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Introdução: uma agenda de pesquisa
BCB e Tesouro Nacional
´ Direito e Moeda fiduciária
´ Moeda é dívida pública? A inquietação dos estudiosos da
moeda
´Inquietação teórica

´ Direito e Política monetária
´ A LRF e a “equalização cambial”: pós-2008
´O capítulo do pagamento das “pedaladas fiscais” em 2015
´Desafio para direito e política pública

Introdução: uma agenda de pesquisa
´ Antes de iniciar, quais são as funções de um Banco
Central?
´ Autoridade emissora da moeda (monopólio concedido
pelo governo)
´ Banqueiro do governo (guarda as reservas internacionais
e faz a gestão da conta do governo)
´ Banco dos bancos (empréstimos a IFs e mantém seus
depósitos / reservas, compulsórias ou voluntárias)
´ Implementa a política monetária (regula a taxa de juros
de curto prazo e o volume da moeda em circulação, por
meio da compra e venda de títulos públicos)

DIREITO E MOEDA FIDUCIÁRIA
´ Direito e Moeda fiduciária
´ Moeda é dívida pública?
´O que é a moeda fiduciária?
´ Referência bibliográfica no tema: G. Franco, 2017.

DIREITO E MOEDA FIDUCIÁRIA
´ O que é a moeda fiduciária?
´ Decreto-lei 23.501/1933 – Getulio Vargas
´Art. 1. É nula qualquer estipulação de pagamento em ouro,
ou em determinada espécie de moeda, ou por qualquer
meio tendente a recusar ou restringir, nos seus efeitos, o
curso forçado do mil-réis papel.
´Art. 2. [...] é vedada, sob pena de nulidade, nos contratos
exequiveis no Brasil, a estipulação de pagamento em moeda
que não seja a corrente, pelo seu valor legal.
´Moeda é criatura da lei
´Art. 3. O presente decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, [...] revogadas as disposiçoes em contrário,
incluídas as de caráter constitucional.

DIREITO E MOEDA FIDUCIÁRIA
´ Moeda fiduciária: “natureza transitória”?
´ Decreto-lei 23.501/1933 – Getulio Vargas
´ “Considerando

que, uma vez conferido ao papelmoeda o curso forçado, não pode a lei que o decretou
ser derrogada por convenções particulares, [...]
estipulando meios de pagamento que redundem no
repúdio ou na depreciação desta moeda, a que o
Estado afiançou poder liberatório igual à metálica;”

´“Considerando que o § 1 do art. 947 do Código Civil,
como disposição geral destinada à perpetuidade, não
colide com a existência, por sua natureza transitória, do
curso forçado, mas enquanto este perdura não pode
aquele ser aplicado; [...]”
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DIREITO E MOEDA FIDUCIÁRIA
´ Balanço patrimonial do Banco Central: moeda é dívida
pública?
´Papel moeda é uma obrigação jurídica de quem?
´ Tem sido contabilizada enquanto dívida pública
´Curiosidade: dados de 2013 (BCB) – Franco, 2017
´Meio circulante: R$ 204 bi
´Capital do BCB: R$ 24,7 bi

DIREITO E MOEDA FIDUCIÁRIA
´ Banco Central Europeu - BCE (occacional paper, 2016, p. 14, nota
de rodapé 7)

´“Bancos centrais estão protegidos da insolvência
devido à sua capacidade de criar moeda e, portanto,
eles podem operar com patrimônio negativo”
´Capacidade de expandir o balanço, sem restrições
relacionadas à solvência: moeda fiduciária

´ BCB: poder de emitir moeda é constitucional

DIREITO E MOEDA FIDUCIÁRIA
´ Instituições monetárias: emissão da moeda no Brasil
´ Art. 164, Constituição Federal. A competência da União para emitir
moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.
´Lei 4595/1964: Banco Central do Brasil
´O BC é uma instituição financeira, com certas peculiaridades
institucionais

DIREITO E MOEDA FIDUCIÁRIA
´ Da teoria estatal da moeda para a teoria institucional
da moeda (Vicuña): aumento da importância de BCs
´ Moeda fiduciária: confiança social nas instituições
monetárias (enquadramento jurídico)
´Bancos centrais autônomos, sua política operacional e seu
balanço patrimonial
´Quais desafios atuais quanto à estrutura institucional da
política monetária? Qual sua relação com questões fiscais?
´ Qual estrutura da moeda em tempos de normalidade?

Figura 1. Hierarquia da Moeda e do Crédito
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Fonte: Mehrling, 2012, adaptado.
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DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ BCB e relação com Tesouro Nacional: quais normas jurídicas?
´ Art. 164, Constituição Federal. [...]
´§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos
de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de
regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.
´Gestão da política monetária moderna
´Metas de inflação => Decreto 3.088/1999
´Principal instrumento => operações open market
com títulos públicos
´LRF/2000: proibiu o BCB de emitir títulos próprios

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ BCB e relação com Tesouro Nacional: quais normas jurídicas?
´ Art. 164, Constituição Federal. [...]
´“§ 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição
financeira. ”
´Objetivo: evitar que o BC financie a dívida pública com
expansão da moeda (tendência inflacionária)
´[“§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão
depositadas no banco central [...]”
´Conta única do Tesouro Nacional]

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ Quais desafios atuais quanto à estrutura institucional da
política monetária? Qual sua relação com questões fiscais?
´ Em países desenvolvidos, no pós-crise de 2008:
Quantitative easing (QE)
´Expansão do balanço patrimonial de BCs
´ “Prestamista de última instância” (banco dos bancos):
aquisição de diversas modallidades de ativos e acesso ao BC a
entes do shadow banking

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ Quais desafios atuais quanto à estrutura institucional da
política monetária? Qual sua relação com questões fiscais?
´ Em países emergentes, política pré e pós-2008: acúmulo
de reservas internacionais (BC como banco do governo)
´Paradoxos
´Diminuição da dependência externa (FMI) vs.
dependência de Estados que emitem moeda
internacional (títulos públicos)

Reservas'Internacionais'no'BC'0'em'US$'milhões
Data

Reservas Internacionais

dez/00

33.011

dez/01

35.866

dez/02

37.823

dez/03

49.296

dez/04

52.935

dez/05

53.799

dez/06

85.839

dez/07

180.334

dez/08

193.783

dez/09

238.520

dez/10

288.575

dez/11

352.012

dez/12

373.147

dez/13

358.808

dez/14

363.551

dez/15

356.464

fev/16

359.368

Fonte: Banco Central do Brasil

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ Quais desafios atuais quanto à estrutura institucional da
política monetária? Qual sua relação com questões fiscais?
´ No Brasil, Quantitative easing (QE) “Tabajara” (A. Fraga)
ou “Tupiniquim” (C. Ferreira)
´Expansão do balanço patrimonial do BCB
´ Reservas Internacionais e Títulos Públicos (ativo)
´ Conta única do TN (passivo)
´ Por que não como prestamista de última instância? Outro
capítulo da LRF e o papel “expandido” do FGC

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ BCB e relação com Tesouro Nacional: por que o tema
tornou-se tão relevante a partir de 2015?
´Estudo de caso das “pedaladas fiscais”
´O que são? Falta de pagamento por parte do TN de
despesas orçamentárias, que os bancos públicos
realizaram por conta do Tesouro
´Despesas: deixam de constar da execução
orçamentária
´Artifício político: ocultar o tamanho do déficit do
governo federal

Gráfico(1.(Estoque(de(dívidas(não(contabilizadas((“pedaladas(fiscais”)(
(em$milhões$de$reais,$final$de$cada$ano)$

Fonte:!BCB;!gráfico!FMI,!Country$Report$$n.17/104,!2017,!p.!22.!
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DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ BCB e relação com Tesouro Nacional
´ 2015: ”pagamento” das pedaladas junto a bancos
públicos
´ De onde saíram esses recursos do TN?
´Custo total : R$ 72,4 bi
´Desse total, R$ 49,8 bi (quase 70%) vieram de
“demais fontes” da conta única do TN junto ao BCB
(segundo dados do MF)
´Quais fontes? Distribuição de resultados do BCB
´Qual estrutura jurídica?

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ Como o BCB apura e distribui seus resultados financeiros
´ LRF (LC 101/2000), Art. 7 + MPV 2.179-35/2001, Art. 7º
´Resultado semestral do BCB, apurado depois da
constituição de reservas, constitui receita do TN
´ Se + , é obrigação do BCB para com a União,
devendo ser objeto de pagamento
´Se - , é obrigação da União para com o BCB

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ Lei da Equalização cambial: 2008
´ Nova forma de apuração e distribuição de lucros do BCB

´ MPV 435/2008 convertida na Lei 11/803/200
´MPV: matéria reservada à lei complementar? Art. 165,
§ 9º, II, CF
´ “Exposição de motivos”: política de acumulação de
reservas internacionais
´Equalização cambial: diminuir volatilidade do balanço do
BCB (taxa de câmbio)

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ Equalização cambial: como funciona?

´Resultado cambial do BCB em separado
´Resultado financeiro das operações com
reservas cambiais (acúmulo de ativos em
moeda estrangeira)
´Resultado financeiro com operações de
derivativos cambiais (swaps) no mercado
interno
´BCB ganha taxa de juros doméstico e perde a
variação cambial (hedge para IFs no mercado
nacional)

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ Equalização cambial: como funciona?
´ Se real se desvaloriza frente ao US$, há um ganho
patrimonial do BCB decorrente da valorização contábil
das divisas
´Resultado positivo do BCB => regime de competência –
aumento no saldo de um ativo deve ser registrado como
uma receita
´ Notem: não houve venda de ativos!

´ Problemas de assimetria (art. 5º, Lei 11.803/2008)
´Resultado +, depósito conta única do Tesouro (em dinheiro)
´Resultado -, TN emite títulos para o ativo do BCB

Resultados*Patrimoniais*e*da*Equalização*Cambial*7*em*R$*mil

Resultados*Patrimoniais*e*da*Equalização*Cambial*7*em*R$*mil

Período

Patrimonial (A)

Equalização (B)

Total (C = A + B)

Período

Patrimonial (A)

Equalização (B)

Total (C = A + B)

2000/2 Sem

1.308.473

0

1.308.473

2008/ 1 Sem

3.172.740

-44.798.256

-41.625.516

2001/1 Sem

-4.084.749

0

-4.084.749

2008/ 2 Sem

10.172.653

171.416.012

181.588.665

2001/ 2 Sem

7.158.161

0

7.158.161

2009/ 1 Sem

-941.601

-93.787.316

-94.728.917

2002/ 1 Sem

-10.910.085

0

-10.910.085

2009/ 2 Sem

6.550.645

-53.931.576

-47.380.931

2002/ 2 Sem

-6.283.614

0

-6.283.614

2010/ 1 Sem

10.803.195

-1.893.172

8.910.023

2003/ 1 Sem

24.181.794

0

24.181.794

2010/ 2 Sem

4.926.775

-46.636.548

-41.709.773

2011/ 1 Sem

12.230.706

-46.199.286

-33.968.580

2003/ 2 Sem

7.136.558

0

7.136.558

2011/ 2 Sem

11.240.704

90.240.059

101.480.763

2004/ 1 Sem

2.795.700

0

2.795.700

2012/ 1 Sem

12.318.246

32.210.001

44.528.247

2004/ 2 Sem

258.271

0

258.271

2012/ 2 Sem

12.296.483

-9.900.595

2.395.888

2005/ 1 Sem

-11.616.553

0

-11.616.553

2013/ 1 Sem

17.688.071

15.766.502

33.454.573

2005/ 2 Sem

1.161.877

0

1.161.877

2013/ 2 Sem

14.267.811

15.918.931

30.186.742

2006/ 1 Sem

-12.523.956

0

-12.523.956

2014/ 1 Sem

5.271.503

-51.233.608

-45.962.105

2006/ 2 Sem

-643.092

0

-643.092

2014/ 2 Sem

25.655.376

65.173.472

90.828.848

2007/ 1 Sem

-30.304.910

0

-30.304.910

2015/ 1 Sem

35.184.659

46.406.630

81.591.289

2007/ 2 Sem

-17.209.229

0

-17.209.229

2015/ 2 Sem

41.521.539

110.938.091

152.459.630

DIREITO E POLÍTICA MONETÁRIA
´ 2015: pagamento das pedaladas fiscais
´ Evidencia 2 problemas da relação BCB/TN: expansão da conta
única do TN e expansão dos títulos em carteira (aumento da dívida
pública)
´1. Aumento da liquidez: Tesouro usou recursos da conta única
para pagar dívida com bancos públicos
´ BCB: precisou operar no mercado para reduzir liquidez gerada
com pagamento das pedaladas (autonomia operacional da
gestão da moeda)

´2. Emissão de novos títulos públicos
´ Em relação ao estudo de caso: R$ 40 bi (apenas uma semana
após o pagamento das pedaladas!)
´ Impacto sobre a dívida pública, gestão fiscal
´ [Reservas: ”Esterilizar” reais entregues para compra de divisas]

Qual impacto das regras jurídicas?

Qual impacto das regras jurídicas?

CONCLUSÃO
´Desafios para a estrutura jurídica da política monetária
´Autonomia operacional do BCB
´Depende do Tesouro para emissão de novos títulos: comprometimento do
sistema de metas de inflação (Decreto 3.088)?
´ TN pode passar o que não consegue colocar no mercado (preço ou
prazo); ou, pode bloquear a política monetária
´Proposta de reforma: depósitos remunerados ao invés de títulos
públicos
´Porém, perde a circularidade, possibilidade de IFs darem como garantia

CONCLUSÃO
´ Desafios para a estrutura jurídica da política monetária
´Infringência ao art. 164, § 1º CF: proibição de
financiar o Tesouro?
´“Monetização” da dívida pública devido à
equalização cambial?
´Recursos monetários na conta única do Tesouro e
emissão de dívida pelo TN
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