributação previstos na lei atendem em grande medida as 

necessidades dos tipos de operações mais padronizados. Porém, quando surgem novos 

valores mobiliários e estruturas de operações de renda variável em bolsa ou em mercados de 

liquidação futura em balcão mais complexas e inovadoras, as naturezas das operações podem 

ser adequadamente identificadas e seus efeitos podem não ser exatamente aqueles de 

operações mais simples. Mesmo em relação a estas, em razão de situações operacionais ou 
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mesmo por puro desconhecimento do legislador, as regras tributárias podem acabar por 

serem incompatíveis com as naturezas das operações, resultando em efeitos negativos para 

a eficiência do mercado de capitais, tão sensível a assimetrias informacionais. 

Um caminho a ser percorrido para se tentar sanar esta situação seria a edição de 

normas tributárias e a divulgação de interpretações pela administração tributária mais 

adequadas à realidade das operações cursadas no mercado de capitais. Isto, contudo, somente 

seria possível se uma informação adequada e consistente sobre as operações de renda 

variável negociadas em bolsa e registradas em balcão chegasse às instâncias competentes 

para promover a adequada interpretação e impulsionar a máquina pública para a edição de 

normas tributárias mais aderentes à realidade do mercado. 

Nesse particular, cientes da dificuldade política de ser aprovada a reforma tributária 

tão prometida há anos pelos governos, seria de grande relevância para o mercado de capitais 

que a administração tributária pudesse adotar e se valer de outros mecanismos que não 

apenas a retenção-fonte como alternativa para o desenvolvimento da tributação de novas e 

complexas operações. Para tanto, mostra-se necessário que a administração tributária tenha 

acesso a informações sobre tais operações que permitam absorver o conhecimento sobre o 

funcionamento do mercado. 

Entre essas alternativas estaria o fornecimento de informações de operações 

financeiras, em especial aquelas negociadas nos ambientes de bolsa e de entidades 

semelhadas. Isso porque nesses ambientes já são encontrados os requisitos técnicos e 

regulatórios necessários para o controle regular e contínuo dessas operações, sendo as 

informações obtidas nesses ambientes já utilizadas por CVM e Bacen, cada qual na medida 

de sua competência. 

Estas informações poderiam auxiliar a administração tributária a melhor entender os 

mercados nos quais essas operações são negociadas, permitindo, em um segundo momento, 

a alteração da norma tributária para que ela possa ser adequada às inovações financeiras do 

mercado. Ademais, essas informações permitiriam ao fisco maior precisão em sua atividade 

fiscalizatória, gerando maior eficiência no combate à evasão tributária e desenvolvendo 

variáveis mais acuradas de controle da arrecadação (o que poderia permitir reduções de carga 

tributária em determinados segmentos). Isso é o que se busca analisar e provar. 

Todavia, uma questão essencial precisa ser enfrentada para possibilitar o acesso da 

administração tributária a essas informações, sem necessidade de ordem judicial ou mesmo 

de procedimento administrativo previamente instaurado: o sigilo bancário das operações 

negociadas em ambientes de bolsa e de entidades assemelhadas. 
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O sigilo de informações encontra guarida constitucional, enquadrado dentro dos 

direitos fundamentais do indivíduo, especificamente do direito à privacidade e à intimidade. 

Este fundamento constitucional tem sido largamente discutido pelos tribunais brasileiros em 

relação ao direito de pessoas físicas e jurídicas não terem suas informações sobre operações 

financeiras fornecidas ao fisco, sendo o atual epicentro da discussão a constitucionalidade 

dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001 (“LC 105/2001”). 

Assim sendo, a flexibilização do sigilo bancário, ainda mais em questões que 

envolvem a necessidade de utilização das informações atinentes a operações no mercado de 

capitais pela administração tributária, será estudada para o fim de se verificar a possibilidade 

desse fornecimento, de informações financeiras sujeitas ao sigilo para as administrações 

tributárias, em especial a federal, sem a necessidade de ordem judicial (reserva de 

jurisdição). 

Atualmente, a vedação imposta pela legislação para o fornecimento detalhado à 

administração tributária (a qual, em âmbito federal, seria a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (“RFB”)) de informações dos contribuintes, em razão do sigilo bancário, impede que 

a administração tributária, bem assim o legislador, tenham acesso a informações necessárias 

para formar o conhecimento adequado ao entendimento dos fatos da vida que devem ser 

objeto de tributação, em especial, no caso do presente estudo, as informações decorrentes de 

operações de renda variável no mercado de capitais, as quais, se adequadamente tributadas, 

poderiam reduzir a insegurança no mercado de capitais e promover a sua eficiência. 

Assim, caso autorizada a administração tributária a ter acesso detalhado a 

informações hoje acobertadas pelo sigilo bancário, haveria a possibilidade de esta, em 

conjunto com o legislador tributário, propor alterações no sistema tributário em relação às 

hipóteses de incidência tributária existentes para as operações no mercado de capitais, de 

modo a ser verificada a devida arrecadação, a qual, eventualmente, poderia ser ponderada 

em relação à carga tributária total de um determinado segmento de mercado e tornada mais 

eficiente. Adicionalmente, poderia a própria administração tributária interpretar, dentro dos 

limites permitidos, a legislação já existente para o fim de enquadrar adequadamente as 

operações segundo a sua natureza. 

A maior parte das análises realizadas até o momento acerca do tema “informações 

sujeitas ao sigilo bancário” e a possibilidade de acesso dessas informações pela 

administração tributária (estado da arte) tem se focado na utilização dessas informações para 

a promoção de políticas de fiscalização mais eficientes, ou então para demonstrar a eficiência 
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no trabalho do fisco caso tais informações fossem disponibilizadas sem a necessidade de 

requisição. 

No entanto, no presente estudo buscar-se-á trazer uma abordagem diferenciada, com 

enfoque em como o acesso pela administração tributária às informações sujeitas ao sigilo 

bancário pode promover ganhos de eficiência para o fisco e para o mercado de capitais em 

razão da alteração da tributação sobre operações do mercado financeiro e de capitais, tendo 

em vista o aumento do conhecimento sobre tais operações, com consequente possibilidade 

de redução da carga tributária, aumento da eficácia de arrecadação e fiscalização tributária 

sobre tais operações, e promoção dos pressupostos e princípios que regem a ordem 

econômica, tornando o mercado mais eficiente. 

Ademais, o acesso às informações financeiras permitiria ao fisco maior precisão em 

sua competência fiscalizatória, gerando maior eficiência no combate à evasão tributária e 

desenvolvendo variáveis mais acuradas de controle da arrecadação (o que poderia permitir 

reduções de carga tributária em determinados segmentos). Isso é o que se busca analisar e 

provar. 

A administração tributária federal já recebe dos contribuintes e das instituições 

financeiras (sujeitos passivos da obrigação de sigilo bancário) uma série de informações 

financeiras relativas a operações no mercado de capitais, as quais, contudo, devem ser 

acessadas com base na referida LC 105/2001, e nos decretos que regulamentam seus arts. 5o 

e 6o, os quais são restritivos em termos de conteúdo da informação a que se permite o acesso. 

Mas poderiam ter seus limites alargados? Qual o limite da privacidade e do dever de sigilo 

bancário? O que é sigilo bancário? Até que ponto o acesso às informações financeiras pela 

administração tributária é diferente do acesso previsto para os reguladores do mercado de 

capitais? 

Em busca dessas respostas, relevantes aos fins almejados pelo presente estudo, serão 

abordados/analisados determinados pressupostos teóricos que servirão como guia ao longo 

de seu desenvolvimento, tal como a proteção aos direitos e garantias fundamentais, como o 

direito à privacidade, nos termos em que assegurados na Constituição Federal do Brasil de 

1988, que deve ser observada em sua plenitude, observados os limites que se verificam 

quando sopesados tais direitos e seus princípios e pressupostos com os demais princípios 

constitucionais, tal qual a arrecadação para manutenção do Estado. Assim, até que ponto 

deve ser garantida a proteção do sigilo bancário e até que ponto as informações sobre as 

operações financeiras não podem, em razão do sigilo bancário, ser acessadas pelas 

administrações tributárias? 
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A doutrina e a jurisprudência brasileiras têm reconhecido a importância do acesso a 

informações sujeitas ao sigilo bancário pelas administrações tributárias para que ela possa 

fazer valer sua competência fiscalizatória e arrecadatória, essenciais à manutenção e 

funcionamento do Estado. Mas, uma vez esmiuçadas as posições doutrinárias sobre o sigilo 

bancário e a jurisprudência do STF sobre a possibilidade de acesso pelo fisco às informações 

que estejam por ele acobertadas, buscar-se-á identificar outras competências da 

administração tributária federal que permitam a ela poder acessar, por fundamento diverso, 

informações necessárias ao melhor entendimento dos fatos sobre os quais incide a tributação. 

Muito mais do que uma análise acerca das vedações impostas em relação à 

administração tributária para acesso a informações sujeitas ao sigilo bancário, o estudo tem 

por objetivo demonstrar como as interpretações da Receita Federal do Brasil (“RFB”) e o 

processo de criação da norma tributária podem ser prejudicados em razão da falta de 

informação qualitativa relevante para o entendimento sobre os setores da economia, como, 

no caso deste estudo, do mercado de capitais, comprometendo a sua eficiência econômica 

— a qual, juntamente com a equidade, são (ou pelo menos deveriam ser) objetivos do 

legislador tributário. 

Nesse sentido, para a elaboração desta dissertação utilizou-se um método analítico-

descritivo que, inicialmente, compreendeu a realização de pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos de periódicos, monografias, textos técnicos especializados, bem como a leitura e 

interpretação da legislação e regulamentação pertinente, e, posteriormente, abrangeu a 

identificação, a comparação e a descrição das bases doutrinárias, dos dados técnicos e 

históricos coletados e das vinculações entre eles existentes, os quais, em conjunto com as 

premissas adotadas neste projeto, levaram às conclusões que serão, ao final, expostas. 

Por meio do estudo foi realizada uma análise teórica da tributação das operações no 

mercado financeiro e de capitais, notadamente das normas que lhe são aplicáveis e dos 

conceitos por elas utilizados, os quais encontram guarida não apenas na norma tributária, 

mas em especial naquela que regulamenta o funcionamento dos mercados. Nesse sentido, 

mostra-se essencial a análise histórica da legislação/regulamentação, para o fim de 

demonstrar a evolução no tempo destas normas e como reagem às alterações verificadas no 

mercado que pretendem normatizar, inclusive sob o aspecto do fornecimento de 

informações. 

Não obstante, também se lançou mão da dimensão empírica, já que decisões judiciais 

no âmbito tributário sobre sigilo bancário foram analisadas com o intuito de se verificar 
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como este último tem sido interpretado pelo Judiciário para fins de aplicação, com maior ou 

menor elasticidade em relação às limitações impostas pela norma. 

De posse dos resultados dessas análises, efetuou-se a análise constitucional da 

matéria afeita ao sigilo bancário e fiscal, bem como dos limites ao fornecimento e circulação 

de informações relativas às operações no mercado financeiro e de capitais, em especial no 

que tange aos órgãos da administração tributária federal. 

Dessa forma, realizadas as análises supramencionadas, obteve-se um arcabouço de 

conclusões suficientes para identificar o aumento do volume de informações para os órgãos 

da administração tributária, e identificar em que medida o acesso a tais informações é 

positivo para a melhoria da legislação e regulamentação tributária aplicável às operações de 

renda variável no mercado de capitais, bem como para a análise de eventuais impeditivos 

para o fornecimento dessas informações em decorrência do sigilo bancário e fiscal, 

buscando-se propor caminhos para tornar a tributação dessas operações mais eficientes. 

As análises conduzidas ao longo da dissertação encontram-se divididas em três 

capítulos e uma conclusão. No Capítulo 1 será analisado o tema dos mercados financeiro e 

de capitais, com o detalhamento de suas funções e das operações que são neles cursadas, 

com enfoque para as operações realizadas e registradas em mercados organizados de bolsa 

e de balcão, a fim de se demonstrar como a estrutura desses mercados, de seus participantes 

e das operações ali existentes permitem a construção de uma sistemática tributária específica 

para o imposto de renda. Também será trazido o histórico da legislação tributária do imposto 

de renda aplicável ao mercado de capitais, bem como indicadas as características e 

sistemáticas desta tributação a fatos geradores tão específicos (como o ganho líquido, por 

exemplo). 

Ato contínuo, buscar-se-á analisar no Capítulo 2 desde as origens conceituais e 

históricas do sigilo bancário de informações e da proteção à intimidade da pessoa, passando-

se pela proteção do direito fundamental à privacidade e a constituição do conceito de “sigilo 

bancário”, com análise das bases legais que atualmente o amparam. Adicionalmente, será 

detalhado como a proteção ao sigilo bancário no Brasil é sistematizada, enfocando-se as 

instituições e órgãos públicos que figuram como atores dessa matéria, bem assim a visão da 

doutrina e da jurisprudência no Brasil e o caminho interpretativo que parece estar sendo 

trilhado. 

Com essa visão, e estando delimitado o objeto da análise e as discussões doutrinárias 

e jurisprudenciais existentes, dar-se-á, no Capítulo 3, enfoque para os princípios 

constitucionais que regem o sistema tributário e para a problemática acerca da falta de 
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informações pela administração tributária, não apenas no que tange aos efeitos imediatos 

para a arrecadação, decorrentes das dificuldades enfrentadas pela fiscalização e controle das 

obrigações tributárias, mas também para fins de entendimento das hipóteses de incidência 

tributária e dos atos e fatos da realidade que a infirmam, sendo a análise direcionada a como 

a falta de informações prejudica a interpretação dos fatos da vida e leva a administração 

tributária, bem como o próprio Estado (na figura do Legislativo) a elaborar normas por vezes 

inadequadas, com reflexos negativos para os contribuintes, para a ordem econômica e, por 

fim, como que em um ciclo vicioso, à própria arrecadação. 

Para alcançar os objetivos desse capítulo, o tema da ausência de acesso a informações 

pela administração tributária será abordado tanto pelo viés econômico como também pelo 

viés de análise estrutural da administração tributária, de suas competências, objetivos, 

funções e processos (inclusive aqueles de cunho tecnológico, cada vez mais importantes para 

o acesso, uso e controle de informações), no intuito de se demonstrar como a ausência de 

informações acarreta ineficiência para a atividade desse órgão, bem como para o próprio 

sistema tributário, refletindo esta ineficiência no mercado de capitais e em suas operações, 

eventualmente afetadas pelo desconhecimento sobre o seu funcionamento pela 

administração tributária. Ainda, tratar-se-á sobre a forma como o acesso a essas informações 

possibilitará o desenvolvimento de um mercado de capitais mais eficiente e com maior 

segurança jurídica, com uma norma tributária que reflita a natureza das operações 

financeiras. Tais estudos partem de uma premissa que se pretende ter sido comprovada nos 

capítulos precedentes: a falácia acerca da proteção às informações bancárias como objeto de 

proteção essencial da intimidade das pessoas. 

Por fim, no capítulo destinado às Conclusões, serão delineadas as principais ideias e 

raciocínios levados a cabo ao longo do estudo, com o reforço dos resultados alcançados. 
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CONCLUSÃO 

 

Concluídos os apontamentos, análises, ponderações e concatenações conduzidos ao 

longo da dissertação, é hora de se fazer um balanço das conclusões colhidas, esperando-se 

que elas possam auxiliar a limar dos olhos dos leitores a névoa que, como dito no início da 

Introdução, eventualmente impede que internalizemos a representação mais próxima 

possível de alguns objetos. 

Conforme exposto, as operações com valores mobiliários de renda variável 

negociadas em bolsa ou registradas no mercado de liquidação futura de balcão organizado 

são sujeitas, nos termos da legislação do imposto de renda (Lei n. 8.981/95, em grande 

medida), à apuração do imposto de renda sobre o ganho líquido, que consiste no somatório 

mensal de todos os ganhos obtidos nos diferentes tipos de operações de renda variável no 

mercado de capitais (à vista, futuro, a termo e opções). Uma vez apuradas as bases de cálculo 

próprias de cada tipo de operação (por exemplo, em operações à vista, deve-se subtrair o 

custo médio do valor mobiliário ao valor da alienação), deve-se somar esses totalizadores 

(inclusive em caso de prejuízos), para se obter um ganho final, líquido, em relação ao qual 

incidirá a alíquota de 15%. 

Excluem-se dessa sistemática as operações que, embora realizadas nesses ambientes 

específicos com valores mobiliários de renda variável, acabam, em decorrência da estrutura 

da operação, resultando em rendimentos pré-determinados. Essas operações, que, na 

realidade, produzem efeito de renda fixa, sujeitam-se ao imposto de renda na fonte, a ser 

apurado e recolhido pela instituição financeira que intermediar todas as operações 

estruturadas. A legislação tributária expressamente enumera algumas dessas operações — 

como aquelas denominadas de “box” (que consiste na operação de quatro opções, sendo duas 

vendidas e duas compradas, em posições opostas) e de “termo coberto” (que consiste na 

contratação de uma operação a termo de ações quando, na mesma data, já se adquire, no 

mercado à vista, a ação para entrega no futuro). 

Essas são apenas algumas operações que podem ser estruturadas no mercado de 

renda variável, sendo compostas por várias operações mais simples, e que visam gerar efeitos 

diversos daqueles que inicialmente se presumiria obter com base nas operações isoladamente 

consideradas. E hoje, mesmo com o arsenal de obrigações acessórias de que a RFB dispõe 

para coletar informações dessas operações, não é possível se afirmar que os efeitos válidos 
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e diferenciados intentados pelos investidores serão identificados pelo órgão da administração 

tributária. 

Isso não é bom nem ruim, a princípio. É apenas uma constatação sobre um fato 

preocupante em termos de fiscalização e arrecadação: podem existir estruturas de ganhos ou 

rendimentos no mercado de renda variável que são desconhecidos pela RFB em razão de não 

haver ferramentas adequadas à verificação da arrecadação e, menos ainda, para identificar 

se o recolhimento observou a real natureza da operação, do rendimento ou do ganho dela 

decorrente. 

Como visto, na hipótese de serem realizadas operações no mercado de capitais que 

não tenham previsão legal específica para sua tributação, os seus resultados financeiros serão 

considerados rendimentos e tributados de acordo com o regime da retenção na fonte, sujeitos 

às alíquotas regressivas típicas de operações nas quais se obtenha resultados pré-

determinados ou determináveis.  

No entanto, haja vista a velocidade com que o mercado de capitais inova em termos 

de produtos e operações, atendendo aos anseios dos investidores, que se tornam cada vez 

mais sofisticados, por vezes são criados produtos disruptivos que não se enquadram 

perfeitamente nas hipóteses de incidência tributária previstas na legislação. 

Em grande medida isso ocorre porque a legislação tributária, além de possuir um 

processo naturalmente mais moroso do que o do mercado para adaptação em razão do 

processo legislativo envolvido, possui bases que ainda estão voltadas para a tributação de 

mercados menos sofisticados, nos quais um sistema de naturezas binárias (renda fixa e renda 

variável) funcionaria. Demanda-se, nesse sentido, duas atitudes por parte da RFB: (i) que 

detenha conhecimento sobre o mercado para tentar buscar a interpretação que melhor atenda 

à natureza tributária dos novos produtos e valores mobiliários, observada a busca pela 

arrecadação; e (ii) atue perante as instâncias superiores do Judiciário, do Executivo e do 

Legislativo para promover as mudanças legais que entenda necessária a fim de aplicar o 

adequado tratamento tributário à nova operação. 

Importante destacar que o presente trabalho não tem por objetivo questionar as 

decisões da política tributária, refletida há anos na legislação para que se tribute de tal e qual 

forma operações de renda fixa e operações de renda variável. O que se visou analisar foi que, 

havendo regras tributárias pré-estabelecidas para aplicação a essas operações, caso não 

houvesse decisão consciente para uma tributação diferenciada do padrão adotado para certa 

operação, estar-se-ia diante de uma das duas situações: (i) ou o fisco ainda não tinha tomado 

conhecimento sobre a existência da operação e, portanto, não poderia nem ter tido 
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conhecimento sobre seus efeitos danosos para poder remeter às instâncias superiores, (ii) ou 

o fisco não tinha como tomar conhecimento sobre a existência dessa operação diferenciada, 

situação que se mostra preocupante porque expõe a inexistência de ferramentas hábeis à 

disposição da RFB para captura da informação financeira necessária à avaliação dos efeitos 

tributários sobre operações no mercado de capitais. 

Estes descompassos entre natureza econômica e incidência tributária geram 

ineficiências para o mercado de capitais, uma vez que os investidores podem não ter, ao final 

da operação, o resultado financeiro que era esperado inicialmente, mesmo que em operações 

de renda variável, tendo em vista que pode ter sido agregado um custo de transação (tributo) 

inesperado. E, sendo avesso a inseguranças e a assimetrias informacionais, o investidor se 

afasta desses mercados e/ou produtos, em detrimento do crescimento e do desenvolvimento 

do mercado de capitais nacional, tão caro e importante para que se tenha uma economia 

sólida e não exclusivamente dependente do financiamento bancário. 

Para que o fisco possa avaliar os impactos que o sistema tributário impinge sobre 

determinadas operações do mercado de capitais, é preciso, previamente, que o fisco entenda 

e conheça esse mercado, seus participantes, sistemáticas, produtos e serviços, e fluxos 

financeiros existentes. A única solução para tanto é que a administração tributária, por meio 

de seu corpo técnico e do ferramental tecnológico posto à sua disposição, possa acessar 

informações financeiras desse mercado. Isso porque, em que pese os estudos e 

conhecimentos técnicos sejam relevantes, a informação financeira relativa a volumes, custos, 

fluxo de recursos, saldos negociados, movimentação e tantas outras informações derivadas 

dessas operações é que fornecerão a base de conhecimento técnico sobre cada tipo de 

operação dentro do mercado de capitais, identificando poças de liquidez e demonstrando 

como a tributação, em última instância, exerce um peso maior ou menor sobre cada operação. 

Essa visão possibilitaria ao fisco, e, especificamente à RFB — uma vez que se está 

tratando de imposto de renda —, atender de forma plena os princípios constitucionais 

tributários da capacidade contributiva, da pessoalidade, da isonomia e da livre-concorrência, 

bem assim os princípios da administração tributária, em especial o da eficiência, seja ela 

funcional (relativa à adequada atuação do corpo técnico, buscando os melhores resultados 

com o menor custo e tempo possível), seja ela econômica ou material (relativa, esta sim, à 

eficiência no cumprimento dos objetivos da própria RFB, estando entre eles não apenas a 

arrecadação, mas também a fiscalização, o aperfeiçoamento das normas e interpretações 

tributárias, por iniciativa própria da RFB ou conjuntamente com as instâncias superiores do 

Judiciário, do Executivo e do Legislativo), e a identificação dos efeitos da carga tributária 
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sobre os mercados). A eficiência econômica deve levar, necessariamente, ao aprimoramento 

do sistema tributário brasileiro, por meio da execução e da condução das competências da 

administração tributária federal, nos termos do Decreto n. 63.659/1968. 

 Mas seria possível ao fisco acessar, livremente, as informações financeiras das 

operações de renda variável, à semelhança do que ocorre para os reguladores do mercado de 

capitais — que possuem acesso a toda a base de informações financeiras das operações 

cursadas em mercados que estão sob a sua competência de fiscalização e supervisão? Antes 

mesmo de se retomar as conclusões que foram identificadas ao longo do estudo sobre o sigilo 

bancário das informações financeiras, bem como de suas delimitações e limites de acesso, 

pode-se responder a tal pergunta negativamente, mas em termos. 

Desde que se tem notícia, os clientes não têm interesse em que terceiros tenham 

conhecimento sobre e acesso às informações sobre as suas operações e riquezas, sendo 

sempre a discrição e a manutenção do segredo comercial pré-requisitos das relações com os 

bancos. Os séculos se passaram, e esta relação de confiança entre clientes e instituições 

financeiras evoluiu, passando, primeiramente, a ser o sigilo das operações um direito dos 

clientes resguardado pelo segredo da profissão bancária, contrapondo-se, para os bancos, a 

um dever de manutenção do segredo profissional. 

Mais recentemente em termos da história mundial, e com o reforço, em especial 

depois da Segunda Guerra Mundial, à proteção dos direitos e às garantias fundamentais do 

ser humano, estes foram acolhidos pelas Constituições de diversos países, passando a deter 

status constitucional, da mesma forma que os deveres fundamentais (estes últimos, contudo, 

com menor destaque pela doutrina). Dentre estes direitos encontra-se o direito fundamental 

à privacidade, o qual foi previsto na Constituição Federal do Brasil em seu art. 5º, X.  

A interpretação do artigo supracitado, bem como seus fundamentos ensejadores, tem 

levado a doutrina a entender que a Constituição busca proteger, dentre os direitos 

fundamentais e garantias individuais, o direito à privacidade, nele incluído o direito à 

intimidade, à vida privada e, em menor número na doutrina, ao sigilo de dados.357 

Percebemos que todos esses direitos são facetas de uma mesma proteção: a da liberdade 

(negativa)358 do indivíduo. 

                                                 
357 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação no Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo. 

Dialética, 1ª ed., 1998, p. 64-68. 
358 MACEDO Júnior, Ronaldo Porto. “Privacidade, Mercado e Informação”. In: NERY Junior, Nelson, e 

NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Doutrinas Essenciais: Responsabilidade Civil: Direito à 

informação. São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 8, 2010, p. 26-39.  
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A previsão constitucional deste direito fundamental, bem assim o fato de que a Lei 

n. 6.385/1976 (na qual estava previsto o regramento para o sigilo bancário, em seu art. 38), 

em razão da matéria ali tratada, foi recepcionada em 1988 como lei complementar em linha 

com o disposto no art. 192 da Constituição, fez com que a matéria referente ao sigilo bancário 

fosse alçada à competência de lei complementar. Durante a década de 1990, uma série de 

questionamentos foi apresentada na doutrina e perante o Poder Judiciário em relação ao 

acesso a informações por órgãos públicos, relativas a uma gama variada de informações, 

sempre sob o fundamento de que o direito à privacidade havia sido elevado a status 

constitucional e, por ser formador do princípio da proteção da dignidade humana, não 

poderia ser violado. 

Contudo, bem caminhou a jurisprudência pátria no sentido de pacificar que os 

direitos fundamentais, embora protejam valores essenciais dos indivíduos, não podem ser 

considerados absolutos, tendo em vista que outros princípios, direitos e deveres 

constitucionais podem com eles, por ventura, colidir. Nesse sentido, a interpretação e 

aplicação dos direitos fundamentais, inclusive o direito à privacidade, deve verificar o 

interesse a que se está protegendo para o fim de ser determinada sua adoção ou, 

eventualmente, sua relativização.  

O direito à privacidade é, de fato, o objeto da proteção jurídica constitucional, sendo 

o sigilo faculdade deste direito. Ou seja, o sigilo é a faculdade de proteção do indivíduo 

contra o fornecimento de informações e fatos relativos à sua privacidade, bem assim de 

impedir o acesso de terceiros a estas informações. É, em essência, uma faculdade que protege 

e garante um interesse particular do indivíduo em manter a esfera da sua vida privada longe 

dos olhos de terceiros, inclusive do Estado. 

Busca-se, dessa forma, proteger a liberdade do indivíduo naquilo que lhe é íntimo e 

privativo, de modo a impor limites à atuação arbitrária estatal. Contudo, o direito à 

privacidade e à intimidade e, em âmbito mais específico, ao acesso às informações dos 

indivíduos, desde que sopesados os pressupostos específicos (tal como tipo de informação 

que se busca acessar) não podem ser considerados direitos absolutos (como acima citado), 

haja visto outros princípios albergados pela mesma Constituição, tal como o princípio da 

prevalência do interesse coletivo sobre o particular,359 a necessidade de manutenção do 

Estado e o dever fundamental de pagar tributos. 

                                                 
359 “Algumas informações sobre situação financeira do cidadão são essenciais no julgamento de atos ilícitos, 

em especial na investigação de crimes contra a ordem financeira e de sonegação fiscal nos casos de tráfico 
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Nesse sentido, pondera Ronaldo Porto Macedo Júnior que  

 

“um terceiro exemplo também mereceria reflexão. Trata-se do direito ao 

sigilo bancário, assunto que frequentemente tem despertado grande 

atenção dos estudiosos do tema da privacidade. Frequentemente se quer 

eleger, ao menos no Brasil, o tema do sigilo dos rendimentos ao status de 

direito humano fundamental, garantido pelas cláusulas pétreas da 

Constituição Federal. Caberia indagar, no entanto, por que motivo este 

direito deve prevalecer sobre o interesse da sociedade em evitar evasão de 

recursos ou fraudes fiscais. Argumentos de ordem econômica certamente 

podem ser invocados em favor do respeito da privacidade e do segredo 

como elementos de estímulo ao bom funcionamento do mercado. Seria 

equivocado, contudo, imaginar que a garantia de um tal direito repousa 

exclusivamente sobre um princípio geral de direito fundado na 

liberdade.”360 (grifos nossos)  

 

A vida privada do indivíduo (aqui considerado tanto as pessoas físicas quanto as 

jurídicas) pode ser agrupada em círculos concêntricos relativos às informações privadas que 

são (e não são) efetivamente íntimas. Por este raciocínio, as informações e fatos contidos no 

círculo mais interno correspondem à efetiva intimidade do indivíduo, não sendo passível de 

acesso por terceiros, nem pelo Estado. De outro modo, os demais círculos não são absolutos 

em termos de vedação de acesso, e admitem a intromissão de terceiros, desde que haja 

interesses fundamentados para tanto. As informações de cunho econômico-patrimonial, 

embora possam ter a potencialidade de informar questões íntimas dos indivíduos, não 

deveriam estar contidas em seu núcleo de intimidade, uma vez que se referem a eventos que, 

obrigatoriamente, interessam ao Estado em uma série de situações, como os controles 

realizados pelos reguladores do mercado de capitais. 

Delimita-se, com isso, até que ponto o sigilo pode ser relativizado e impõe-se, como 

premissa para o acesso de terceiros às informações que não integram o núcleo da intimidade 

do indivíduo, a relevância e pertinência de seus interesses, sendo estes particulares ou 

vinculados ao Estado. Não haveria de se falar, portanto, quando existente um interesse 

legítimo e cumpridas as condições e requisitos que o identificam como tal, em “quebra” de 

                                                 
de entorpecentes e de desvio de recursos públicos. Há, assim, um interesse social superior ao individual que 

deve prevalecer, quando houver conflito entre o segredo e a necessidade da transparência das operações 

financeiras, retirando o caráter absoluto do direito ao sigilo bancário. Aqui está o ponto fulcral do presente 

estudo, que busca, a partir dos fundamentos e do estudo do sistema jurídico nacional e comparado, delinear 

o limite do interesse coletivo capaz de afastar o segredo nas movimentações financeiras, sem violação dos 

direitos fundamentais, tutelados pela Constituição Federal.”. WALD, Arnoldo. “Sigilo Bancário e os Direitos 

Fundamentais”. In: WALD, Arnoldo (org.). Doutrinas Essenciais: Direito Empresarial: Direito Bancário. 

São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 7, 2011, p. 838. 
360 MACEDO Júnior, Ronaldo Porto. Op. Cit., p. 34-35. 
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sigilo, mas apenas em acesso permitido. Em especial quando, em contraposição a um direito 

fundamental de privacidade, coloca-se um dever fundamental, como o de pagar tributo. 

Em razão das necessidades crescentes de se ter uma lei complementar que 

estabelecesse a regra quadro (com requisitos, limites e procedimentos) para o acesso de 

terceiros a informações, agora sim, especificamente financeiras (relativas a operações ativas 

e passivas com as instituições financeiras e a serviços financeiros por elas prestados), foi 

editada e promulgada, em 10 de janeiro de 2001, a Lei Complementar n. 105 (“LC 105”). A 

regra geral permanece sendo o sigilo bancário sobre tais informações, mas se estabelece de 

forma mais detalhada as hipóteses de exceção. 

Na LC 105 o legislador define as instituições financeiras que são assim consideradas 

para o fim dessa lei, além de definir as hipóteses, requisitos e procedimentos que 

autorizariam alguns órgãos públicos, além das CPIs, a terem acesso a informações 

financeiras (ou bancárias) diretamente junto às instituições financeiras, e define como crime 

a “quebra” de sigilo bancário. 

Relativamente ao acesso de informações financeiras pelas administrações tributárias, 

a LC 105 estabeleceu dois procedimentos: (i) um previsto no art. 5º, que se refere ao que foi 

denominado oficiosamente como “acesso sistêmico”, consistindo na prestação contínua de 

informações cadastrais e de montantes globais movimentados, por tipo de operação ou 

aplicação (conforme Decreto n. 4.489, de 28 de novembro de 2002), pelas instituições 

financeiras à RFB; e (ii) um segundo previsto no art. 6º, que se refere à prestação pontual de 

informações financeiras pelas instituições financeiras a administrações tributárias, desde que 

cumpridos os requisitos contidos na LC 105 e no Decreto n. 3.724, de 10 de janeiro de 2001, 

ou seja, “quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em 

curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 

competente”, sendo previsto procedimento específico para solicitação dessas informações, 

por meio de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF instaurado e Requisição 

de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF). Tais informações devem ser 

mantidas em sigilo pelos agentes do órgão da administração tributária, sigilo este decorrente 

do exercício de sua atividade (o denominado “sigilo fiscal”). 

Em fevereiro de 2016 o STF pacificou entendimento sobre outra discussão existente 

em relação ao sigilo bancário no Brasil: a inexistência de reserva de jurisdição para fins de 

acesso a informações financeiras sujeitas ao sigilo bancário, nos termos do julgamento 

conjunto realizado do RE 601.314/SP (este com repercussão geral), relatado pelo Min. Edson 

Fachin, e das quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 2390/DF; ADI 2859/DF; 
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ADI 2386/DF; ADI 2397/DF), todas apensadas, por conexão, para julgamento comum, tendo 

como relator o Min. Dias Toffoli. As ações discutiam, em síntese, a inconstitucionalidade 

dos arts. 5º e 6º da LC 105, bem assim seus decretos, e o STF faz valer a tese segundo a qual 

ocorre transferência do dever de sigilo quando as instituições financeiras fornecem às 

administrações tributárias informações financeiras sujeitas ao sigilo bancário. 

Como principais argumentos para a declaração de constitucionalidade dos citados 

dispositivos, os ministros do STF destacaram, além do fato de o direito ao sigilo não ser 

absoluto, que (i) a prática prevista na LC 105/2001 é comum em vários países e a declaração 

de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados seria um retrocesso diante dos 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para combater ilícitos como a lavagem 

de dinheiro e evasão de divisas e para coibir práticas de organizações criminosas; (ii) a LC 

105/2001 não viola a CF/88, uma vez que o legislador não estabeleceu requisitos objetivos 

para requisição de informação pela administração tributária às instituições financeiras e 

exigiu que, quando essas informações chegassem ao Fisco, ali se mantivesse o dever de 

sigilo; não há ofensa à intimidade ou a qualquer outro direito fundamental, pois a LC 

105/2001 não permite a “quebra de sigilo bancário”, mas sim a transferência desse sigilo dos 

bancos ao Fisco; e (iii) o art. 6º da LC 105/2001 é taxativo e razoável ao facultar o exame de 

documentos, livros e registros de instituições financeiras somente se houver processo 

administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados 

indispensáveis pela autoridade administrativa competente. 

É interessante notar, uma vez superadas as discussões havidas desde o final dos anos 

1980 sobre a possibilidade de acesso pelas instituições financeiras às informações 

financeiras sujeitas ao sigilo bancário, que todas as principais discussões existentes no Poder 

Judiciário sobre o tema do sigilo bancário versavam sobre a possibilidade de acesso pela 

administração tributária às informações financeiras por ele resguardadas, na tentativa de se 

evitar que o fisco, ao acessar tais informações, pudesse promover procedimentos de cobrança 

de tributos. 

Podem-se tirar algumas conclusões desta hipótese. A primeira delas é que a discussão 

da oposição do sigilo bancário ao fisco parece ter sido superada, tendo sido declarada a 

constitucionalidade dos arts. 5º e 6º da LC 105 e de seus decretos, para fins de ser entendido 

que, observados os requisitos e procedimentos legais previstos, ocorre a transferência do 

dever de sigilo das instituições financeiras para o fisco, não havendo reserva de jurisdição.  

A segunda conclusão é que o que se buscava, de fato, ao opor sigilo bancário ao fisco, 

era evitar a realização de procedimentos de fiscalização nos contribuintes, o que, por si só, 
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não poderia ser considerado um argumento, uma vez que (i) cumprir com as obrigações 

tributárias principais e acessórias é um dever dos contribuintes, sendo a fiscalização 

competência inata aos órgãos da administração tributária para fazer cumprir a norma, e (ii) 

eventual alegação no sentido de que o fisco poderia ser mais rígido em fiscalizações não se 

sustenta, tendo em vista estar o fisco sujeito aos princípios e deveres da Administração 

Pública, sendo seus atos vinculados (isso não quer dizer que não haja excessos por parte do 

fisco em fiscalizações, mas os princípios e a letra da lei protegem o contribuinte). 

A terceira conclusão é que os procedimentos de fiscalização conduzidos pela RFB, 

em âmbito federal, seja por meio de coletas contínuas de informação (acesso sistêmico), nos 

termos do art. 5º, seja por meio de solicitações pontuais de informação, nos termos do art. 

6º, ambos da LC 105, permitem ao fisco coletar uma série de informações (muito mais 

precisas no segundo procedimento, mas muito abrangentes no primeiro), que lhe dão a 

possibilidade de promover cruzamentos com informações detidas em razão de declaração 

direta do contribuinte, mas não são suficientes para verificar a regularidade de bases de 

cálculo como a dos ganhos líquidos em operações de renda variável em bolsa ou de 

liquidação futura em balcão organizado. 

E, como quarta conclusão, percebe-se que o fundamento sempre utilizado para o 

acesso (e o combate a ele) pelo fisco às informações financeiras sujeitas a sigilo bancário é, 

exclusivamente, a arrecadação e sua manutenção ou majoração. Contudo, caso seja adotada 

esta premissa, apequenar-se-ia a atividade da administração tributária, pelo menos a da 

União, objeto de análise deste trabalho, uma vez que, nos termos das alíneas do art. 3º do 

Decreto n. 63.659, de 20 de novembro de 1968, existem várias outras e relevantes 

competências da RFB, não se limitando esta à atividade de arrecadação, em que pese esta 

seja, ao fim e ao cabo, um de seus grandes objetivos. 

Em razão de suas competências institucionais — as quais devem, pelos princípios da 

Administração Pública, ser observadas em sua integralidade —, a RFB deve (i) propor 

medidas de aperfeiçoamento e regulamentação do Código Tributário Nacional, e outras de 

política fiscal e tributária que devam ser submetidas à consideração superior (alínea “b”); 

(ii) interpretar a legislação fiscal relacionada com suas atribuições, baixando ato normativo 

(alínea “d”); e (iii) estudar os efeitos da política tributária no complexo industrial e no 

comércio interno e externo do país (alínea “f”) 

Com isto em mente, deve-se retornar à análise da tributação das operações de renda 

variável no mercado de capitais para concluir que a RFB, pela legislação em vigor, e para 

atender às suas competências institucionais, deveria buscar informações junto ao mercado 
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de capitais e seus participantes não apenas para fins de arrecadação, mas também para fins 

de “estudar os efeitos da política tributária” sobre as operações de renda variável com 

valores mobiliários em bolsa e liquidação futura em balcão organizado, de modo a, com base 

no resultado desses estudos, promover a verificação das interpretações conduzidas em 

âmbito regulamentar da própria RFB sobre a tributação dos ganhos de tais operações e, 

eventualmente, “propor medidas de aperfeiçoamento” e regulamentação às instâncias 

superiores, em relação ao CTN e à legislação e às políticas tributárias. 

Atuando desta forma, a RFB poderá compreender melhor a dinâmica do mercado, 

seu funcionamento e fluxos financeiros, não se restringindo a fiscalizar as operações do 

mercado de capitais e, com base em uma legislação eventualmente simplista demais para a 

realidade que lhe apresenta, tributá-la sob uma ótica formalista, perpetuando no tempo uma 

carga tributária que pode não se coadunar com a efetiva natureza tributária do resultado que 

a RFB, nos dias atuais, acaba por visualizar por meio da parca quantidade de informações 

hoje colocada à sua disposição.361 

As competências acima mencionadas somente se aperfeiçoarão com a possibilidade 

de acesso da RFB a informações das operações de renda variável, do mercado de capitais, 

de seus participantes e dos fluxos financeiros, que resultará em conhecimento para a RFB e 

seus servidores. E isso pode se dar, desde já, por meio da utilização das informações enviadas 

pelas instituições financeiras à RFB continuamente, por meio de informes e obrigações 

acessórias, tendo em vista que o art. 5º, § 4º, da LC 105, não limita o uso daquela informação 

às fiscalizações para identificação de “indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de 

cometimento de ilícito fiscal”, sendo possível que a RFB a utilize para outras de suas 

competências, tendo em vista que o sigilo bancário já foi transferido das instituições 

financeiras para a RFB, tornando-se sigilo fiscal. 

As informações prestadas hoje ao fisco, diretamente ou por meio das instituições 

financeiras, servem em grande medida à identificação da regularidade do cumprimento das 

obrigações tributárias ou de indícios que apontam para a existência de irregularidades, as 

quais serão atacadas de acordo com os procedimentos de fiscalização pertinentes. As 

informações capturadas junto às instituições financeiras servem para fins de cruzamento de 

dados e identificação das referidas irregularidades, mas pouco acrescem ao fisco em termos 

de conhecimento sobre os mercados financeiro e de capitais e seu funcionamento, uma vez 

                                                 
361 ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação e Aplicação da Lei Tributária: da Consideração 

Econômica da Norma Tributária à Análise Econômica do Direito. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). 

Interpretação e Aplicação da Lei Tributária. São Paulo: Dialética, 2010, p. 204. 
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que se restringem basicamente a somatórios estanques de valores de operações e aplicações 

divididas em alguns mercados. 

Para que possa melhor e de forma mais eficiente cumprir com suas competências de 

análise de efeitos da carga tributária sobre o mercado e de promoção de ajustes na legislação 

e política tributárias (podendo atuar desde pronto naquelas normas regulamentares e nas 

interpretações fornecidas), a RFB deveria ter acesso a uma base de informações mais 

abrangente. Estas informações não precisariam ser individualizadas, uma vez que o enfoque 

da atuação não seria, pelo menos a princípio, arrecadar, mas sim buscar o aperfeiçoamento 

do sistema tributário. Nesse sentido, poder-se-ia tanto (i) desenvolver a tributação na fonte 

das operações de renda variável no mercado de capitais, desde que se assumissem 

determinadas premissas que tornariam possível uma apuração de base de cálculo adequada 

pelos responsáveis (seguindo a informação os caminhos hoje já existentes, mas podendo ser 

proposta alteração no art. 3o, VI, do Decreto n. 4.489/2002, para aumentar o número de tipos 

de operações nas alíneas ali contidas), como também (ii) instituir, com base em premissas 

que enfoquem o tipo de informação que cada instituição financeira participante do mercado 

detém em suas bases, relatórios de informações consolidadas sobre os mercados, trazendo 

volumes, quantidade de operações e valores mobiliários negociados ou registrados, bem 

assim outras informações que sejam necessárias ao entendimento e conhecimento dos 

mercados e suas dinâmicas. 

Para que o fisco possa promover a totalidade de suas competências, dentre elas 

auxiliar na criação da norma tributária, bem assim tornar tanto sua atuação como entidade 

como as normas sob as quais deve atuar e aquelas que edita (regulamentares) mais eficientes, 

fundamental que sejam criados novos formatos para prestação de informação ao fisco, não 

apenas em nível individual dos contribuintes, mas também em âmbito consolidado pelas 

instituições financeiras que detêm informações do mercado e podem consolidá-la com 

melhor inteligência, com vistas a fornecer ao fisco informações que, sem identificar os 

contribuintes, demonstrem crescimento ou redução do mercado, as formas como eles se 

integram e interagem, seus vasos comunicantes, para, ao fim, o fisco poder não só buscar a 

arrecadação (sempre o fim primeiro da administração tributária), mas também identificar, 

eventualmente, como o tributo pode estar sufocando e cerceando o crescimento de 

determinados mercados, podendo sugerir ajustes na carga tributária ali existente (com base 

nos princípios constitucionais tributários e nos “direcionadores” do imposto de renda, como 

o seu caráter pessoal e a capacidade contributiva). 
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Com isso, a RFB estará exercendo suas competências em sua completude, de forma 

eficiente e com resultados eficientes, uma vez que, servindo as informações como base para 

a melhoria do sistema tributário, e sendo promovidas as alterações que passarão a ser 

identificadas como necessárias, tornar-se-á mais transparente a forma de aplicação da norma 

à realidade fática, bem como os efeitos que a norma tributária gerará sobre as operações, 

reduzindo a insegurança sobre a interpretação da norma tributária em relação a um mercado 

tão sensível a assimetrias informacionais e a oscilações repentinas de comportamento. 
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