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RESUMO  

 
FACKLMANN, Juliana. Operações de Instituições Financeiras: Análise de Aspectos 

Econômicos e Jurídicos Relacionados ao Pagamento de Juros. 2017. 132 f. Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
O trabalho se propõe a analisar os principais aspectos jurídicos e econômicos relacionados às 
taxas de juros praticadas por instituições financeiras. Para tanto, avaliamos o conceito de 
moeda, sua origem, suas funções e seus aspectos econômicos. O trabalho também relaciona 
política monetária, moeda e crédito procurando esclarecer a relação entre esses temas e sua 
influência nas taxas de juros. A função dos bancos como multiplicadores de moeda também é 
objeto desse trabalho. Avalia-se, ainda, a atividade financeira e seu desenvolvimento no Brasil, 
focando no papel das instituições financeira como intermediárias de crédito. Busca-se, também, 
entender os conceitos de taxa de juros e spread, sob a perspectiva econômica e jurídica, 
colocando-os dentro da política monetária brasileira. Ao final, debatemos temas atuais que 
envolvem usura e fintechs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Juros.  Atividade Financeira.  Usura.  Direito.  Economia. 
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ABSTRACT 
 

FACKLMANN, Juliana. Financial Transactions: Analysis of legal and Economic Aspects 
Related to the Payment of Interest. 2017. 132 f. Dissertation (Master) - Law School, 
University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
The purpose hereof is to analyse the main legal and economic aspects relating to the interest 
rates established by financial institutions. Therefore, we have analyzed the concept of money, 
its origin, its functions e its economic aspects. This paper also relates monetary policy, money 
and credit aiming to clarify the relation thereof and their influence on interest rates. Banking as 
money creators is also analyzed herein. We will also verify the financial activity and its 
development in Brazil, focusing on the role of financial institutions as credit intermediaries. We 
also aim to better understand the concepts of interest rate and spread under an economic and 
legal perspective, taking into consideration the Brazilian monetary policy. At the end, we will 
debate current questions that involves usury and fintechs. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Interest.  Financial Transaction.  Usury.  Law. Economy 
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I. INTRODUÇÃO 

 

As instituições financeiras desempenham um papel primordial de intermediárias nos 

pagamentos, contudo, sua tarefa não se limita à intermediação, erigindo-se como verdadeiras 

mobilizadoras de crédito, agindo como sujeitos das operações e contratos que realizam, 

procurando obter capitais disponíveis e os aplicando, em seu próprio nome, tendo sempre, nessa 

intermediação, o intuito de lucro. 

É inconteste, pois, a relevância das instituições financeiras no atual contexto 

empresarial, no qual, as empresas buscam maximizar os seus lucros e diminuir os seus custos, 

procurando investimentos, em face do processo de globalização e à competitividade cada vez 

mais acirrada entre as empresas. Concomitantemente, houve, a partir da década de 60, uma 

rápida evolução do volume e da estrutura dos recursos bancários, acompanhada do progresso 

técnico e tecnológico nas atividades bancárias.  

Ao longo dos últimos anos, o mercado financeiro tem experimentado uma série de 

inovações, como a criação das bitcoins e com o advento das fintechs, que tem colocado à prova 

aquilo que entendemos por atividade financeira e qual o custo dessa atividade. Cada vez mais, 

busca-se otimizar os custos de forma a prover recursos mais baratos a um maior número de 

agentes deficitários. 

Não obstante, no âmbito jurídico, há uma carência de trabalhos e artigos que discutam 

as taxas de juros bancárias sob as perspectivas de direito e economia, o que acarreta uma 

incompletude da análise das taxas de juros praticadas. Essa incompletude, por sua vez, gera a 

incompreensão da questão, tornando difícil para o jurista aplicar as regras relacionadas às taxas 

de juros e, ainda mais importante, entender o comportamento dos bancos. 

O assunto fica ainda mais complicado quando tentamos entender o comportamento das 

taxas de juros em um ambiente macroeconômico, no qual a autoridade monetária, sendo, no 

caso do Brasil, muitas vezes, o Banco Central do Brasil, intervém a fim de fazer cumprir uma 

política econômica que visa a determinados efeitos. 

Sem essas informações, cria-se uma grande dificuldade em entender a razão pela qual 

os juros no Brasil são considerados, quando comparados a outros países, altos e os Estados 

Unidos, após um período de crise, estava em uma situação de taxa de juros zero. Há dificuldade, 
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também, em entender como isso afeta a economia como um todo e o crescimento econômico 

do país. 

Nossa análise partiu da notícia veiculada na mídia de que os bancos dos Estados 

Unidos adotaram uma nova prática: a de evitar grandes depósitos das empresas. Essa nova 

prática, que causa estranheza em um primeiro momento, é explicada pelos juros baixos 

praticados pela economia americana. Ou seja, os juros baixíssimos em vigor atualmente na 

economia americana limitam os lucros dos bancos a tal ponto que os bancos consideram que 

tais lucros não justificam os riscos que correm de eventuais corridas bancárias, nem o 

cumprimento de regras prudenciais aplicáveis a tais depósitos1. 

Assim, salientamos o título dessa Dissertação: “Operações de Instituições Financeiras: 

Análise de Aspectos Econômicos e Jurídicos Relacionados ao Pagamento de Juros”. Ou seja, 

nossa proposta é a de alinhar os conceitos econômicos e jurídicos de juros para aumentar o 

entendimento desse conceito, ainda mais em vista dos novos debates que surgem a cada dia. 

Em vista desses apontamentos, essa Dissertação pretende abordar, de forma didática, 

os aspectos econômicos e jurídicos relacionados à taxa de juros bancária, relacionado esse 

assunto com a própria criação da moeda e com o histórico da atividade bancária no Brasil. 

Nosso principal objetivo é fornecer as informações necessárias para o entendimento da taxa de 

juros praticadas por bancos e suscitar alguns debates atuais com relação às taxas de juros, 

incluindo questões relacionadas à aplicação da Lei da Usura e também às fintechs. 

Em razão da proposta ora apresentada, dividiremos essa Dissertação da seguinte 

forma. O segundo capítulo versará sobre a moeda, sua origem, seus aspectos históricos, seus 

aspectos econômicos e jurídicos. Esse capítulo fundamentará nossa análise à medida em que 

fornecerá as bases teóricas de um dos principais elementos desse trabalho. 

O segundo capítulo descreverá a relação entre política monetária, moeda e crédito. 

Aproveitaremos para explicar como o banco central emite papel moeda e o papel das 

instituições financeiras como criadoras de moeda. Esse capítulo procurará desvendar alguns 

conceitos de macroeconomia e política monetária, explicitando, ainda, os objetivos da política 

                                                 
1 CHUNG, Juliet; KROUSE, Sarah. Depósitos de empresas já não interessam a bancos dos EUA. Valor 
Econômico. São Paulo, 19/10/2015. Caderno p. n/a. Disponível em: http://www.valor.com.br/impresso/wall-
street-journal-americas/depositos-de-empresas-ja-nao-interessam-bancos-dos-eua. Acesso em: 09/11/2015 
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monetária brasileira. Falaremos também dos aspectos históricos e jurídicos do crédito, a fim de 

conectarmos o conceito de moeda ao conceito de crédito.  

O terceiro capítulo fornecerá informações sobre a atividade financeira, o histórico da 

atividade financeira e a própria história da construção dos arranjos legais que culminaram na 

criação do sistema financeiro nacional. Enfatizaremos, nessa análise, o papel das instituições 

financeiras na intermediação ou mobilização do crédito através da realização de operações 

ativas (de empréstimo) e passivas (de captação). Contudo, não entraremos em maiores detalhes 

acerca dos instrumentos e contratos que formalizam essas operações e nem da regulação 

bancária. 

O último capítulo é o cerne dessa Dissertação e versará sobre a taxa de juros, em sua 

acepção econômica e jurídica, traçando paralelos com os pontos anteriormente expostos e com 

o histórico da questão dos juros no Brasil, desde as Ordenações Filipinas até o momento atual. 

O objetivo é a compreensão da taxa de juros em seu aspecto macro, conforme proposta dessa 

dissertação. Ao final, traremos alguns temas atuais relacionados à taxa de juros para o debate a 

fim de convidar o leitor a pensar utilizando todas as ferramentas fornecidas.  

 

I.1. Corte epistemológico  

 

Para a análise do tema proposto nessa Dissertação, não esgotaremos a análise dos 

pontos relacionados à moeda e crédito, bem como à regulação financeira e ao sistema financeiro 

nacional, sendo que somente serão avaliadas as questões necessárias para aprofundar o 

entendimento acerca da estipulação da taxa de juros altos em operações bancárias e seus 

reflexos. 

O tema proposto estará limitado às atividades e operações realizadas originalmente por 

bancos, não tendo o objetivo de compreender as operações realizadas por outras instituições 

financeiras que não sejam banco, exceto se for necessário para comparar com as operações 

realizadas pelo banco, objeto de explanação. 

Da mesma forma, essa Dissertação não terá o condão de esgotar todas as discussões 

econômicas sobre o tema proposto, de forma que se procurará trazer alguns conceitos de 

algumas teorias econômicas, indicando, quando sabido, de qual escola de pensamento se trata. 
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Por fim, ressaltamos que os debates econômicos serão instrumentais para o desenvolvimento 

dos debates jurídicos sobre o tema proposto.  
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II. A MOEDA 

 

As questões atinentes à atividade bancária, ao crédito e aos juros acabam esbarrando 

no próprio conceito de moeda, em seu surgimento e suas funções. Dessa forma, na tentativa de 

alcançarmos uma compreensão mais acurada da atividade bancária, do crédito e dos juros 

bancários, entendemos necessária a realização da análise da moeda e de seu papel, na 

perspectiva do direito e da economia, especialmente sob o prisma da política monetária. 

Questionamentos sobre a origem, função e utilização da moeda são muito raros em 

nossa sociedade atual, dada a habitualidade com que lidamos, em nosso dia a dia, com esse 

instrumento, salvo por questões levantadas por economistas. Para pessoas comuns, as questões 

relacionadas à moeda têm se intensificado com os debates em torno do bitcoin, a chamada 

cripto-moeda. 

Não obstante, procuraremos demonstrar neste Capítulo a importância das discussões 

que envolvem a moeda, sua origem e suas funções e como tais discussões acabam por interferir 

em nosso dia-a-dia, bem como nas atividades creditícias das instituições financeiras e na 

política monetária adotada pelo governo, questões essas que vão muito além do bitcoin e 

interferem, até mesmo, na análise de empréstimos e financiamentos bancários, investimentos, 

taxas de juros e, também, adiantando outro assunto em voga que será objeto de análise, no 

tocante à questão das taxas de juros, nas oportunidades oferecidas pelas chamadas fintechs. 

Revisitando o material selecionado para fundamentar este Capítulo, percebemos que 

há, na maior parte da literatura abordada, a ausência da delimitação da moeda enquanto objeto 

de análise econômica e enquanto objeto de análise jurídica, o que obscurece, tanto para os 

juristas como para os economistas, quais questões são de fato atinentes à sua expertise. Apesar 

do caráter consuetudinário do direito comercial, entendemos que tais pontos devem ser 

delimitados e entendidos sob ambas as ópticas. Assim, para fins metodológicos, analisaremos 

primeiramente os aspectos históricos da moeda, enfocando em seu surgimento, em seguida 

analisaremos seus aspectos econômicos e, por fim, analisaremos seus aspectos jurídicos.  
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II.1. A origem da moeda: breves aspectos históricos 

 

Primeiramente, é importante entender como se deu a criação do mercado financeiro: 

no começo, o homem tinha necessidades básicas e era necessário que ele mesmo produzisse os 

produtos para seu uso. Quando as pessoas (agentes econômicos) começaram a trocar 

mercadorias entre si, a estrutura básica e simples do mercado financeiro estava criada. Mas era 

necessário ainda criar excedentes (na forma rudimentar da estrutura, era necessário que os 

agentes econômicos produzam mais, além do que eles próprios consumiam) para gerar as 

trocas. As pirâmides do Egito são um exemplo da criação desse excedente, pois para sua 

construção foi necessário o deslocamento de milhares de homens e, para alimentá-los, foi 

necessário produzir muito além do que era realmente necessário, criando excedente.2 

Com isso, o homem primitivo percebeu que eles deviam se especializar em produzir 

um produto no qual eram bons ou simplesmente gostassem de fazer, para que as trocas 

continuassem (esse fato ocorreu também no antigo Egito). A especialização foi fundamental 

para que o mercado funcionasse bem. Os excedentes se tornaram regra para o que chamamos 

de sistema de trocas. 

O escambo é a forma mais simples do sistema de trocas, funcionando da seguinte 

forma: uma pessoa tem um produto que outra pessoa quer e essa pessoa também possui algo 

que a primeira pessoa necessita. Contudo, nessa estrutura, começou-se a cogitar como os 

produtos objeto de escambo seriam avaliados, transportados e conservados. Denota-se, assim, 

a complexidade de uma estrutura que no início parecia simples. 

Hugon, logo no capítulo inicial de seu livro, faz uma afirmação contundente: “a moeda 

existe em toda sociedade em que a atividade econômica repousa sobre a divisão do trabalho”3. 

A despeito dos debates de cunho sociológico e filosófico que podem surgir com relação a essa 

afirmação, podemos inferir, com base em nossas experiências na sociedade atual, que a moeda 

representa instrumento fundamental ao facilitar as trocas entre as partes interessadas, tendo 

papel crucial no desenvolvimento da atividade econômica. 

As primeiras peças de moeda cunhada encontradas datam da Antiguidade, porém não 

há dados sobre sua ampla aceitação como unidade de troca e somente alguns metais eram 

                                                 
2 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Fundamentos do Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. 
3 HUGON, Paul. A Moeda. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1967. p. 17 
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aceitos como moeda nessa época, quais sejam, ouro e prata. Alguns outros materiais chegaram 

a ser aceitos como moeda, como o cobre, latão, conchas, sal, gado e até uísque. Em razão da 

facilidade de se transportar metais, sua divisibilidade, durabilidade e facilidade de manuseio, 

os metais preciosos eram o instrumento melhor aceito para fins de troca, chegando, até mesmo, 

em certa época, a ser transformado em moedas com pesos predeterminados, conforme 

determinação dos reis da Lídia.4 As moedas encontradas na Lídia datam de 600 a.C. e foram 

encontradas no que hoje seria a Turquia; eram cunhadas com uma liga de metal e ouro chamada 

de eletro e exibiam a cabeça de um leão.5  

Após os lídios, houve grande desenvolvimento da cunhagem de moedas nas cidades 

gregas e em suas colônias: em Atenas, as moedas lídias antecederam a tetradracma, moeda 

cunhada em prata e que representava a figura da deusa Atenas e de uma coruja6. Após 

Alexandre, o Grande, iniciou-se o costume de se refletir o rosto do soberano nas moedas. Com 

o passar o tempo, a cunhagem de moedas também passou a ser objeto de fraudes, tanto públicas 

quanto privadas, e.g., descobriu-se que era possível reduzir o montante de metal precioso nas 

moedas, ou, até mesmo, substitui-las por metal de qualidade inferior, reduzindo seu valor 

intrínseco. 

O Império Romano foi marcado pela redução contínua de metais preciosos na 

cunhagem de suas moedas, acreditando-se que o início de tal redução se deveu às exigências 

financeiras impostas pelas Guerras Púnicas. Na prática, foi-se substituindo o metal de 

cunhagem de moedas de prata para cobre.7  

A moeda foi introduzida na China em 221 a.C. pelo imperador Qin Shiuangdi, sendo 

cunhada em cobre. Em todos os casos de cunhagem de moeda, no entanto, estava presente a 

figura de um soberano que estabelecia o monopólio da moeda para utilizá-la como fonte de 

receitas, dentre outras razões.8 Esse fato histórico será importante para a análise dos aspectos 

jurídicos da moeda que veremos adiante. 

                                                 
4 GALBRAITH, John Kenneth. Moeda: De Onde Veio, Para Onde Foi. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 
1977. p.7 et seq. 
5 FERGUSON, Niall. A Ascensão do Dinheiro: A História Financeira do Mundo. São Paulo: Editora Planeta 
do Brasil, 2009. p. 28 
6 FERGUSON, Niall. Ibidem. p. 28 
7 GALBRAITH, John Kenneth. Ibidem..p.7 et seq. 

8 FERGUSON, Niall. Ibidem. p. 28 
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Na Antiguidade e na Idade Média, as moedas cunhadas tinham como destino as 

mesmas cidades, nas quais se realizavam os comércios ou feiras. Nessas feiras, as moedas de 

qualidade inferior – ou seja, cunhadas com metais de menor valor – eram oferecidas, ao passo 

que os comerciantes (ou agentes econômicos) reservavam para si as moedas de qualidade 

superior. Observando esse fato, Gresham formulou sua teoria, que mais tarde seria conhecida 

como Lei de Gresham: como os agentes utilizavam no comércio as moedas “más” e guardavam 

as moedas “boas”, as moedas “más” acabavam expulsando da circulação as moedas “boas”.9 

Com a descoberta da América em 1493 por Colombo e em 1500 por Cabral, houve um 

grande fluxo de metais preciosos da América para a Europa, o que acabou influenciando na 

elevação dos preços dos produtos, ou seja, inflação: aqui surgiu a correlação entre moeda e 

preço da moeda que foi a base para a Teoria Quantitativa da Moeda que veremos a seguir.10  

Durante a fase das Grandes Navegações, todo metal precioso (i.e., prata) que entrava 

na Espanha, de forma oficial, eram cunhados em moedas por casas da moeda, de acordo com 

as leis mercantilistas, as quais eram injetadas no comércio europeu. Tanto as moedas cunhadas 

oficialmente como os metais que ingressavam na Europa de forma não oficial foram utilizados 

para financiar as guerras enfrentadas pelo exército espanhol.11  

Nessa época, a abundância de metal precioso na Espanha teve reflexos negativos na 

atividade econômica do país, retirando incentivos para uma atividade econômica mais 

produtiva. Com isso, restou claro que o poder aquisitivo da moeda não necessariamente se 

relaciona com seu valor intrínseco, sendo que a moeda, como qualquer outra mercadoria, 

somente tem valor enquanto houver pessoas dispostas a pagar seu preço. Caso contrário, o 

aumento na cunhagem de moedas e sua injeção na economia não necessariamente contribui 

para o enriquecimento da sociedade, ocasionando, outrossim, a elevação geral dos preços.12  

As grandes navegações eram financiadas pelas riquezas acumuladas pela coroa 

portuguesa e espanhola, as quais eram representadas pelo acúmulo de metais preciosos 

extraídos de suas colônias na América. Outros países europeus como a Inglaterra e a França, 

                                                 
9 GALBRAITH, John Kenneth. GALBRAITH, John Kenneth. Moeda: De Onde Veio, Para Onde Foi. São Paulo: 
Livraria Pioneira Editora, 1977. p.11-12 

10 GALBRAITH, John Kenneth. Ibidem. p.12 
11 GALBRAITH, John Kenneth. Ibidem. p.14-15 

12 FERGUSON, Niall. A Ascensão do Dinheiro: A História Financeira do Mundo. São Paulo: Editora Planeta 
do Brasil, 2009. p. 30 
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por seu turno, também procuravam acumular riquezas em seus reinos, através de sua balança 

comercial, mantendo sempre seu saldo positivo exportando, a Portugal e à Espanha, bens que 

lhes assegurasse ouro e prata.13  

Não obstante, a moeda em si não representava um valor absoluto, conforme assinala 

Ferguson: 

O que os conquistadores não conseguiram entender é que o dinheiro é uma 
questão de confiança, talvez de fé: confiança na pessoa que está nos pagando, 
confiança na pessoa que emite o dinheiro que ele usa, ou na instituição que 
honra seus cheques ou as suas transferências. O dinheiro não é metal. É a 
confiança registrada. E não parece importar muito onde é registrada: sobre a 
prata, sobre a argila, sobre uma tela de cristal líquido. Tudo serve como 
dinheiro, das conchas lumache das ilhas Maldivas, aos imensos discos de 
pedra das ilhas de Yap, no Pacífico. E agora, ao que parece, o nada pode servir 
como dinheiro também, nessa era eletrônica.14 (grifo nosso) 

 

Observada a contraposição entre a concepção de acumulação de riquezas por meio da 

acumulação de mercadorias valiosas (utilizadas como moedas) e o pensamento exposto acima, 

que sugere que o elemento confiança é intrínseco à moeda, propomos, para fins metodológicos, 

o encerramento desse breve histórico sobre a origem da moeda neste ponto, a fim de 

explorarmos seus demais aspectos nas seções abaixo, o que facilitará sua compreensão. 

 

II.2. A moeda: aspectos econômicos 

 

A despeito de todo arcabouço histórico descrito acima, que explica como e quando 

surgiu a moeda, ainda resta em aberto a principal questão a que se destina esclarecer esse 

trabalho: o que é a moeda? 

A resposta à questão proposta acima, de alguma forma, parece fazer parte de nossa 

sociedade naturalmente, o que torna sua resposta ainda mais difícil: como podemos discutir a 

respeito de algo que faz parte de nossas vidas cotidianas e que está tão intimamente ligado a 

                                                 
13 DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e Ordem Jurídica. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade de 
Direito da USP, São Paulo, 1986. p.16 
14 FERGUSON, Niall. A Ascensão do Dinheiro: A História Financeira do Mundo. São Paulo: Editora Planeta 
do Brasil, 2009. p.32-33 
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nossa sociedade que, de forma geral, não conseguimos sequer conceber a ideia de viver sem 

esse instrumento? A tarefa a que nos propusemos de fato não é simples e a pergunta ora em 

comento tem sido objeto de debates durante séculos, principalmente por economistas. 

De forma simples, a moeda é o conjunto de ativos que os agentes utilizam de forma 

regular para adquirir bens e serviços de outros agentes no mercado.15 Critica-se, todavia, que a 

definição de moeda aqui descrita tratar-se-ia da definição de dinheiro, sendo o conceito de 

moeda mais estrito. O conceito de dinheiro abarcaria, além da moeda, outros instrumentos como 

cheques, os quais também seriam aceitos como pagamento pelo público em geral.16 

Dessa forma, dividimos essa seção da seguinte forma: (i) evolução da moeda: 

considerações preliminares, na qual buscaremos distinguir algumas fases importantes da 

evolução da moeda; e (ii) funções da moeda, as quais permitem a identificação de uma 

determinada coisa (aqui entendida em seu sentido jurídico) como moeda ou não. 

 

II.2.1. Evolução da moeda: considerações preliminares 

 

Para fins pedagógicos e visando a atingir um público que não está habituado com a 

análise econômica, adotamos a seguinte sistematização dos principais períodos em que houve 

mudança no conceito ou na função da moeda: (i) fase da troca de mercadorias;(ii) fase da 

mercadoria moeda; (iii) fase da moeda metálica; (iv) fase da moeda-papel; (v) fase da moeda 

fiduciária; e (vi) fase da moeda escritural.17 Notamos que retomaremos, ainda que brevemente, 

alguns temas supramencionados a fim de manter a coerência da análise aqui proposta. 

  

                                                 
15 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Macroeconomia. Ed. 6. São Paulo: Cengage Learning, 2013. p.310 

16MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10ª Ed. New Jersey: 
Pearson, 2013. p.52 
17 Baseamos a metodologia ora proposta na divisão utilizada por Passos e Nogami. Cf. PASSOS, Carlos Roberto 
Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p.447 
et seq. 
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II.2.1.1. Fase da troca de mercadorias 

 

A fase da troca de mercadorias é caracterizada pela troca direta entre uma mercadoria 

por outra. Dessa forma, era necessário que os agentes envolvidos na troca desejassem obter a 

mercadoria do outro agente e estivessem de acordo com a relação de troca, ou seja, com a 

quantidade de uma mercadoria que seria trocada por quantidade de outra mercadoria. Estamos 

falando, portanto, da fase de civilizações mais rudimentares cuja economia funcionava à base 

do escambo de mercadorias, conforme já tecemos comentários acima. 

Nesse tipo de economia, quanto maior a diversificação das mercadorias 

disponibilizadas no mercado, maior era a dificuldade em se estabelecer métricas e relações 

justas de trocas, nem de que um agente desejaria obter a mercadoria ofertada por outro agente. 

Por exemplo, não se poderia assegurar que um fazendeiro que vendia alfaces desejasse comprar 

os sapatos vendidos por um sapateiro, apesar de o sapateiro desejar adquirir alfaces do 

fazendeiro. Da mesma forma, nem sempre as partes interessadas na troca poderiam estar de 

acordo com o que seria uma métrica justa: quantos alfaces “valeriam” um par de sapatos? 

Por fim, terminamos esse tópico ressaltando a importância do escambo de mercadorias 

à medida em que o escambo buscaria satisfazer as necessidades dos indivíduos e que, neste 

momento, iniciava-se uma forma bastante primitiva de divisão e especialização do trabalho, a 

qual gerava excedente que seria objeto de troca.18 

 

II.2.1.2. Fase da mercadoria moeda 

 

Retomando o histórico apresentado na seção anterior, que descreve brevemente o 

contexto no qual se originou a moeda, podemos entender que, em certo momento, a utilização 

de uma mercadoria padrão como referencial de trocas foi necessária em decorrência da própria 

evolução da sociedade e dos mercados.19 

                                                 
18 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. p.448 
19 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p. 449 et seq. 



 24 
 

Foi neste momento que surgiu a moeda-mercadoria, a qual era medida de valor em 

decorrência de seu valor intrínseco. Ou seja, o valor da moeda advinha da mercadoria que se 

convencionou utilizar como unidade de troca. Exemplo típico é o caso da moeda de ouro: ainda 

que o ouro não fosse utilizado como moeda, ele tinha valor per se.20 Outras mercadorias 

serviram ao mesmo propósito, como já assinalado anteriormente: foi o caso da prata, do gado, 

do sal, de conchas e da seda.21 

Contrariamente ao que hoje seria senso comum, ressalta-se, nesta fase, que o gado foi 

a mercadoria mais utilizada como moeda. Isso porque o gado, diferente das demais mercadorias 

que foram adotadas como moeda, tinha a capacidade de gerar renda. Pensemos em uma 

sociedade mais simples, do ponto de vista econômico, em que ainda não havia se desenvolvido 

a noção de valorização de um bem ou ativo – como é costumeiro em nossa sociedade atual: 

nessa sociedade, os indivíduos que visavam a conservar suas riquezas – através da guarda da 

moeda – investiam em gado, pois o gado gerava “lucro” por meio da reprodução, contribuindo 

para o aumento da riqueza de seu dono.22  

Desse fato, originaram-se os atuais termos que se referem a riqueza e dinheiro: de 

pecuariu (relativo a gado, em latim) surgiram as palavras pecuniário e pecúnia e de capita 

(cabeça, em latim, no caso, referindo-se a cabeça de gado) surgiu a palavra capital.23 

Não obstante, a utilização de gado como moeda-mercadoria esbarrava em problemas 

de difícil solução, como, por exemplo, sua indivisibilidade: não era possível dividir o gado em 

unidades menores. Assim, no decorrer dessa fase, delinearam-se algumas características 

consideradas necessárias para a utilização de determinada mercadoria como moeda, quais 

sejam: durabilidade, divisibilidade, homogeneidade e facilidade de manuseio e transporte. 

Mishkin acrescenta a essas características a aceitação geral da moeda.  

 For a commodity to function effectively as money, it has to meet several 
criteria: (1) It must be easily standardized, making it simple to ascertain its 
value; (2) it must be widely accepted; (3) it must be divisible, so that it is easy 
to ‘make change’; (4) it must be easy to carry; and (5) it must not deteriorate 

                                                 
20 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Macroeconomia. Ed. 6. São Paulo: Cengage Learning, 2013. p.311 

21 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p.451 
22 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.450-451 
23 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.451 
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quickly. 24. 

Nesse momento, exsurgiu a moeda metálica, a qual será esmiuçada na próxima fase.25 

 

II.2.1.3. Fase da moeda metálica 

 

A evolução da moeda-mercadoria para a moeda metálica foi ao encontro das 

características da moeda que descrevemos anteriormente, visto que o metal, ainda visto como 

mercadoria, eram duráveis, divisíveis (podendo ser cunhados em diversos tamanhos e, até 

mesmo, transportados em pó), homogêneos (neste caso, desconsiderando eventuais fraudes 

sobre as quais já discorremos) e fáceis de manusear e transportar. 

Salienta-se que os primeiros metais utilizados como moeda foram metais não nobres, 

como o ferro, o cobre e o bronze, os quais foram substituídos por metais nobres como ouro e 

prata, sobretudo após o período de descoberta do Continente Americano. Em parte, tal 

substituição ocorreu em razão de tais metais não nobres não serem passíveis de utilização como 

reserva de valor, visto que seu valor intrínseco era baixo.26 

Os metais nobres, além de servirem como reserva de valor, conferiam ao seu titular a 

possibilidade de aguardar o melhor momento para utilizá-los, ou seja, as moedas cunhadas com 

metais nobres passaram a conferir a seu titular o poder de compra. Diferentemente dos outros 

metais, os metais nobres possibilitavam esse poder em razão de serem bens suficientemente 

escassos na sociedade, o que ocasionava na baixa flutuação de seu valor no decorrer do tempo.27 

Esse poder de compra decorre da utilização da moeda como reserva de valor e como 

padrão de valor, o que permite que haja um lapso entre o momento que o titular da moeda 

recebeu a moeda em pagamento – seja por venda de bens ou serviços ou por qualquer outro 

                                                 
24  MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10ª Ed. New Jersey: 
Pearson, 2013. p.54 

25 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012.  p.452 

26 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem.. p.452-453 
27 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p. 453 
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motivo – e o momento em que escolhe as mercadorias que deseja.28 Sobre esse ponto, 

destacamos a visão apresentada por Vidigal: 

Dessa forma, generalizadamente admitida como instrumento de troca, dotada 
de atributos de reserva de valor, assume a moeda, nos mercados, a função 
adicional de poder de compra: o possuidor de moeda sabe que tem o poder de 
adquirir a propriedade dos bens oferecidos no mercado, na medida de sua 
disposição de realização contrapartida em moeda e segundo o esquema 
prevalecente de relação de valor entre cada um dos diferentes bens e a moeda. 
Anote-se que o nível de poder de compra é o que define seu valor real.29 
(grifo nosso) 

 

A moeda surgiu como mercadoria de escolha, assumindo, no decorrer da história, a 

função de bem intermediário nas trocas de mercadorias. Ou seja, servia como meio de 

pagamento nas operações de compra e venda de mercadorias. Essa escolha, por sua vez, 

pressupunha a confiança generalizada de que aquela mercadoria seria aceita como meio de 

pagamento, sendo que a mesma confiança acabou por determinar as formas fiduciárias de 

moeda. De forma geral, havia uma tendência à desmaterialização da moeda, ainda que tal 

moeda fosse emitida com base (“lastro”) em algum metal precioso30. Assim, inicia-se a fase da 

moeda-papel, descrita a seguir. 

 

II.2.1.4. Fase da moeda-papel 

 

Seguindo a metodologia proposta, diferenciamos, neste Capítulo, a moeda-papel do 

papel-moeda, ao qual denominamos de moeda fiduciária, a fim de evitar qualquer confusão 

terminológica. Essa diferenciação tem o objetivo de esclarecer que, antes de termos a moeda 

fiduciária (ou papel-moeda) nos moldes que o conhecemos hoje, houve uma fase preliminar 

que culminou na evolução para a moeda fiduciária, a qual entendemos relevante o bastante para 

ser destacada. 

                                                 
28 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria Geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. 
p. 176 

29 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Ibidem.. p.177 
30 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Ibidem. p. 178-179 
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Os inconvenientes da utilização e transporte das moedas metálicas apareceram 

concomitantemente ao desenvolvimento do comércio, visto que o transporte da moeda para 

longas distâncias era complicado devido ao peso das moedas e ainda arriscado, estando seus 

portadores sujeitos aos ataques de criminosos. Outro inconveniente atrelado à utilização de 

moedas metálicas era a escassez ou abundância de moeda metálica em determinadas 

localidades: de um lado, havia cidades em que, a despeito de apresentarem atividade econômica 

geradora de receitas, sofriam de escassez de moeda metálica, ao passo que havia cidades que 

apresentavam abundância de moedas metálicas, redundo em alta dos preços (inflação). Assim, 

nem sempre a circulação de moedas metálicas nas sociedades acompanhava (ou refletia) as 

necessidades de suas atividades econômicas.31 

Como resultado dos inconvenientes descritos anteriormente, surgiu o certificado de 

depósito. Nessa fase, os comerciantes trocavam suas moedas metálicas por certificados de 

depósito emitidos por instituições chamadas “casas de custódia” em seu lugar de destino e tais 

certificados de depósito contavam com a “garantia” das moedas custodiadas. Ou seja, nessa 

fase, os certificados de depósito contavam com cem por cento de lastro de moedas metálicas, 

podendo, a qualquer momento, serem convertidas em moedas metálicas mediante apresentação, 

pelo seu detentor, do título à casa de custódia, tornando-se o meio preferencial de troca e reserva 

de valor.32 

Esse mesmo sistema sofreu evolução, transformando-se de um certificado 

representativo do depósito de determinada quantidade de moedas metálicas em um instrumento 

representativo de valor em razão da confiança (fidúcia) dos membros da sociedade. 

Analisaremos, a seguir, essa evolução. 

 

II.2.1.5. Fase da moeda fiduciária 

 

Como adiantado, fidúcia significa confiança e a moeda fiduciária se pauta justamente 

na confiança em que a sociedade e seus integrantes tem nela. Notamos, ainda, que muitos 

autores entendem a fase da moeda-papel e a fase da moeda fiduciária como se tratando da 

                                                 
31 HUGON, Paul. A Moeda. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1967. p. 36-37 
32 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p.453 
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mesma fase, visto que a moeda fiduciária e, por assim dizer, uma evolução natural da moeda-

papel. 

Até a fase da moeda-papel, as “casas de custódia” recebiam as moedas metálicas em 

depósito e, com base (lastro) na totalidade delas, emitiam o “certificado de depósito”. No 

decorrer do tempo, percebeu-se que as pessoas não solicitavam o saque da quantia descrita em 

tais certificados, ou seja, não faziam a conversão do certificado em moedas metálicas, ao 

mesmo tempo que perceberam que sempre havia um estoque de moedas metálicas também 

devido a novos depósitos. 

Assim, as “casas de custódia” paulatinamente passaram a emitir certificados sem lastro 

em moeda metálica, originando a moeda fiduciária (ou papel-moeda). Alguns autores, dentre 

os quais Galbraith33 e Ferguson34, atribuem o pioneirismo dessa atividade às casas bancárias 

italianas presentes em Veneza e Gênova, destacando-se, na visão de Ferguson em razão do 

volume de suas operações, as casas bancárias controladas pela poderosa família Médici. Já 

Hugon considera como precursor dessa atividade um banqueiro de Estocolmo, no século XVIII, 

conferindo-lhe a ideia de ter associado duas operações (a de depósito de moedas metálicas, de 

um lado, e a de empréstimo e desconto, por outro lado), e de efetuar a emissão de certificados 

de depósito sem estar completamente lastreado em moedas metálicas (emissão de certificados 

“a descoberto”)35. A moeda, portanto, perdeu seu valor intrínseco. Destacamos aqui o início das 

atividades bancárias. 

A moeda fiduciária era, portanto, de emissão privada das “casas de custódia”, as quais 

as emitiam sem qualquer regra com relação ao percentual de moedas metálicas que devem ser 

mantidas em depósito. Consequentemente, o sistema de emissão ruiu e a atividade de emissão 

de moeda passou a ser estatal.36 

Inicialmente, como regra geral, as emissões de moedas estavam lastreadas em 

determinada quantidade de ouro, que ficava na reserva do governo. Contudo, ao longo do 

tempo, a emissão de moedas com lastro em reservas de ouro passou a imitar a expansão da 

                                                 
33 GALBRAITH, John Kenneth. Moeda: De Onde Veio, Para Onde Foi. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 
1977. p.19 et seq. 

34 FERGUSON, Niall. A Ascensão do Dinheiro: A História Financeira do Mundo. São Paulo: Editora Planeta 
do Brasil, 2009. p. 43 et seq. 

35 HUGON, Paul. A Moeda. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1967. p.39 

36 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p.454 
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economia e do comércio internacional. Durante a Primeira Guerra Mundial, o sistema que 

previa a conversibilidade de suas moedas em ouro entrou em colapso, adotando-se notas 

inconversíveis (não mais “permutáveis” por ouro). Neste momento, a emissão de moedas 

passou a ser definida por cada país, de acordo com sua política monetária, com o consequente 

surgimento do chamado “curso forçado da moeda” (legal tender).37 

Atualmente, a maioria dos Estados adota os sistemas de emissão de moedas fiduciária, 

observando os seguintes preceitos: (i) inexistência de lastro em metal precioso; (ii) 

inconversibilidade; e (iii) monopólio estatal das emissões de moeda.38 

Notamos, ainda, que a moeda de curso forçado e sem valor intrínseco também é 

chamada de moeda fiat (fiat money). Essas moedas necessariamente são criadas em razão de 

uma regra pertencente ao ordenamento jurídico de um país. O curso forçado da moeda significa 

que a moeda deve necessariamente ser aceita como pagamento. Concomitantemente, o governo 

deverá alcançar um estágio suficientemente avançado a fim de coibir práticas de falsificação, 

bem como elaborar regras e sanções com efeito de prevenir e penalizar tais práticas.39 40 

 

II.2.1.6. Fase da moeda escritural 

 

A moeda escritural, também chamada de moeda bancária, é representada pelos 

depósitos à vista realizados nos bancos, que são movimentáveis por cheques, ordens de 

pagamentos e ordens de transferência. São moedas escriturais, pois são formalizadas por meio 

de lançamentos (a débito e a crédito) nas contas correntes dos bancos41. 

 

                                                 
37 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012.p.454 

38PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.454 

39MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10ª Ed. New Jersey: 
Pearson, 2013. p.56 

40MANKIW, N. Gregory. Princípios de Macroeconomia. Ed. 6. São Paulo: Cengage Learning, 2013. p.312 

41PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.454 
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II.2.2. Funções da moeda 

 

A moeda, na economia, se presta a determinadas funções específicas que a diferenciam 

das demais mercadorias e ativos financeiros. Tipicamente, temos as seguintes funções: (i) meio 

de troca; (ii) unidade de conta; e (iii) reserva de valor. Acrescentam-se a tais funções, os 

atributos de liquidez e procura efetiva. Para fins desta Dissertação, consideraremos todas as 

funções e atributos citados como funções da moeda, os quais serão objeto de explanação a 

seguir. 

 

II.2.2.1. Meio de Troca 

 

A moeda enquanto meio de troca funciona como instrumento intermediário nas trocas 

realizadas. É a função mais importante da moeda. A moeda enquanto meio de troca deve ser 

instrumento aceito de forma geral: a aceitação por todos é imprescindível para essa função, sem 

qual não seria possível realizar o pagamento das operações econômicas.42 43 

Em uma operação de compra e venda, a moeda, enquanto meio de troca, propicia a 

satisfação imediata das necessidades de uma das partes e, no caso da outra, proporciona a 

satisfação ulterior de suas necessidades.44 

A utilização da moeda como meio de pagamento reduz os custos de transação nas 

relações econômicas em geral. Isso porque, com o advento da moeda, não é mais necessário o 

acordo completo entre as partes sobre as condições do escambo. 45 

  

                                                 
42 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p.455 

43 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Macroeconomia. Ed. 6. São Paulo: Cengage Learning, 2013. p.311 

44 DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e Ordem Jurídica. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito 
da USP, São Paulo, 1986. p.24 

45 YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p.70-71 
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II.2.2.2. Unidade de conta 

 

Outra função essencial desempenhada pela moeda é a de unidade de conta ou de 

medida de valor; em outras palavras, a moeda serve como parâmetro de valor para todos os 

demais bens e serviços ofertados na sociedade. Como unidade padrão, essa função carrega 

consigo a simplificação do registro da contabilização e das informações do sistema de preços. 

Através dessa função, podemos avaliar e comparar o valor de diferentes mercadorias e 

serviços.4647 

 

II.2.2.3. Reserva de valor 

 

A moeda também tem como função a reserva de valor ou o estoque de riqueza, quando 

não está em circulação. Essa função se relaciona com o ponto supramencionado: a moeda pode 

servir como reserva de valor, pois permite a satisfação ulterior das necessidades de seu 

titular.4849 

 

II.2.2.4. Liquidez e procura efetiva 

 

Liquidez é a capacidade de transformar um bem em meio de troca da economia (i.e., 

moeda). Sendo a moeda o próprio meio de troca, ela é considerada como o mais líquido dos 

ativos.50 Vale lembrar, nesse sentido, os ensinamentos de Keynes, que ao avaliar o mercado de 

moedas, identificou uma preferência pela liquidez por parte dos agentes51.  

                                                 
46 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p.455 

47 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Macroeconomia. Ed. 6. São Paulo: Cengage Learning, 2013. p. 311 

48 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.455-456 

49 MANKIW, N. Gregory. Ibidem. p.311 

50 MANKIW, N. Gregory. Ibidem. p. 311 

51 KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2012. p.176 
et seq. 
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Essa preferência por liquidez é acompanhada de outra função denominada procura 

efetiva, segundo a qual o titular de moeda, ao decidir atuar nos mercados, acaba influenciando 

o nível de preços, justamente por contar com um ativo líquido, que, no caso, é a moeda.52 

 

II.3. A moeda: aspectos jurídicos 

 

Como podemos denotar pelos conceitos anteriormente expostos, a moeda surgiu no 

bojo da economia e toda sua conformação tem elementos eminentemente econômicos. Desse 

fato, resta a pergunta para os juristas: qual a parte sobre a moeda “sobra” para o direito se tudo 

já foi definido pela economia? 

Antes de explorarmos o assunto, propomos uma provocação: de acordo com expoentes 

da chamada Escola Austríaca, a moeda não poderia ser originada em ambientes onde não há o 

livre comércio de bens e serviços, tampouco por ordem de alguma autoridade estatal ou por 

qualquer acordo feito por todos os cidadãos de um determinado local. Pelo contrário: a moeda 

se origina onde há um mercado livre, sem qualquer autoridade central determinando o que será 

produzido e como tal produto será intercambiado.535455 Se não há uma autoridade central para 

definir a moeda como meio de troca, como podemos falar sobre seus aspectos jurídicos? 

Como ponto inicial de nossa análise, utilizaremos a própria escola austríaca para nos 

elucidar os aspectos jurídicos da moeda e demonstrar que a afirmação acima não afasta a 

importância dos aspectos jurídicos da moeda. Mises explica que a afirmação anterior não retira 

da moeda a importância de seus aspectos jurídicos, afirmando que, ao escolhermos um 

                                                 
52 DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e Ordem Jurídica. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade de 
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54ROTHBARD, Murray N. The Mystery of Banking. Lexinton: Skyler J. Collins, 2012. p. 3 
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economia é ação humana ao longo do tempo, nos mercados, sob condições de incerteza genuína, contrapondo-se 
à visão clássica do homo oeconomicus racional, que busca a maximização de suas vontades através da tomada de 
decisão. Além disso, MISES, entendia que a capacidade que os governos têm de emitir moeda era uma ameaça à 
própria democracia, em razão da possibilidade de geração de inflação ou hiperinflação. Dessa forma, denota-se 
sua contrariedade à intervenção do governo no domínio econômico, especialmente no mercado financeiro, o que 
explica a origem “espontânea” da moeda em mercados livres, em sua visão. 
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instrumento como moeda, tal instrumento somente terá eficácia como tal se a lei determinar 

que a aceitação desse instrumento como adimplemento de operações econômicas, ou seja, em 

sua liquidação56. 

Mas as questões jurídicas com relação à moeda não dizem somente à sua aceitação 

como meio de troca, ou do seu curso legal, também dizendo respeito ao seu curso forçado, aos 

aspectos relacionados à sua emissão e à sua natureza jurídica. Avaliaremos cada um desses 

aspectos em seguida. 

 

II.3.1. Curso legal e curso forçado da moeda 

 

Um dos aspectos mais importantes com relação à moeda diz respeito à sua aceitação 

de forma generalizada como meio de troca. Para que haja essa aceitação, deve haver um 

consenso generalizado ou uma regra que estabeleça o curso legal da moeda, ou seja, sua 

aceitação, de forma indistinta, como meio de pagamento para o adimplemento de dívidas, sendo 

dotada, portanto, de poder liberatório.57 Por exemplo, se A deseja comprar de B alface e lhe 

oferece, como pagamento, a moeda de um país cujo curso legal esteja estabelecido em norma 

legal, B não pode recusar a moeda como pagamento das mercadorias. Contrariamente, neste 

mesmo caso, se A houvesse oferecido em pagamento leite, ao invés de moeda, B teria a 

faculdade de aceitar ou recusar o pagamento. 

Sobre esse aspecto, discorre Mann: 

As a rule, however, the economist’s view that everything is money that 
functions as money is unacceptable to lawyers. Bank accounts, for instance, 
are debts, not money, and deposit accounts are not even debts payable on 
demand. (...) Debts are contracted in terms of money, not in terms of bank 
account or bills. In the absence of the creditor’s consente, express or 
implied, debts cannot be discharged otherwise than by the payment of 
what the law considers as money, namely legal tender .58 (grifo nosso) 

 

                                                 
56 MISES, Ludwig Von. The Theory of Money and Credit. New Haven: Yale University Press, 1953. p.69 

57DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e Ordem Jurídica. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito 
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58MANN, F.A. The Legal Aspect of Money. 5 Ed. Oxford: Clarendon Press, 1992. p.5-6 
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Já o curso forçado da moeda diz respeito à aceitação da moeda pelo seu valor nominal 

e a impossibilidade de sua conversão em moeda metálica, metais preciosos ou em qualquer 

outra mercadoria59. Percebe-se, dessa forma, que não há a “indexação” da moeda a qualquer 

outra mercadoria, de forma que, uma vez que a moeda perca seu poder aquisitivo (em 

decorrência da inflação, por exemplo), não há como desconsiderar o valor expresso na moeda. 

Decorrem, daí, diversas regras que procuram corrigir esse efeito perverso do curso forçado da 

moeda, conforme a política de cada país. 

Nesse mesmo sentido, asseveram Barossi Filho e Sztajn: 

Cuidado que se deve adotar é que o valor nominal do dinheiro papel 
moeda (notas) ou moedas metálicas, não se confunde com o valor 
subjetivo nem com o poder de compra (associada à função de bem 
intermediário de troca). Breve retrospecto da experiência brasileira prova 
que, muitas vezes, ao não preservar o poder de compra da moeda nacional, 
esta deixava de servir seja como unidade de conta ou reserva de valor. Muitas 
vezes escolhia-se como unidade de conta alguma moeda estrangeira. O 
sistema de correção monetária ou indexação visava a por fim a esses 
expedientes privados propondo-se a preservar a função unidade de conta da 
moeda, embora a de reserva de valor ficasse em segundo plano. Mais, o valor 
nominal da moeda não exclui a possibilidade de que tenha valor 
subjetivo.60 (grifos nossos) 

 

Distinguem-se, assim, o valor nominal da moeda e seu valor real, problema que é 

enfrentado por economistas e acaba por ter efeitos jurídicos, à medida em que as regras de ajuste 

do valor nominal ao seu valor real esbarram em regras jurídicas ou em convenções contratuais 

entre as partes.  

 

II.3.2. Emissão da moeda e sua natureza jurídica 

 

Historicamente, conforme considerações anteriores, as primeiras regras acerca da 

emissão da moeda eram atinentes à cunhagem da moeda, seu peso, suas características e sua 
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impressão. No decorrer do tempo, contudo, a emissão da moeda passou a ser monopólio do 

governo, com a consequente transferência dessa função das “casas de custódia” particulares ao 

governo.  

Passou-se, dessa forma, a admitir como moeda todas as coisas que fossem emitidas 

pela autoridade competente para tanto, conforme previsto em lei.61 Esse conceito tem 

consequências jurídicas distintas, as quais serão analisadas a seguir: 

(a) Exercício de direitos e poderes pelo detentor da moeda: uma vez que a moeda 

foi emitida por autoridade competente, conforme previsão legal, seu detentor passou a gozar de 

proteção jurídica, passando a ser titular de diversos direitos e poderes relacionados àquela 

moeda, como, e.g., o de exigir que a outra parte a aceite em pagamento62; 

(b) Monopólio do Estado sobre a emissão de moeda: o monopólio do Estado sobre 

a moeda foi estabelecido em norma jurídica, chegando a fazer parte, em muitos Estados, da 

própria constituição, como é o caso do Brasil. Esse monopólio acaba indo além do próprio 

poder exercido pelo Estado sobre a emissão a moeda, abrangendo também seu poder sobre 

política monetária, fiscal, creditícia e orçamentária, o que lhe confere o poder de interferir no 

controle da inflação, das taxas de juros, da demanda, dentre outros aspectos63. Esse ponto é 

especialmente importante para o trabalho apresentado nesta Dissertação; 

(c) Somente moedas emitidas pelo Estado podem ser utilizadas como unidade de 

conta: a moeda emitida por um determinado Estado, de acordo com a sua lei, é admitida como 

unidade de conta nos limites de sua jurisdição e, enquanto unidade de conta, seu valor é definido 

pelo seu valor nominal. Essa questão do nominalismo da moeda, conforme adiantamos 

anteriormente, causa diversos problemas, visto que nem sempre o valor nominal da moeda 

corresponde a seu valor real ou ao seu poder aquisitivo64. 

Por fim, cumpre-nos fala sobre a natureza jurídica da moeda. A moeda é coisa móvel, 

nos termos do artigo 82 do Código Civil65, pois é passível de ser transferida a outra pessoa, 
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62MANN, F.A. Ibidem. p.8 et seq. 
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portanto, circula. Esse conceito aplica-se inclusive para aqueles bens que, não tendo curso 

forçado ou curso legal, funcionam como moeda. 66  

Notamos, ainda, que qualificação da moeda como coisa móvel coaduna, não somente 

com os aspectos econômicos da moeda, como também com sua própria origem. Entretanto, não 

há um consenso sobre se a moeda seria coisa corpórea ou incorpórea67. 
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III. POLÍTICA MONETÁRIA, MOEDA E CRÉDITO 

 

Neste Capítulo, descreveremos os principais aspectos da política monetária e sua 

correlação com a moeda e o crédito. Nossa proposta aqui é propiciar ao leitor uma visão ais 

ampla sobre o crédito, buscando contextualizar a moeda, o crédito e as taxas de juros dentro de 

um panorama político e econômico, o que entendemos essencial para a análise a que se propõem 

essa Dissertação. 

Cada vez mais parece importante ao aplicador do direito entender os aspectos políticos, 

econômicos e sociais que subjazem as leis e regras objeto de análise e interpretação jurídica, 

sobretudo no ambiente do mercado financeiro e de capitais. A atividade bancária é uma 

atividade eminentemente econômica e, durante nossa revisão de materiais para essa 

Dissertação, notamos que poucos doutrinadores do direito se valem dessa visão para avaliar 

questões jurídicas. 

Nesse sentido, Posner, quando do recebimento da Medalha Ronald H. Coase de 2010, 

comentou que é crescente a importância da análise econômica do direito, devendo os juristas, 

interpretadores e acadêmicos do Direito familiarizar-se com a teoria macroeconômica e com 

conceitos de economia. Entende ele que o Direito é fluido e contestável, normativo e depende 

de orientação dos acadêmicos que o estudam e o aplicam, ressaltando que, em razão dessa falta 

de conhecimento, há possibilidade que o analista do direito deixe escapar o “lado obscuro da 

desregulamentação financeira”.68  

A análise econômica do direito, contudo, traz consigo diversos problemas de ordem 

prática, sendo moroso e complexo formar um acadêmico do direito em economia, ao passo que 

também é moroso e complexo formar um economista em direito. Essa dificuldade acarreta 

problemas práticos como, e.g., a falta de respostas atinentes à análise econômica do direito para 

crises econômicas. Corroborando esse ensinamento, podemos, dentro do contexto brasileiro, 

citar a dificuldade que os acadêmicos de direito têm em aplicar as legislações e regulamentações 

econômicas nos casos práticos. Esse panorama aparenta ser mais grave ainda, quando levamos 
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em consideração os casos complexos que envolvem a análise econômica do direito e os avanços 

advindos de mares pouco navegados por juristas.69 

Para os fins aqui propostos, dividiremos esse Capítulo da seguinte forma: (i) política 

econômica, traçando algumas explicações sobre macroeconomia e Produto Interno Bruto (PIB); 

(ii) política monetária, trazendo alguns delineamentos sobre a emissão de moeda pelo banco 

central, os bancos como criadores de moeda e sua relação com o crédito, os instrumentos de 

política monetária e a relação entre taxa de juros e política monetária; (iii) a política monetária 

brasileira, trazendo esclarecimentos sobre o regime monetário adotado pelo Brasil, a Taxa Selic 

e o mecanismo de transmissão da política monetária no Brasil; e (iv) o crédito, com o 

delineamento de alguns aspectos jurídicos. 

 

3.1. Política econômica 

 

A política monetária é um dos instrumentos de política econômica, tratando-se de um 

conjunto de medidas tomadas pelo governo de um país para controlar a oferta de moeda no país, 

valendo-se, dentre outros instrumentos, do controle de emissão monetária, das operações no 

open market (operações no mercado aberto), do controle da taxa de juros, do controle da taxa 

de reserva e da taxa de redesconto e do controle do crédito.70 

Antes de percorrermos cada um dos elementos e características relacionados à política 

monetária, analisaremos aspectos básicos da macroeconomia e quais seus principais objetivos, 

visto que a política monetária, como dito acima, é um dos instrumentos de política econômica. 

 

3.1.1. Macroeconomia: principais aspectos e objetivos 

 

A macroeconomia analisa o comportamento e a determinação de agregados, como 

renda agregada, produção nacional, nível geral de preços, emprego e desemprego, moeda, taxas 
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de juros, taxas de câmbio e balança de pagamento. A análise desses agregados permite uma 

melhor compreensão da econômica como um todo, como as interações entre mercados de bens 

e serviços, mercado monetário e mercado de trabalho. Os dados obtidos com essa análise 

possibilitam a elaboração da política econômica e da programação econômica. 

Há algumas questões que a macroeconomia procura responder, prever ou prevenir: 

problemas relacionados: (i) ao desemprego; (ii) ao nível geral de preços (inflação, deflação 

hiperinflação); (iii) ao crescimento econômico; (iv) à distribuição equitativa da renda; (v) aos 

movimentos nos ciclos de negócios; (vi) ao papel do governo como controlador da atividade 

econômica; (vii) aos problemas referentes ao funcionamento de uma determinada econômica e 

sua relação com a economia internacional.7172 

Em vista dos problemas supramencionados, o governo (ou a autoridade competente) 

estabelece os objetivos da política econômica e dispõe de alguns instrumentos para atingir tais 

objetivos, como7374: 

(a) Política fiscal: a política fiscal envolve a política tributária e os gastos 

governamentais; 

(b) Política cambial e de comércio exterior: a política cambial diz respeito a ações 

que atingem as transações internacionais, por meio de administração da taxa de câmbio e 

controle das operações cambiais. A política de comércio exterior relaciona-se à atuação na área 

de exportação e importação; 

(c) Política de rendas: diz respeito à interferência na formação de preços por meio 

de controle de salário, lucros e preços de bens intermediários finais; 

(d) Política monetária: conforme adiantado anteriormente, diz respeito ao controle 

da oferta da moeda no país, com a finalidade de assegurar a liquidez do sistema econômico. 
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3.1.1.1. Produto Interno Bruto (PIB): medida da atividade econômica 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) é mensurado pelo valor de mercado de todos os bens e 

serviços finais produzidos em um país, em um dado ano. Dentre as formas de medir o PIB75, 

destacamos as seguintes: (i) o PIB sob a óptica da renda; e (ii) o PIB sob a óptica da despesa. 

(a) PIB sob a óptica da renda: consiste na soma de todas as rendas agregadas anuais 

daqueles que recebem para produzir o PIB. Ou seja, o PIB sob a óptica da renda (ou “RIB”) é 

a soma dos salários (remuneração do trabalho dos empregados – “S”), dos aluguéis 

(remuneração dos bens alugados – “A”), dos juros (remuneração do capital financeiro – “J”) e 

dos lucros das empresas (remuneração da capacidade empresarial – “L”), conforme fórmula 

abaixo. Essa perspectiva possibilita a análise de distribuição da renda76; 

 

 RIB = S + A + J + L  

 

(b) PIB sob a óptica da despesa: também é chamado de Demanda Agregada (DA), 

pois consiste no componente PIB do lado de quem adquire os produtos e serviços. O DA é 

composto pela soma dos bens de consumo pelas famílias, ou consumo, (“C”), investimento das 

empresas (“I”), gastos governamentais (“G”) e exportações (“X”) menos importações (“M”), 

conforme fórmula abaixo77; 

 

DA = C + I + G + X – M 

 

(c) as duas metodologias acima descritas levam ao mesmo resultado, de forma 

que78: 

RIB = DA 

                                                 
75 Lanzana destaca ainda a possibilidade de mensuração do PIB sob a óptica da produção. Nesse caso, seria 
considerado a soma dos bens e serviços finais pela economia no ano e também a soma dos valores adicionados a 
cada etapa do processo de produção ao produto final. (LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Ibidem. p. 90) 

76 LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia Brasileira: fundamentos e atualidade. 2 Ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. p.91-92 

77 LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Ibidem. p.92-93 

78 LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Ibidem. p.92 
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Entende-se, ainda, que a relação entre crédito e PIB (crédito/PIB) é um dos principais 

indicadores relacionados ao crescimento econômico79 e que, enquanto países desenvolvidos 

atingem altos índices dessa relação, o Brasil apresenta percentuais muito baixos nesta relação. 

Ainda, cogita-se a hipótese de que esse percentual baixo é devido tanto às altas taxas de juros 

praticas no Brasil (em comparação com outros países), como também ao alto spread bancário 

brasileiro80. A questão da taxa de juros e do spread bancário serão discutidos com mais detalhes 

adiante. 

 

3.2. Política monetária, moeda e crédito 

 

Vimos, no Capítulo II, o histórico, os aspectos econômicos e os aspectos jurídicos da 

moeda. Propositalmente, terminamos a Seção II.2.1.5, que trata da moeda fiduciária, explicando 

que, no decorrer do século XX, o padrão-ouro (i.e., a necessidade de lastro em metal precioso) 

para emissão de moedas foi abandonado e que cada país passou a determinar a emissão de sua 

moeda de acordo com sua política monetária. Todavia, não explicamos qual foi a metodologia 

adotada, então, pelos países para emissão de sua moeda.  

Explicaremos, nesse capítulo, como ocorre a emissão da moeda e como essa emissão 

se correlaciona com as atuais funções desempenhadas pelos bancos centrais. Explicaremos 

ainda, a relação dos bancos privados com a emissão de moeda, a inter-relação entre moeda e 

crédito e como o funcionamento da taxa de juros como instrumento de política monetária e seus 

efeitos na economia. 

  

                                                 
79 WORLD BANK & IMF. Indicators of Financial Structure, Development, and Soundness. In: Financial Sector 
Assessment: A Handbook. [S.l.:s.n.], 2005. p.15 et. seq. 

80 REIS JUNIOR, Henrique O. M.; PAULA, Luiz Fernando de; LEAL, Rodrigo Mendes. Decomposição do Spread 
Bancário: Uma Análise do Período Recente. In: Revista EconomiA, Brasília, v.14, n.1A, p.29-60, jan/abr 2013 
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3.2.1. O banco central atual e a criação da moeda na perspectiva econômica 

 

Retomando o histórico da origem e evolução da moeda objeto do Capítulo II, em dado 

momento, o governo assumiu o monopólio da emissão de moeda, atribuindo essa 

responsabilidade a determinadas entidades denominadas, primeiramente, “casas de moeda”. Tal 

atribuição, no decorrer da história e com a evolução do mercado financeiro e de capitais, passou 

a ser realizado por entidades denominadas “bancos centrais”. O banco central será objeto de 

maiores explicações no próximo Capítulo. 

Sob a perspectiva econômica, para entendermos como se dá a emissão de moeda pelos 

bancos centrais, iniciaremos nossa análise com o seguinte questionamento: se não há mais a 

necessidade de se emitir moeda com base no depósito de um metal precioso e se a atividade de 

emissão de moeda deixou de ser desempenhada pelas casas de custódia privadas, que 

lastreavam sua emissão nos depósitos recebidos, como funciona a emissão de moeda por bancos 

centrais? 

Considerando o questionamento acima, optamos por iniciar a análise da emissão de 

moeda pelos bancos centrais por meio da análise de uma versão simplificada de seu balanço 

contábil, conforme Tabela 1 abaixo. 

 

Figura 1 - Balanço Contábil do Banco Central 
 

Ativo Passivo 
Títulos do Tesouro Nacional 
Redescontos 
Reservas em moeda estrangeira (USD, EUR, 
outras) 

Papel Moeda em Circulação (papel moeda 
emitido) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com base no balanço contábil do Banco Central apresentado acima, tecemos os 

seguintes comentários: 

(a) O Banco Central financia o governo (i.e., o Tesouro Nacional) e, em troca do 

financiamento ao governo, recebe títulos públicos, os quais constam como ativo em seu 

balanço; 
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(b) O Banco Central é também conhecido por ser “o banco dos bancos” e, como tal, 

redesconta títulos de instituições financeiras participantes do sistema financeiro com efeito de 

lhes conferir liquidez. Ou seja, o Banco Central emite moeda para essas instituições por meio 

de uma operação específica de desconto de títulos chamada “redesconto bancário”, que consta 

em seu ativo; 

(c) O Banco Central tem o monopólio do comércio de divisas (moeda estrangeira), 

as quais constam como ativo em seu balanço. Através da negociação do estoque de tais moedas, 

o Banco Central consegue executar sua política econômica, afetando as taxas de câmbio, por 

exemplo; 

(d) Com base em seus ativos, o Banco Central emite moeda para a economia, a qual 

consta em seu passivo como “papel moeda em circulação”.81 

Com base nessa análise, concluímos que o Banco Central emite uma quantidade de 

moeda (Papel Moeda Emitido - “PME”), sendo que: (i) parte dessa moeda fica no próprio caixa 

do Banco Central, o qual chamaremos de reserva do Banco Central (“RBC”); e (ii) o restante 

dessa moeda está em circulação na economia (Papel Moeda em Circulação – “PMC”), o qual, 

por sua vez é composto (1) pela moeda em poder do público (das pessoas que não são do 

governo e que estão fora do sistema bancário – Papel Moeda em Poder do Público – “PMPP”) 

e (2) pelo caixa das instituições financeiras, por meio de reservas compulsórias (“RC”) ou 

reservas voluntárias (“RV”). Tais reservas, também chamadas de depósitos compulsórios, 

advêm de regras impostas pelo Banco Central82. 

Quando consideramos a moeda em poder do público e as reservas compulsórias e 

voluntárias das instituições financeiras, temos a “base monetária” ou “high powered money”, a 

qual é controlada pelo Banco Central. Abaixo, para facilitar a visualização dessa exposição, 

segue fórmula matemática sobre o quanto exposto83. 

 

PMC = PMPP + (RV + RC) = Base Monetária 

                                                 
81SAYAD, João. Dinheiro, Dinheiro: Inflação, Desemprego, Crises Financeiras e Bancos. 1 Ed. São Paulo: 
Portfolio Penguin, 2015. p.45 et seq. 

82SAYAD, João. Ibidem. p.45 et seq. 

83SAYAD, João. Ibidem. p.45 et seq.  
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O aumento de qualquer componente do ativo do Banco Central significa o aumento do 

passivo do Banco Central e implica, portanto, em um aumento da base monetária. A 

preocupação da política monetária gira em torno da alteração da base monetária, das razões que 

geraram sua alteração e nos seus efeitos na economia, principalmente com relação à produção 

e ao desemprego e à inflação. 

A inflação reflete uma dificuldade no estabelecimento de um padrão de valor estável; 

sendo, portanto, um sintoma de mau funcionamento do dinheiro naquela economia. Já o 

desemprego revela uma contradição no funcionamento daquela economia, demonstrando um 

excesso de um dos fatores de produção mais importantes, que é a mão de obra.  

O Banco Central, contudo, somente controla a base monetária, não controlando os 

meios de pagamento, sendo que a base monetária é muito menor que os meios de pagamento, 

em razão da “criação de moeda” pelos bancos84, conforme veremos a seguir.  

 

3.2.2. O multiplicador bancário: moeda e crédito 

 

Previamente à análise da criação de moeda pelos bancos, a qual é de suma importância 

para essa Dissertação, utilizaremos uma alegoria para explicar a criação de moeda pelo setor 

bancário privado, a qual também é chamada de “multiplicador bancário”. 

Suponhamos: (i) em nossa sociedade, a existência de vários bancos, dentre os quais, o 

Banco A, o Banco B, o Banco C e o Banco D; (ii) que eu ganho meu salário (mil unidades de 

moeda – “$1000”) e o deposito, à vista, no Banco A e começo a fazer meus pagamentos com 

cheques ou por débitos; (iii) o Banco A “sabe” que não vou sacar todo meu dinheiro, então, ele 

empresta uma porcentagem desse dinheiro (oitocentas unidades de moeda – “$800”), por 

exemplo, à Pessoa X; (iv) a Pessoa X, por sua vez, deposita, à vista, o dinheiro tomado em 

empréstimo no Banco B, o qual faz a mesma coisa que fez o Banco A, seguindo-se dessa forma 

sucessivamente, conforme demonstrado na figura abaixo. 

                                                 
84 SAYAD, João. Dinheiro, Dinheiro: Inflação, Desemprego, Crises Financeiras e Bancos. 1 Ed. São Paulo: 
Portfolio Penguin, 2015. p.46 et seq. 
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Figura 2 – Criação de moeda por bancos privados 
 

Banco A  Banco B  Banco C  Banco D 
Ativo Passivo  Ativo Passivo  Ativo Passivo  Ativo Passivo 
Empresta 
$800,00 
(80%) 

Depósito 
$1000,00 

 Empresta 
$640,00 
(80%) 

Depósito 
$800,00 

 Empresta 
$512,00 
(80%) 

Depósito  
$640,00 

 Empresta 
$496,00 
(80%) 

Depósito  
 $512,00 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Percebe-se, portanto, que o exemplo adotado se trata de uma progressão geométrica 

de razão de oito décimos (0,8), a qual totalizará, ao final o valor de quatro mil unidades de 

moeda ($4000). Esse é o efeito multiplicador do mercado bancário.  

O depósito inicial em dinheiro mil unidades de moeda ($1000) gerou uma quantidade 

moedas em circulação de $4000,00. Ou seja, o sistema bancário privado está criando moeda, 

através da ampliação dos meios de pagamentos. É uma operação temerária, arriscada, porque, 

quando houver uma solicitação de saque pelo depositante, o banco deverá devolver o valor 

originalmente depositado, de forma a garantir a liquidez do depósito. Em razão dos riscos 

envolvidos nessa atividade, o Banco Central exige, por parte dos bancos privados, um depósito 

compulsório, o qual é representado por um percentual dos depósitos à vista que deve ser 

mantido pelos bancos em conta especial junto ao Banco Central, para evitar crises de liquidez.85 

A título exemplificativo, conforme artigo 4º da Circular BCB nº 3.632 de 21 de 

fevereiro de 2013, a taxa de recolhimento compulsório para depósitos à vista é de quarenta e 

cinco por cento (45%) dos recursos recebidos, observada a metodologia descrita em referida 

norma.86 O recolhimento compulsório também é aplicável a outras operações passivas dos 

                                                 
85 SAYAD, João. Dinheiro, Dinheiro: Inflação, Desemprego, Crises Financeiras e Bancos. 1 Ed. São Paulo: 
Portfolio Penguin, 2015. p.47 et seq. 

86“Art. 3º A base de cálculo da exigibilidade do recolhimento compulsório sobre recursos à vista corresponde à 
média aritmética dos VSRs apurados no período de cálculo, deduzida de R$70.000.000,00 (setenta milhões de 
reais).  

Parágrafo único. O período de cálculo tem início na segunda-feira de uma semana e término na sexta-feira da 
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bancos, como, e.g., depósitos a prazo e títulos de emissão própria, e para operações em que o 

banco atue na qualidade de garantidor.87 

Existem, portanto, dois criadores de moeda: o Banco Central e o sistema bancário 

privado, sendo que a oferta de meios de pagamentos depende da política creditícia dos bancos 

privados e de seu comportamento88. Aqui chegamos em um ponto fundamental dessa 

Dissertação: a relação entre moeda e crédito bancário. 

Importante notar que o comportamento das variáveis “percentual de depósitos à vista 

mantidos em caixa” e “percentual do valor recebido em depósito que será emprestado a 

terceiro” dependem da taxa de juros. Explica-se: se a taxa de juros for igual a zero, como ela é 

hoje, praticamente, nos Estados Unidos da América e na Europa, o banco tenderá a não 

emprestar o dinheiro recebido em depósito, pois a taxa de juros é muito baixa e não compensa 

o risco de crédito, despesas operacionais e cumprimento de exigências regulatórias aos quais o 

banco está sujeito. Em contrapartida, o depositante deverá receber cem por cento do valor 

depositado89.  

Saliente-se, também que, no caso de o depositante perder a confiança em seu banco, 

de forma a pensar que pode não receber o valor depositado, ele não deixará valor nenhum 

depositado no banco, nem emitirá cheques, utilizando-se, tão somente, de papel moeda.  

  

                                                 
semana seguinte.  

Art. 4º A exigibilidade do recolhimento compulsório sobre recursos à vista é apurada aplicando-se, sobre a base 
de cálculo de que trata o art. 3º, a alíquota de 45% (quarenta e cinco por cento). Parágrafo único. Até os períodos 
de cálculo e de cumprimento com início, respectivamente, em 2 e 18 de junho de 2014, para as instituições do 
Grupo A, e em 9 e 25 de junho de 2014, para as instituições do Grupo B, a exigibilidade será apurada, nos termos 
do caput, aplicando-se a alíquota de 44% (quarenta e quatro por cento).” 

87Há uma série de normativos emitidos pelo CMN e pelo Banco Central que regulam a matéria. Para maiores 
informações, sugerimos consultar a página na rede mundial de computadores do Banco Central: 
<https://www.bcb.gov.br/htms/novaPaginaSPB/Resumo_das_normas_dos_compuls%C3%B3rios.pdf>. 

88SAYAD, João. Dinheiro, Dinheiro: Inflação, Desemprego, Crises Financeiras e Bancos. 1 Ed. São Paulo: 
Portfolio Penguin, 2015. p.48 

89TOBIN, James. Commercial Banks as Creators of “Money”. New Haven: [s.n.], 1963. Disponível em: 
<http://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d01/d0159.pdf>. Acesso em 09.1.2017. 
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3.2.3. Instrumentos de política monetária 

 

Para execução da política monetária, as autoridades monetárias se valem de alguns 

instrumentos, os quais tem por objeto, de forma geral, influenciar a oferta da moeda e regular a 

taxa de juros.90 Esses mecanismos visam a promover alterações na base monetária.  

Os principais instrumentos de política monetária são: controle direto da quantidade de 

moeda em circulação, operações de open market (mercado aberto), alteração da taxa de reserva 

compulsória, alteração da taxa de redesconto e controles do crédito.91 

 

3.2.3.1. Controle da moeda em circulação 

 

O controle da moeda em circulação se dá através de operações relacionadas ao 

financiamento de déficits orçamentários do governo, à realização de compra e venda de moeda 

estrangeira, à empréstimos de liquidez a instituições financeiras (como emprestador de última 

instância).92 

 

3.2.3.2. Operações de open market (mercado aberto) 

 

O Banco Central tem na carteira própria uma quantidade de títulos públicos, conforme 

dissemos anteriormente, em razão de empréstimos que faz ao governo. Ele pode vender para o 

público esses títulos públicos: quando ele vende títulos públicos, o seu ativo diminui 

(lembrando que o ativo é sempre igual ao passivo por construção, contabilmente), diminuindo 

                                                 
90Essa opinião é objeto de debates atualmente, visto que, cada vez mais, as autoridades monetárias (ou os bancos 
centrais) tem agido como agentes privados na economia, a fim de atingir seus objetivos de política econômica. 
Esse tipo de atuação, no âmbito privado, tem levado a debates sobre a função do banco central e questões 
relacionadas a accountability.  

91PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p.481 

92PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.481 
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o passivo também, pois recebe, em contrapartida, papel moeda em poder do público e reservas 

voluntárias ou compulsórias. Dessa forma, diminui as moedas em circulação.  

Se o Banco Central comprar títulos públicos do setor privado (bancos e poder público), 

ele precisará emitir mais papel moeda, aumentando o papel moeda em circulação, aumentando 

seu ativo e seu passivo. Aqui ele aumenta a base monetária.  

Fazendo essas operações ele afeta a taxa de juros, visto que a taxa de juros é o valor 

que você exige para abrir mão da liquidez (da moeda), quanto você me dá para eu deixar ele 

emprestado ou depositado no Banco X. Se há menos dinheiro em circulação, a taxa de juros 

provavelmente aumenta. Esse é provavelmente o efeito que o Banco Central quer ao fazer a 

operação de open market de compra de títulos públicos.  

De forma geral, temos a conclusão descrita na figura abaixo. 

 

3.2.3.3. Alteração da taxa de reserva compulsória 

 

A alteração da taxa de reserva compulsória é instrumento utilizado pelas autoridades 

monetárias para atuar diretamente sobre os bancos. As taxas de reserva compulsória também 

são denominadas “depósitos compulsórios”. Como falamos anteriormente, essa taxa atua 

diretamente na atividade do banco enquanto criador de moeda. 

Venda de 
Títulos 

Compra de 
Títulos 

Contração dos Meios 
de Pagamentos 

Expansão dos Meios 
de Pagamentos 

Fonte: PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de 
Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p.481 

Figura 3: Operações no open market 
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O aumento da taxa de reserva compulsória ocasiona uma contração nos meios de 

pagamento. Contrariamente, a redução da taxa de reserva compulsória resulta no aumento dos 

meios de pagamento, conforme figura abaixo.93 

 

 

 

3.2.3.3. Alteração da taxa de redesconto 

 

A taxa de redesconto é a taxa pela qual o Banco Central, na qualidade de emprestador 

de última instância, empresta a instituições financeiras a fim de ajuda-las a solver os seus 

problemas de liquidez, no curto prazo. A taxa de redesconto influi no nível de reservas 

voluntárias feitas pelos bancos, para suprir eventuais necessidades temporárias de caixa.94 

O aumento da taxa de redesconto ocasiona o aumento do nível de reservas voluntárias, 

diminuindo o número de empréstimos bancários e reduzindo os meios de pagamento. Já a 

redução na taxa de redesconto leva à redução do nível de reservas voluntários e ao aumento do 

número de empréstimos bancários, aumentando os meios de pagamento.95 

                                                 
93 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p.481 et seq. 

94PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.482 

95PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.482 

Aumento da Taxa 
de Reserva 

Redução da Taxa 
de Reserva 

 

Contração dos Meios 
de Pagamentos 

Expansão dos Meios 
de Pagamentos 

Fonte: PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de 
Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p.482 

Figura 4: Alteração da taxa de reserva compulsória 
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A figura abaixo demonstra os efeitos da alteração da taxa de redesconto de maneira 

simplificada. 

 

 

3.2.3.4. Controles do crédito 

 

Os controles do crédito podem ser exercidos de diferentes formas, como, e.g., controlar 

o nível de um ativo, limitar taxas de juros, direcionar recursos de forma obrigatória, estabelecer 

limites, prazos e condições.96 

 

3.2.4. Demanda por moeda 

 

Há algumas teorias que destacam as razões pelas quais há demanda de moeda por 

indivíduos. Destacaremos, aqui, a teoria keynesiana e as teorias do portfólio. 

Keynes, em sua teoria, abandonou a teoria quantitativa da moeda, segundo a qual a 

velocidade de circulação da moeda é constante97, e desenvolveu uma teoria que enfatizou a 

                                                 
96PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p.482 

97De acordo com a Teoria Quantitativa da Moeda, desenvolvida pelos economistas clássicos, sugere que a 
quantidade de moeda (M) está relacionada ao valor da renda nominal (PY), sendo a velocidade de circulação 
constante e qualquer inferência de taxa de juros desconsiderada na análise. (In: MISHKIN, Frederic S. The 
Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10ª Ed. New Jersey: Pearson, 2013. p.480 et seq.) 

Aumento da Taxa 
de Redesconto 

Redução da Taxa 
de Redesconto 

 

Contração dos Meios 
de Pagamentos 

Expansão dos Meios 
de Pagamentos 

Fonte: PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de 
Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p.482 

Figura 5: Alteração da taxa de redesconto 
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importância das taxas de juros. Keynes chamou de sua teoria da demanda por moeda de teoria 

da preferência pela liquidez, de acordo com três motivos: motivos transacionais; motivos 

precaucionais e motivos especulativos. 98 

(a)  Demanda por moeda por motivo transacional: a ideia central desse motivo é a de 

que os indivíduos necessitam de moedas em suas operações (transações) do dia a dia. 

Inicialmente, Keynes havia aceito que o número de operações (transações) é proporcional à 

renda. Posteriormente, ele reconheceu que novas tecnologias ou métodos de pagamento poderia 

afetar a demanda por dinheiro, como, e.g., cartões de crédito.99 

(b) Demanda por moeda por motivo precaucional: as pessoas demandam moeda por 

motivos de precaução, contra fatos imprevistos. A demanda por moeda por motivo precaucional 

é proporcional à renda100. 

(c) Demanda por moeda por motivo especulativo: o motivo especulativo keynesiano 

seria o de utilizar moeda como reserva de riqueza. Ele levou em consideração nesse motivo o 

custo de oportunidade, uma vez que, segundo suas premissas, o dinheiro em si não rende juros, 

ao passo que o investimento em ativos financeiros poderia render juros. De acordo com Keynes, 

conforme a taxa de juros aumente, o custo de oportunidade do dinheiro também aumenta, 

tornando a decisão por liquidez mais “cara” ao titular do dinheiro, diminuindo a demanda por 

moeda.101 

As teorias do portfólio estão relacionadas com a análise keynesiana de demanda por 

moeda, enfatizando a escolha do investidor com relação à aquisição do ativo ou preferência 

pela liquidez (lembrando que, segundo Keynes, há uma preferência pela liquidez por parte do 

indivíduo).102 

De acordo com a teoria de escolha do portfólio, a demanda de um ativo está 

relacionada à riqueza (ou patrimônio) do investidor, ao retorno esperado do investimento 

(comparativamente a outros investimentos) e à liquidez relativa do investimento, bem como 

está relacionado, de forma negativa, ao risco do investimento em face de outros ativos. Essa 

                                                 
98MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10ª Ed. New Jersey: 
Pearson, 2013. p.488 et seq. 

99MISHKIN, Frederic S. Ibidem. p.488 et seq.. 

100MISHKIN, Frederic S. Ibidem. p.488 et seq.. 

101MISHKIN, Frederic S. Ibidem. p.488 et seq. 

102MISHKIN, Frederic S. Ibidem. p.490 et seq. 
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teoria acaba justificando a teoria keynesiana da preferência por liquidez, segundo a qual a 

demanda por moeda está relacionada (positivamente) à renda do investidor e (negativamente) 

às taxas de juros nominais.103 

 

3.2.5. Taxa de juros e política monetária 

 

Essa seção busca descrever alguns tópicos relacionados à interação entre taxa de juros 

e política monetária, a fim de termos um pano de fundo para as questões tratadas nessa 

Dissertação. Para tanto, os primeiros pontos a serem abordados dizem respeito aos efeitos da 

política monetária sobre a taxa de juros, na perspectiva keynesiana, sob a óptica do 

investimento.104 

(a) Aumento na oferta de moeda: no caso de aumento na oferta de moeda gera uma 

redução na taxa de juros. Isso porque, de acordo com a teoria keynesiana, um aumento de oferta 

de moeda, em um mercado em equilíbrio, geraria um excedente de moeda. Então, as pessoas 

procurariam investimentos para aplicar seu excedente de moedas. Com a grande procura de 

investidores, a taxa de juros – que é o preço do investimento – cairia, gerando um novo ponto 

de equilíbrio105. 

(b) Diminuição na oferta de moeda: havendo a redução na oferta de moedas, haverá 

uma procura maior por liquidez em razão de uma escassez de moeda. Nesse caso, ao invés de 

buscar ativos para investimento, as pessoas venderiam seus ativos a fim de obter liquidez. A 

grande oferta de ativos ocasiona a diminuição e seu preço e, portanto, o aumento da taxa de 

juros.106 

  

                                                 
103MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10ª Ed. New Jersey: 
Pearson, 2013. p.490 et seq. 

104 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Princípios de Economia. 6 Ed. Rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p.470 et seq. 

105PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.470 et seq. 

106 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto Passos. Ibidem. p.470 et seq. 
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3.2.5.1. Taxas de juros e demanda por moeda: breves notas 

 

De acordo com Mishkin, em sua análise da teoria quantitativa da moeda versus a teoria 

keynesiana, se a taxa de juros não afetar a demanda por moeda, é mais provável que a 

velocidade de circulação da moeda seja constante (ou previsível), de forma que a Teoria 

Quantitativa da Moeda, segundo a qual a renda nominal é determinada pela quantidade de 

moeda, parece ser mais acertada. Contudo, quanto mais sensível a demanda por moeda for a 

taxas de juros, mais imprevisível será a velocidade de sua circulação e menos clara será a 

relação entre oferta e demanda de moeda.107  

Alerta, contudo, para o que chama de armadilha de liquidez (liquidity trap), na qual a 

política monetária convencional não tem efeitos sobre a renda agregada, visto que uma mudança 

na oferta de moeda não gera efeitos na taxa de juros. Ele exemplifica o ponto utilizando o 

recente caso dos Estados Unidos da América, no qual a taxa de juros nominal estava em zero e 

não tinha como ser mais reduzida, de forma que a demanda por moeda não se alterou, visto que 

os indivíduos são indiferentes a reter ativos à taxa de juros real de zero por cento ou moeda.108 

 

3.3. A Política monetária brasileira 

 

Em 1999, por meio do Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999, o Brasil adotou o 

regime monetário de metas de inflação, incumbindo: (i) ao Conselho Monetário Nacional 

estabelecer as metas, mediante proposta ao Ministro da Fazenda; (ii) ao Banco Central, a 

execução das políticas necessárias para cumprimento das metas fixadas. Em caso de não 

cumprimento das metas estabelecidas, o Presidente do Banco Central do Brasil deverá divulgar 

publicamente as razões do descumprimento, por meio de carta aberta ao Ministro da Fazenda.109 

                                                 
107 MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 10ª Ed. New Jersey: 
Pearson, 2013. p.492 et seq. 

108 MISHKIN, Frederic S. Ibidem. p.492 et seq. 

109“ Art. 1º 

(...) 

§ 2o  As metas e os respectivos intervalos de tolerância serão fixados pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, 
mediante proposta do Ministro de Estado da Fazenda, observando-se que a fixação deverá ocorrer: 

(...) 



 54 
 

O Comitê de Política Monetária (COPOM) foi criado pelo Banco Central do Brasil em 

1996, por meio da Circular nº 2.698 de 20 de junho de 1996, juntamente com a criação da Taxa 

Básica do Banco Central (TBC). Nos termos do Regulamento Anexo à referida Circular, 

competia ao COPOM definir a TBC e a Taxa de Assistência do Banco Central (TBAN).110  

Somente em 1999, conforme artigo 2º da Circular nº 2900, de 24 de junho de 1999, o 

COPOM passou a ter a atribuição de fixar a meta para a Taxa Selic visando o cumprimento dos 

objetivos de política monetária.111 Por esse motivo, até 1999, o COPOM não tinha poderes para 

definir a taxa Selic Meta, podendo somente definir a TBC e a TBAN.  

Por essa razão, até a 32ª Reunião do COPOM, realizada em 18 de janeiro de 1999, o 

COPOM somente estabelecia a TBC e a TBAN, sendo a Taxa Selic determinada pelas 

operações compromissadas de títulos públicos, de forma livre pelo mercado. Nessa época, a 

Selic estava em trinta e sete vírgula trinta e quatro por cento ao ano (37,34%). Já na 33ª Reunião 

do COPOM, realizada em 4 de março de 1999, a taxa Selic Meta foi fixada em quarenta e cinco 

                                                 
Art. 2o Ao Banco Central do Brasil compete executar as políticas necessárias para cumprimento das metas fixadas. 

(…) 

Art. 4o Considera-se que a meta foi cumprida quando a variação acumulada da inflação - medida pelo índice de 
preços referido no artigo anterior, relativa ao período de janeiro a dezembro de cada ano calendário - situar-se na 
faixa do seu respectivo intervalo de tolerância. 
Parágrafo único.  Caso a meta não seja cumprida, o Presidente do Banco Central do Brasil divulgará publicamente 
as razões do descumprimento, por meio de carta aberta ao Ministro de Estado da Fazenda, que deverá conter: 
I - descrição detalhada das causas do descumprimento; 
II - providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos; e 
III - o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito.” 
110“ Art. 1º O Comitê de Política Monetária (COPOM) tem como objetivo estabelecer diretrizes da política 
monetária e definir a Taxa Básica do Banco Central (TBC) e a Taxa de Assistência do Banco Central (TBAN).” 

111“Art. 2º Fixar, como instrumentos de política monetária, meta para a Taxa SELIC e seu eventual viés, visando 
o cumprimento da Meta para a Inflação, estabelecida pelo Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999. 

Parágrafo 1º Define-se Taxa SELIC como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais. 

Parágrafo 2º O viés será expresso como elevação ou redução potenciais da meta para a Taxa SELIC.  

Parágrafo 3º Para efeito do disposto no parágrafo 1º, são considerados os financiamentos diários relativos às 
operações, com títulos federais custodiados no Selic, registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas 
operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação de que trata a Lei nº 10.214, de 
2001. (Parágrafo incluído pela Circular 3.119, de 18/04/2002.)  

Art. 3º Estabelecer que o período de vigência da meta para a Taxa SELIC terá início no dia útil seguinte a cada 
reunião do COPOM e a cada Comunicado que divulgar a sua alteração, conforme o viés, efetuada pelo Presidente 
do Banco Central.” 
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por cento (45%)112. Essa foi a primeira vez que o COPOM estabeleceu a Selic Meta, porém, 

segundo as regras então vigentes, ainda não estava investido com os para tal atividade e nem, 

sequer, havia sido publicada a regra sobre a política monetária de metas da inflação.113 

Em conjunto com o novo regime monetário recém-estabelecido, buscou-se uma 

melhoria nos canais de comunicação entre o Banco Central e o público, dando mais 

transparência à execução da política monetária e possibilitando a sua avaliação pelo público. 

Foram adotadas diversas formas de comunicação com o público, como o Relatório de Inflação, 

e ainda se iniciou, nessa época, um acompanhamento das taxas de juros e dos spreads bancários 

praticados no Brasil.114 

 

3.3.1. Taxa Selic e os mecanismos de transmissão da política monetária 

 

O regime de metas da inflação vigente no Brasil baseia-se no seguinte racional: o 

Banco Central do Brasil assegura o cumprimento de uma meta atrelada ao Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fixada pelo Conselho Monetário Nacional. O 

instrumento utilizado, para tanto, é a fixação da taxa Selic Meta. Trata-se, portanto, de uma 

atuação prospectiva do Banco Central do Brasil: ele define a Selic Meta com base na 

expectativa de inflação.115 

A expectativa de inflação superior à meta implica na elevação da meta da Taxa Selic, 

ao mesmo tempo que a expectativa de inflação inferior à meta engendra a redução da meta da 

Taxa Selic.116 

                                                 
112 “Após estas considerações, foi decidido, por votação unânime, que: a) as taxas TBC e TBAN permaneceriam, 
apenas para os contratos de operações de assistência financeira de liquidez em vigor nesta data, cotadas, 
respectivamente, como equivalente à Taxa SELIC e a esta taxa mais 2 pontos percentuais; b) a gestão da política 
monetária passaria a ser feita, primariamente, pela definição da meta da Taxa SELIC e do seu eventual viés para 
o período entre reuniões ordinárias do COPOM; c) a meta da Taxa SELIC foi fixada em 45% a.a., e o seu viés foi 
de redução.” 
113MODONESI, André de Melo. Regimes monetários: teoria e experiência do real. Barueri: Manole, 2005. 
p.360 

114MODONESI, André de Melo. Ibidem. p.360 et seq. 

115MODONESI, André de Melo. Ibidem. p.364. 

116 MODONESI, André de Melo. Ibidem. p.364 et seq. 
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A Taxa Selic, por sua vez, representa a taxa de juros primária estabelecida no mercado 

de reservas bancárias, representando, portanto, o custo no qual os bancos incorrem ao tomar, 

em empréstimo, reservas bancárias por um dia (taxa overnight).117 Essas operações são 

denominadas de empréstimos de liquidez ou redesconto, atualmente encontrando-se 

regulamentado por meio da Circular nº 3.105 de 5 de abril de 2002, caracterizando-se por meio 

de operações em open market (mercado aberto), i.e., por operação compromissada com lastro 

em títulos públicos, ou por meio de empréstimos de redesconto.  

Ao final de cada dia, os bancos superavitários e deficitários emprestam reservas entre 

si para suprir necessidades opostas, através do mercado interbancário. Ao final do dia, o Banco 

Central, agindo como agente no mercado, atua tomando ou dando recursos em empréstimo a 

fim de pressionar a taxa básica de acordo para atingir as metas propostas pelo COPOM.118 

Com base nesta taxa, o mercado bancário determina todas as demais taxas de médio e 

longo prazo119, as quais também envolvem outros fatores, como o spread bancário, os custos 

administrativos, risco de crédito, dentre outros fatores que serão descritos no Capítulo VI 

abaixo.  

O mecanismo de transmissão da política monetária funciona da seguinte forma: 

variações na Taxa Selic afetam: (i) a estrutura a termo da taxa de juros; (ii) a taxa de câmbio; 

(iii) as expectativas; (iv) o crédito; e (v) o preço dos ativos. Ao afetar essas variáveis, acaba 

afetando também as decisões de investimento e de consumo, as exportações líquidas 

(exportações menos importações), a demanda agregada e o nível geral de preços, afetando a 

inflação, conforme segue:120 

(a) Decisões de investimento e de consumo são afetadas pela estrutura a termo da 

taxa de juros, a qual depende da Taxa Selic: a redução da taxa de juros menores incentiva o 

aumento dos investimentos, aumentando a demanda agregada e pressionando o nível de preços 

para cima; 

                                                 
117 MODONESI, André de Melo. Regimes monetários: teoria e experiência do real. Barueri: Manole, 2005. 
p.364 et seq. 

118 MODONESI, André de Melo. Ibidem. p.364 et seq. 

119 MODONESI, André de Melo. Ibidem. p.364 et seq. 

120 MODONESI, André de Melo. Ibidem. p.364 et seq. 
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(b) A taxa de câmbio impacta a inflação direta e indiretamente. De forma direta, 

impacta: (i) bens negociáveis com o exterior; (ii) serviços de energia elétrica; (iii) serviços de 

telefonia; e (iv) derivados do petróleo. Indiretamente, afeta: (i) setores da economia que 

utilizam insumos importados; (ii) a competitividade da produção interna em face da 

internacional. A desvalorização cambial, portanto, (i) aumenta o preço dos bens, da energia 

elétrica, da telefonia e derivados do petróleo, pressionando a inflação; (ii) eleva o custo de 

produção dos setores que usam insumos importados; e (iii) torna as importações mais caras, 

deslocando a demanda para o mercado interno, que pode ou não aumentar os preços. Aumentos 

na Taxa Selic impactam a taxa de câmbio ao incentivar o ingresso de capitais estrangeiros no 

país, exercendo uma pressão de baixa sobre o nível geral de preços; 

(c) As expectativas futuras sobre o comportamento da economia, afetam decisões 

dos agentes sobre poupança, investimento e consumo; 

(d) Com relação ao crédito, a redução da Taxa Selic e elevação das reservas 

bancárias (através da redução da taxa de reserva compulsória) aumenta o volume de recursos 

disponíveis para empréstimos. Se houver demanda reprimida, haverá expansão do crédito, 

aumento da demanda agregada e aumento do nível geral de preços; 

(e) Variações nos preços dos ativos financeiros influenciam decisões de consumo. 

Esse canal não é muito relevante no Brasil.121 

 

3.4. O crédito 

 

Conforme vimos anteriormente, o mercado financeiro é fundamental para a economia 

moderna, visto que propicia não somente um instrumento facilitador das trocas, que serve como 

reserva e unidade de conta, como também permite a criação do crédito, o qual é essencial para 

a economia. Vimos também como a moeda e o crédito se interligam nessa economia. Cabe-nos, 

agora, tecer alguns comentários sobre o crédito, antes de adentrarmos na análise das operações 

realizada pelas instituições financeiras, que será objeto do próximo Capítulo. 

                                                 
121 MODONESI, André de Melo. Regimes monetários: teoria e experiência do real. Barueri: Manole, 2005. 
p.364 et seq. 
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O primeiro ponto a ser comentado é a etimologia da palavra crédito: crédito advém do 

latim creditum que, por sua vez, é derivado do verbo credo, que significa confiar, acreditar.122 

O crédito, em si, não é uma virtude, mas trata-se de uma confiança que é alimentada pelas 

qualidades da pessoa “creditada”.123 

Atualmente, a utilização da palavra crédito com sua conotação original não representa 

sua complexidade. Explica-se: atualmente, não há concessão de crédito com base simplesmente 

na confiança ou na crença.124 Contudo, a questão da confiança ainda está presente no crédito, 

tanto quanto a questão do lapso temporal.125 

No decorrer da história, o crédito conservou, contudo, seus elementos essenciais, quais 

sejam o diferimento da contraprestação e a utilização temporária de recursos alheios. O crédito 

traz consigo a faculdade de uso de recursos alheios e, em sua função econômica, permite sua 

utilização para aliviar, promover e efetuar a circulação dos produtos no comércio, por exemplo. 

O crédito cria expectativas de riquezas futuras, mas, em si, não gera riquezas no presente.126 

São duas as principais utilidades do crédito: (i) o crédito permite que o devedor goze 

antecipadamente dos frutos do trabalho futuro; e (ii) o crédito permite o melhor emprego dos 

recursos, tornando-os “mais ativos”. 127 

O crédito pressuporia também a transferência da propriedade, além da confiança e do 

lapso temporal. Dessa forma, o crédito seria caracterizado pela confiança, pelo lapso temporal 

e pela transferência da propriedade, uma vez que a transferência do dinheiro de uma parte – 

credor – à outra parte – devedor.128 

Sob a perspectiva do credor, o crédito traz consigo o risco, sendo que a confiança e o 

risco são duas faces da mesma moeda, pois, ao emprestar os recursos, o credor corre o risco de 

não ser repago. 129 Trata-se, portanto, da confiança que uma pessoa inspira à outra pessoa de 

                                                 
122 LACERDA, Paulo de. Do Contracto de Abertura de Credito. São Paulo: N. Falcone & Cia.,1904. p.1 et seq. 

123 SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário no Brasil: Uma Análise de Direito e Economia. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007. p. 33 

124LACERDA, Paulo de. Do Contracto de Abertura de Credito. São Paulo: N. Falcone & Cia.,1904. p.1 et seq. 

125CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial. 4 Ed. [Rio de Janeiro]: Ed. 
Freitas Bastos, 1947. Vol. V. Livro III. Parte II p.50 et seq. 

126LACERDA, Paulo de. Ibidem. p.3 et seq. 

127LACERDA, Paulo de. Ibidem. p.5 et seq. 

128 MUNIZ BARRETO, Lauro. Direito Bancário. São Paulo: Universitária de Direito, 1975. p. 55 et seq. 

129 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria Geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
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cumprir, no futuro, obrigação atualmente assumida, facilitando, assim, as operações 

comerciais.130 

Em linha com o entendimento acima, a despeito da centralização das operações de 

crédito nas instituições financeiras, as quais as praticam em massa, e das exigências de garantias 

(que se relacionam às operações creditícias em massa), não se pode de todo afastar o elemento 

confiança, que ainda está presente nas operações de crédito. 131 

O crédito trata-se, também, de uma ação humana pela qual se transfere para o presente 

bem ou serviço que somente existiria no futuro, isto é, trata-se de troca de bem futuro por bem 

presente, gerando moeda, conforme vimos anteriormente. 132 

Em seu sentido econômico, o crédito representa a troca de um bem atualmente 

disponível por um bem futuramente disponível (promessa de pagamento), sendo essa noção 

mais ampla que a noção de jurídica de empréstimo e substancialmente diferente da noção 

jurídica de crédito, conforme será exposto abaixo. 133  

Há três acepções do crédito, quais sejam a moral, a econômica e a jurídica. A moral, 

de conteúdo religioso, o credor (creditor) é aquele que tem fé, confiança. A econômica, por sua 

vez, diz respeito: (i) ao uso e gozo de uma riqueza econômica de outra pessoa; e (ii) à troca de 

bens presentes por bens futuros. A jurídica diz respeito ao direito, de que é titular o credor, à 

prestação pelo devedor. 134 

Sob a óptica estritamente jurídica, o crédito é o direito subjetivo do qual é titular o 

credor de uma relação jurídica obrigacional. A relação jurídica obrigacional é aquele pela qual 

uma pessoa (o titular do polo passivo: o devedor) está adstrito ao dever de dar determinada 

coisa, fazer, ou se abster de fazer (prestação), ao titular do polo ativo da relação (o credor), 

sendo esse titular de um direito subjetivo (posição jurídica ativa complexa) denominado crédito, 

ao passo que o dever jurídico do devedor é denominado débito. Nessa sistematização, a 

                                                 
1977. p. 190 et seq. 

130 MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 3 et seq. 

131 BULGARELLI, Waldirio. Títulos de Crédito.11ª Ed. atual. São Paulo: Atlas, 1995. p. 20 et seq. 

132SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário no Brasil: Uma Análise de Direito e Economia. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007 p. 34 et seq. 

133 WALD, Arnoldo; WAISBERG, Ivo. Legislação, Jurisprudência e Contratos Bancários. In: FONTES, Marcos 
Rolim Fernandes; WAISBERG, Ivo (coord.). Contratos Bancários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 40 

134  BULGARELLI, Waldirio. Ibidem. p. 21 et seq. 
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obrigação do devedor e a correlata pretensão do credor somente surgirão no momento em que 

a prestação do devedor for exigível.135 

Vale dizer, ainda, que o direito, ao atribuir direitos subjetivos e deveres jurídicos, 

escolhe interesses que serão dominantes e interesses que serão subjugados, atribuindo direitos 

(ou posições jurídicas ativas) aos interesses dominantes e atribuindo deveres (posições jurídicas 

passivas) aos interesses dominados. 

Nesse contexto, o direito, por intermédio de seu sistema institucionalizado e coercitivo, 

busca assegurar determinadas ações, incluindo-se as ações do devedor para com o credor (ou 

seja, seu dever de prestar). Assim, conforme estabelecido no revogado Código Civil de 1916, 

caso o devedor não cumpra com sua obrigação stricto sensu136, nasce para o credor a ação em 

sentido material137, que significa a possibilidade de agir para fazer valer seu direito subjetivo. 

 

  

                                                 
135 LUMIA, Giuseppe. Elementos de Teoria e Ideologia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 99 et 
seq. 

136 A obrigação stricto sensu distingue-se da obrigação lato sensu, sendo que a primeira é necessariamente correlata 
à pretensão no pólo ativo da relação, constituindo-se a partir do momento em que a prestação é exigível, ao mesmo 
tempo em que se constitui a pretensão. Já a obrigação lato sensu é conceito mais abrangente e refere-se à própria 
relação jurídica obrigacional.  
137  Segundo classificação adotada por Pontes de Miranda, a ação em sentido material é o direito de agir, que surge 
após a não satisfação do direito de crédito do Credor. Todavia, a ação em sentido material não se confunde com a 
ação em sentido processual, a qual se refere à obtenção da tutela jurídica para fazer valer o crédito. A ação em 
sentido material assemelha-se ao enforcement da common law. 
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IV. A ATIVIDADE BANCÁRIA E O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL 

 

Nesse Capítulo, propomos fazer algumas considerações acerca da regulação e da 

atividade bancária. Esse Capítulo integrará o capítulo anterior, complementando algumas 

questões que ficaram pendentes, como, por exemplo, a que tipo de riscos os bancos estão 

expostos e quais são os remédios para tais riscos. 

Limitar-nos-emos, no entanto, aos aspectos necessários para a compreensão da 

regulação bancária atinente às atividades de crédito das instituições financeiras e, 

principalmente, à cobrança de juros. Não buscaremos uma compreensão vasta dos temas 

propostos, sendo que nosso enfoque será, principalmente, a atividade de intermediação 

desempenhada pelas instituições financeiras. 

Para tanto, esse Capítulo será dividido da seguinte forma: (i) atividade bancária, 

abordando o histórico das atividades bancárias no Brasil e enfocando na atividade de 

intermediação financeira; (ii) o sistema financeiro nacional, bem como os órgãos e entidades 

que o compõem; e (iii) alguns aspectos sobre os contratos bancários. 

 

IV.1. A atividade bancária  

 

Conforme vimos anteriormente, o banco é o estabelecimento comercial que recolhe os 

capitais para distribuí-los em operações de crédito, ou seja, recebe recursos, por meio de 

depósitos e outras operações, de agentes considerados superavitários para repassá-los a agentes 

deficitários, por meio de operações de empréstimo, criando um mercado especial, no qual 

servem de intermediários do crédito. 

Desse conceito, decorrer alguns pontos que serão melhor avaliados por nós e que estão 

intimamente ligados com as taxas de juros, quais sejam: (i) o recebimento de recursos, que se 

trata de operação que pode ter custos e riscos que influirão na taxa de juros; (ii) a atividade de 

intermediação, a qual está ligada ao conceito de spread bancário, conforme veremos adiante; e 

(iii) a própria operação de crédito, à qual são aplicadas taxas de juros, objeto de nossa análise. 
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IV.1.1. Atividades bancárias no Brasil: um breve histórico 

 

O início da atividade bancária no Brasil começou em 1808, juntamente com a vinda 

da família real para o Brasil, momento em que foi criado o Banco do Brasil, que assumiu 

também a função de casa de moeda e como “caixa” da família real, sendo extinto em 1829. Em 

1833, houve a tentativa de se criar um segundo Banco do Brasil, que não logrou êxito por falta 

de interessados em participar do seu capital. Somente em 1845, conseguiu-se criar uma terceira 

versão do Banco do Brasil, que também tinha a função de emissão de moeda.138 

Posteriormente, em 1850, com a publicação do Código Comercial, houve uma 

tentativa tímida de se regular o mercado bancário. O antigo Código Comercial de 1850 

preceituava que os banqueiros eram os comerciantes que praticavam, habitualmente, as 

chamadas “atividades de banco”139.  

Na mesma época, houve a publicação do Regulamento nº 737 de 25 de novembro de 

1850, o qual listava as operações de câmbio, banco e corretagem como operações de mercancia, 

ou seja, atividades desempenhadas tipicamente por comerciantes ou empresários, 

demonstrando, dessa forma, que a atividade bancária é atividade empresarial.140 

O Decreto nº 2.711 de 19 de dezembro de 1860 estabeleceu que seriam considerados 

bancos as companhias que tivessem por objeto comércio, por conta própria ou de terceiros, de 

ouro e prata, em moeda, em pó ou em barra, de títulos de empresas de qualquer natureza, de 

“efeitos de comércio” e de outros títulos e crédito, de empréstimos de qualquer natureza, 

operações de câmbio, de depósitos, de aberturas de contas correntes, de desconto e redesconto 

e de quaisquer outras operações de movimento de crédito. 

                                                 
138YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 255 
et seq. 

139 A esse respeito, Cf. Código Comercial de 1850, que foi revogado:  
“Art. 119 - São considerados banqueiros os comerciantes que têm por profissão habitual do seu comércio as 
operações chamadas de Banco. 

Art. 120 - As operações de Banco serão decididas e julgadas pelas regras gerais dos contratos estabelecidos neste 
Código, que forem aplicáveis segundo a natureza de cada uma das transações que se operarem.” 

140 “Art. 19. Considera-se mercancia: 

(...) 

§ 2º As operações de cambio, banco e corretagem.” 
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Em 1921, o Decreto nº 14.728, de 16 de março de 1921, passou a regulamentar de 

forma mais detalhada as operações bancárias. Em seu artigo 3º, estabelecia como atividades 

típicas de bancos o comércio, por conta própria ou de terceiros, de ouro e prata, em moeda, em 

pó ou em barra, de títulos de empresas de qualquer natureza, de “efeitos de comércio” e de 

outros títulos e crédito, de empréstimos de qualquer natureza, operações de câmbio, de 

depósitos, de aberturas de contas correntes, de desconto e redesconto e de quaisquer outras 

operações de movimento de crédito.141 

Note-se, ainda, o Decreto nº 14.728, de 16 de março de 1921, em seu artigo 2º142, criou 

a Inspetoria Geral dos Bancos, que ficaria responsável pela fiscalização dos bancos e das casas 

bancárias, estando, contudo, sujeitas ao Ministério da Fazenda. 

Em 1945, por meio do Decreto-Lei nº 7.293 de 2 de fevereiro de 1945143, foi criada a 

Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), também subordinada ao Ministério da 

Fazenda, com a função de exercer o controle do mercado monetário e preparar a organização 

do Banco Central do Brasil. 

                                                 
141 A esse respeito, Cf. Decreto nº 14.728/21: 
“Art. 3º A' Fiscalização da Inspectria e ás disposições do presente regulamento ficam sujeitos os bancos, casas 
bancarias, agencias de bancos ou companhias, nacionaes ou estrangeiras, e quaesquer pessoas naturaes ou judiciais, 
nacionaes ou estrangeiras, que se destinem a exercer no Brasil: 

1º , o commercio por conta própria ou de outrem: 

a) de ouro ou prata em moeda, em pó ou em barra ; 

b) de títulos de emprezas de qualquer natureza; 

c) de effeitos de commercio e de outros valores negociáveis ou por endosso ou por simples tradição; 

2º , empréstimos de qualquer espécie; 

3º , operações de cambio; 

4º, depósitos de valores de qualquer natureza; 

5º, abertura de contas correntes; 

6º, descontos redescontos; 

7º, quaisquer operações bancarias attinentes ao movimento de credito, seja qual for sua natureza ou forma por que 
se realize. 

Paragrapho único. Para os effeitos do presente regulamento considera-se banco a pessoa natural ou jurídica que 
com capital superior a 500;000$ realizar as operações especificadas neste artigo, e casa bancaria a que, com o 
mesmo objetivo, tiver o capital igual ou inferior a 500:000$ 000.” 

142 Art. 2 O serviço de fiscalização dos bancos e casas bancarias será executado pela Inspectoria Geral de Bancos, 
sob a superintendência do Ministério da Fazenda. 

143“Art. 1º E' criada, diretamente subordinada ao Ministro da Fazenda a Superintendência da Moeda e do Crédito, 
com o objetivo imediato de exercer o contrôle do mercado monetário e preparar a organização do Banco Central.” 
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Sobre a regulamentação da época, expõe Carvalho de Mendonça: 

Escassa é a legislação brasileira sobre os bancos e suas operações. Quanto 
àquela, podemos dizer não existir no Brasil organização bancária. Os 
esparsos textos legais e regulamentares que possuímos sobre bancos, 
procuram principalmente manter a gravosa fiscalização ultimamente 
instituída. 

Quanto às operações de banco, o Cód. Comercial, no art. 120 limitou-se a 
dispor que seriam decididas e julgadas pelas regras gerais dos contratos, 
aplicáveis segunda a natureza de cada uma das transações que se operassem. 
(grifos nossos) 144 

 

Essa situação somente começou a mudar na década de 1960, com a publicação da Lei 

Bancária, que previa a criação do sistema financeiro nacional, a criação do Conselho Monetário 

Nacional, do Banco Central do Brasil, estabeleceu regras sobre as instituições financeiras e 

sobre as atividades por elas desempenhadas, bem como sobre os princípios norteadores do 

sistema financeiro nacional. A Lei Bancária está vigente até hoje. 

Avaliaremos, na próxima Seção, o conceito de operações bancárias ou atividades 

bancárias, especialmente a atividade de intermediação financeira. Esse conceito será avaliado 

sob o prisma histórico: começaremos pelos delineamentos mais antigos e passaremos aos mais 

recentes, tentando demonstrar a evolução do conceito no decorrer do tempo. 

 

IV.1.2. Atividades tipicamente bancárias: a intermediação financeira 

 

No começo do século XX, o conceito de atividade bancária já se aproximava bastante 

do nosso conceito atual. Os bancos e banqueiros eram chamados de comerciantes de capitais e 

crédito. À época, já se entendia que os bancos, com base em seus próprios recursos e tomando 

as devidas cautelas para equilibrar as operações ativas e passivas, operavam de duas formas: de 

um lado, recebiam crédito do público, por meio de depósitos (operações passivas); de outro 

lado, concediam crédito, por meio de empréstimos (operações ativas).145 

                                                 
144CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial. 4 Ed. [Rio de Janeiro]: Ed. 
Freitas Bastos, 1947. Vol. VI. Livro IV. Parte II e III. p.9 

145LACERDA, Paulo de. Do Contracto de Abertura de Credito. São Paulo: N. Falcone & Cia.,1904. p.34 et seq. 
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Tinha-se, portanto, a ideia de que os bancos empregavam recursos monetários e títulos 

de forma produtiva, agindo, sobretudo, como facilitadores no mercado. Já havia, nessa época, 

o conceito de que os bancos agiam, em ambas as operações, em nome próprio, assumindo, para 

si, os riscos inerentes a cada uma das operações.146 

O banco atua, portanto, na interposição entre quem fornece os recursos e aqueles que 

necessitam dos recursos, realizando também a especulação por meio do exercício dessa 

interposição147. Nas palavras de Carvalho de Mendonça: 

Para melhor explicar o conceito jurídico sobre os bancos, na sua vasta 
complexidade, podemos dizer que estes são empresas comerciais, cujo 
objetivo principal consiste na intromissão entre os que dispõem de capitais e 
os que precisam obtê-los, isto é, em receber e concentrar capitais para, 
sistematicamente, distribuí-los por meio de operações de crédito.148 (grifo 
nosso) 

 

A atração, pelos bancos, de recursos de terceiros se dá com base na confiança que tais 

terceiros têm no banco, aplicando tais recursos em operações de crédito no mercado, razão pela 

qual são chamados de intermediários do crédito. Os bancos, dessa forma, centralizam a oferta 

e procura de recursos, tornando-os produtivos ao investi-los naqueles que sabem torná-lo 

produtivo. Deve-se, contudo, ressaltar os riscos relacionados a essa atividade, visto que os 

recursos captados pelos bancos podem ser exigidos, a qualquer momento, por seu depositante 

Ainda, a atividade bancária pressupõe a organização de suas atividades de intermediadores de 

crédito por meio de uma empresa criada especificamente para esse propósito..149 

Entende-se que a atividade o objetivo da atividade de especulação praticada pelos 

bancos é o lucro resultante da diferença entre a taxa de juros que pagam aos que lhes depositam 

os recursos e a taxa de juros que recebem daqueles que necessitam de recursos. Recebem 

também outras fontes de remuneração provenientes de outros serviços prestados.150 

                                                 
146 LACERDA, Paulo de. Do Contracto de Abertura de Credito. p.34 et seq. 

147CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial. 4 Ed. [Rio de Janeiro]: Ed. 
Freitas Bastos, 1947. Vol. VI. Livro IV. Parte II e III. p.9 et seq. 

148CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Ibidem. p.13-14 

149 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Ibidem. p.14 et seq. 

150 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Ibidem. p.14 et seq. 
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Note-se, contudo, que a atividade tipicamente bancária não se caracteriza somente pela 

intermediação financeira. Há uma qualidade especial nessa intermediação financeira, 

caracterizada pela interposição de dois atos que constituem o chamado “binômio bancário”. As 

duas operações são necessárias e dependentes. Além disso, a atividade bancária é caracterizada 

pela pluralidade ou multiplicidade de atos interponentes: uma interposição isolada não 

caracteriza a atividade bancária.151 

Seguindo a linha adotada acima, podemos entender como operações bancárias aquelas 

que têm conteúdo econômico e que são praticadas em massa, sendo que: (i) o conteúdo 

econômico diz respeito à circulação de riqueza que as operações bancárias promovem, 

organizada, habitual e reiteradamente; (ii) as operações bancárias visam ao público em geral, 

valendo-se de tipos negociais estandardizados; e (iii) as operações bancárias são 

interdependentes, de modo que uma operação ativa (de concessão de crédito) relaciona-se a 

uma operação passiva (de captação de recursos). 152 

Os bancos, a fim de cumprir suas finalidades econômicas, realizam várias operações 

que se diversificam de acordo com as especialidades de cada empresa. Conforme estabelecia o 

revogado Código Comercial de 1850, em seus artigos 119 e 120153, as operações bancárias 

diziam respeito aos “atos de comércio” realizados pelos banqueiros. 154 

Posteriormente, a Lei Bancária restringiu o exercício da atividade financeira às 

instituições financeiras, que, conforme artigo 17 do referido diploma legal, são “as pessoas 

jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, 

intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 

nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”.  

                                                 
151 MUNIZ BARRETO, Lauro. Direito Bancário. São Paulo: Universitária de Direito, 1975. p. 26 et seq. 

152 ABRÃO, Nelson. (rev. e ampl. Carlos Henrique Abrão). Direito Bancário. 11 Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p 
p.54 et seq. 

153 “Art. 119. São considerados banqueiros os comerciantes que têm por profissão habitual de seu comércio as 
operações chamadas de Banco. 

 Art. 120. As operações de Banco serão decididas e julgadas pelas regras gerais de contratos estabelecidos 
neste Código, que forem aplicáveis segundo a natureza de cada uma das transações que se operarem.” 

154 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. 9ª Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  p. 
515. 
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Todavia, a simples leitura do artigo supramencionado poderia levar a conclusões 

absurdas como a de se considerar como atividades privativas de instituições financeiras 

atividades praticadas por grande parte das empresas nacionais. Assim, aconselha o autor a 

interpretação teleológica do artigo 17, buscando-se o objetivo do artigo para descobrir o 

verdadeiro sentido dessa norma. 155 

Dentro do método escolhido acima, pode-se concluir que o escopo da Lei Bancária ao 

definir o conceito de atividade financeira é salvaguardar a confiabilidade e higidez das 

instituições financeiras, encarregadas de captar junto ao público recursos em geral, sob a forma 

de depósitos ou investimentos de natureza diversa, e repassá-los através de empréstimo ou 

financiamento a setores produtivos da sociedade.  

Com efeito, podemos concluir que as atividades privativas de instituições financeiras 

obedecem cumulativamente a determinadas características, quais sejam: (i) captação de 

recursos de terceiros em nome próprio; (ii) repasse financeiro de tais recursos através de 

operações de mútuo; (iii) intuito de auferir lucro com as operações de repasse; e (iv) 

habitualidade das operações de repasse financeiro156 

A doutrina estrangeira faz alguns apontamentos interessantes sobre a função das 

entidades intermediárias que, embora não sejam totalmente aplicáveis à realidade brasileira, 

ampliam um pouco nossa visão sobre o assunto. De acordo com essa análise, os intermediários 

financeiros oferecem benefícios importantes aos agentes superavitários, ao desempenhar sua 

função de intermediação: 

(i) Diversificação: através de intermediários financeiros, é possível se investir em 

um portfólio mais diversificado; 

(ii)  Economias de escala: os investidores podem usufruir de economias de escala, 

diminuindo custos do investimento. Além disso, economias de escala favorecem a 

diversificação do portfólio, ao passo que há projetos em valores que são muito superiores ao 

valor que um indivíduo dispõe para investir; 

(iii)  Expertise: os intermediários financeiros conhecem melhor seus negócios do que 

os investidores podem conhecer. Por exemplo, bancos que oferecem empréstimos tem áreas 

                                                 
155 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. São Paulo: Atlas, 2005. p.16 

156 SALOMÃO NETO, Eduardo. Ibidem. p.27 
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especializadas na análise de crédito do tomador do empréstimo e conseguem monitorar os 

pagamentos das parcelas do empréstimo; e 

(iv) Alguns intermediários financeiros convertem investimentos ilíquidos157 em 

investimentos líquidos: os ativos líquidos podem ser convertidos em dinheiro rapidamente, 

conforme solicitação de seu titular. Ativos ilíquidos não gozam da mesma característica, 

contudo, normalmente oferecem retornos maiores. Intermediários financeiros podem investir 

em um portfólio de ativos ilíquidos e ofertar a seus investidores ativos líquidos que representem 

os ativos ilíquidos.158 

Por fim, terminamos essa seção com um entendimento advindo de uma doutrina 

estrangeira que também, a nosso ver, aplica-se ao caso brasileiro, qual seja, que a caraterização 

de uma empresa como banco ou não está ligada às suas atividades e, por conseguintes, à sua 

função econômica. Conforme a doutrina apontada, os autores adotaram a definição de banco 

por sua função econômica, sendo tal função desempenhada por meio do seu papel de 

intermediário financeiro ao ofertar “serviços de compensação e liquidação” aos seus clientes, 

como, e.g., aceitar depósitos, abrir contas correntes e conceder empréstimos.159 

 

IV.1.2.1. Operações ativas 

 

Tomando como ponto de partida os conceitos acima expostos, entendemos que as 

operações ativas são operações nas quais as instituições financeiras atuam no polo ativo, como 

credores, aplicando não somente capital próprio, como também o numerário recebido de 

terceiros que passou à sua propriedade por se tratarem de coisas fungíveis. Na aplicação de tais 

recursos, a instituição financeira aplica uma taxa de juros, além de outras tarifas e encargos.160 

                                                 
157 Entende-se por investimento ilíquido, o investimento não conversível em moeda ou não conversível em moeda 
sem perda financeira. 

158 CARNELL, Scott Richard; MACEY, Jonathan R.; MILLER, Geoffrey P. The Law of Financial Institutions. 
New York: Wolters Kluwer & Business, 2013. p.38 et seq. 

159CARNELL, Scott Richard; MACEY, Jonathan R.; MILLER, Geoffrey P. Ibidem. p.38 et seq. 
160 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. 9ª Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 
519 
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Há uma enorme variedade de produtos ativos que se diferenciam em prazos, tarifas, 

formas de pagamento e garantias, sendo parte deles regulado pelo Conselho Monetários 

Nacional e (ou) pelo Banco Central do Brasil. 

A título meramente informativo, segue abaixo figura contendo classificação dos 

clientes quanto à forma de captação de recursos utilizada pelas instituições financeiras. 

 

Figura 6: Análise do Devedor 

 

Fonte: Fortuna, Eduardo. Mercado Financeiro. Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark. 

2008. p.175 

 

Consoante a regulamentação bancária em vigor, as operações ativas deverão conter 

informações a respeito de todos os encargos e despesas incidentes na operação, discriminando: 

taxa efetiva mensal e anual de juros; índice de preços ou base de remuneração; tributos 

incidentes; e as tarifas e demais despesas incidentes.161  

                                                 
161 Circular n. 2.905 de 30 de junho de 1999 

“Art. 8º Os contratos de concessão de crédito devem conter informações a respeito de todos os encargos e despesas 
incidentes no curso normal da operação, discriminando:  

I - a taxa efetiva mensal e anual equivalente aos juros;  

II - o índice de preços ou a base de remuneração, caso pactuado;  

III - os tributos e contribuições e os respectivos valores;  

IV - as tarifas e demais despesas e os respectivos valores.  

Parágrafo 1º No caso de operações nas quais o valor de qualquer encargo ou despesa seja definido apenas por 
ocasião da liberação ou da colocação dos recursos à disposição do contratante, a cláusula contratual que expresse 
essa condição deve informar o veículo a ser utilizado para a comunicação desse valor.  

Parágrafo 2º No caso de contratos prevendo a possibilidade de majoração do valor de qualquer encargo ou despesa, 
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IV.1.2.2. Operações passivas 

 

Nas operações passivas, por sua vez, as instituições financeiras se tornam devedores 

dos investidores, recebendo desses últimos recursos pelo qual ficam responsáveis. Como os 

recursos são coisas fungíveis (i.e., dinheiro), a propriedade desse numerário passa para os 

bancos que ficam obrigados a devolver coisas do mesmo valor, qualidade e quantidade, 

observadas eventuais correções monetárias e juros, quando aplicáveis. 

As modernas instituições financeiras criaram o conceito de mesa de operações, na qual 

centralizam a maioria de suas áreas de mercado (suas operações comerciais que envolvam a 

definição de taxas de juros, incluindo-se o spread bancário). Uma das principais funções dessa 

mesa é a formação de taxas para captação de recursos através de depósitos bancários, com o 

objetivo de obter o menor custo possível de captação e, ainda assim, ter competitividade no 

mercado. 162 

 

 

  

                                                 
é obrigatória a inclusão de cláusula estipulando que o contratante será previamente informado da elevação 
respectiva, por meio do veículo de comunicação previsto contratualmente” 

162 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro. Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark. 2008. p. 174 
et seq. 
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A título meramente informativo, segue abaixo figura contendo classificação dos 

clientes quanto à forma de investimento utilizada pelas instituições financeiras. 

 
Figura 7: Análise do Investidor 

 

Fonte: Fortuna, Eduardo. Mercado Financeiro. Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark. 
2008. p.175 

 
 
 

IV.2. O Sistema Financeiro Nacional 

 

Conforme explicado na Seção IV.1.1., até o advento da Lei Bancária, havia uma 

carência muito grande de regulamentação do mercado financeiro. Esse quadro somente se 

alterou após a publicação da Lei Bancária, a qual instituiu o sistema financeiro nacional e, como 

autoridades responsáveis pela execução da política econômica, o Conselho Monetário Nacional 

e o Banco Central. 

De forma geral, o sistema financeiro nacional abrange as atividades bancária, de 

seguradora e de mercado de valores mobiliários, competindo a ele a aplicação dos meios 

financeiros necessários ao desenvolvimento econômico e social. O sistema financeiro nacional 

está estruturado na forma descrita na figura abaixo. 
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Figura 8: Composição do Sistema Financeiro Nacional 

 

Fonte: Adaptado de Fortuna, Eduardo. Mercado Financeiro. Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: 

Qualitymark. 2008. p.18 

 

Nota-se, portanto, que o sistema financeiro nacional é formado por um subsistema de 

intermediação financeira, formado pelas instituições financeiras, como bancos e outras 

sociedades não bancárias, e por um subsistema normativo, formado por autoridades monetárias, 

i.e., o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário 

Nacional, os quais serão detalhados abaixo. 

SISTEMA  
FINANCEIRO 
NACIONAL 

Subsistema Normativo 

Subsistema de 
Intermediação 

Conselho Monetário Nacional 

Banco Central do Brasil 

Comissão de Valores 
Mobiliários  

Conselho de Recursos do SFN 

Superintendência de Seguros 
Privados 

Secretaria de Previdência 
Complementar 

Banco do Brasil 

BNDES 

Instituições Financeiras 
Bancárias 

Instituições Financeiras Não 
Bancárias 

Instituições Auxiliares 

Agentes Especiais 
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O artigo 192 da Constituição Federal, ao tratar do sistema financeiro nacional, trouxe 

alguns princípios, quais sejam, o de promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir 

aos interesses da coletividade. Como se trata de um princípio, ele carrega consigo certo grau de 

subjetividade, a qual poderá afetar uma futura regulamentação bancária que, porventura, esteja, 

de alguma forma em desarmonia com esses princípios. 

 

IV.2.1. Conselho Monetário Nacional 

 

O Conselho Monetário Nacional é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro 

Nacional, com competência para estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, 

cambial e creditícia, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das 

instituições financeiras, bem como disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. 

O Conselho Monetário Nacional, ao estabelecer diretrizes gerais das políticas monetária, 

cambial e creditícia, acaba se transformando em um conselho de política econômica.  

Tal órgão é constituído pelo Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de 

presidente, pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e pelo Presidente do Banco 

Central do Brasil, sendo órgão autônomo. Junto a tal órgão, funcionam a Comissão Técnica da 

Moeda e do Crédito e as Comissões Consultivas (i) de Normas e Organização do Sistema 

Financeiro, (ii) de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros, (iii) de Crédito Rural, (iv) de 

Crédito Industrial, (v) de Crédito Habitacional e para Saneamento e Infra-Estrutura Urbana. (vi) 

de Endividamento Público e (vii) de Política Monetária e Cambial.  

 

IV.2.2. Banco Central do Brasil 

 

O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal administrada por uma diretoria 

composta por cinco membros escolhidos pelo Conselho Monetário Nacional, sendo um deles 

eleito o presidente de tal autarquia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios. O Banco 

Central do Brasil foi criado para substituir a Superintendência da Moeda e do Crédito – 

SUMOC. 
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Para Turczyn, as competências privativas do Banco Central do Brasil podem ser 

divididas em quatro campos distintos, quais sejam: (i) monetário; (ii) fiscalizatório; (iii) 

banqueiro do Governo; e (iv) redesconto seletivo. 163 

Dessa maneira, o Banco Central do Brasil atua como executor e fiscal das leis e das 

normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional, além de ter poderes para atuar como 

agente econômico, praticando atos que interferem diretamente sobre as condições de oferta e 

demanda do mercado.164 Apesar de, em teoria, o Banco Central do Brasil ter funções mais 

executivas, na realidade, ele acaba determinado diversos aspectos de política monetária e 

creditícia, valendo-se, muitas vezes da delegação de poderes concedida pelo Conselho 

Monetário Nacional.  

Em teoria, de acordo com a Lei Bancária, as atribuições do Conselho Monetário 

Nacional e do Banco Central do Brasil se complementam, sendo que enquanto o Conselho 

Monetário Nacional emite normas reguladoras, o Banco Central do Brasil executa referidas 

normas mediante atos fiscalizatórios e sancionatórios.165 

Consequentemente, mecanismos de coordenação entre o Conselho Monetário 

Nacional e o Banco Central do Brasil foram criados para harmonizar a atuação de ambas as 

entidades, tais como: (i) mecanismos para promover integração e comunicação entre as 

entidades, dentre eles: (a) participação do presidente do Banco Central do Brasil como membro 

do Conselho Monetário Nacional, e (b) atribuição ao Banco Central do Brasil da função de 

secretaria-executiva do Conselho Monetário Nacional, tornando públicas as decisões tomadas 

pelo último; (ii) mecanismos de controle, dentre os quais: (a) atribuição conferida ao Conselho 

Monetário Nacional para aprovar o regimento interno e contas do Banco Central do Brasil e 

decidir sobre seu orçamento e sistemas de contabilidades, e (b) dever do Banco Central do 

Brasil de cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.166 

Por fim, cumpre notar que, conforme salienta Saddi167, o Banco Central do Brasil, além 

de exercer funções clássicas de um banco central, exerce também funções atípicas, que podem 

                                                 
163 TURCZYN, Sidnei. O Sistema Financeiro Nacional e a Regulação Bancária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 139. 

164 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. São Paulo: Atlas, 2005. p.95 

165 SALOMÃO NETO, Eduardo. Ibidem.. p.97 

166 SALOMÃO NETO, Eduardo. Ibidem. p.98 

167 SADDI, Jairo. O poder e o cofre. São Paulo: Textonovo, 1997. p. 198 et seq. 
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ser divididas em (i) legislativas (emissão de circulares, cartas-circulares, portarias); (ii) 

executivas (como cobrança de alguns tributos); (iii) judiciárias (como intervenções em 

instituições financeiras); e (iv) diplomáticas (e.g., quando celebra acordos com os demais 

bancos centrais).168 

O Banco Central do Brasil, a exemplo da maioria dos bancos centrais no mundo, é 

emprestador de última instância, caso os bancos comerciais estejam com problemas de liquidez, 

por meio de operações de redesconto ou por meio de operações compromissadas de títulos 

públicos. 

 

IV.2.3. As instituições financeiras 

 

Constituem ainda o Sistema Financeiro Nacional as denominadas instituições 

financeiras, que, na ocasião da publicação da Lei 4.595/64, foram divididas entre instituições 

financeiras “tradicionais” (que existiam antes da entrada em vigor do referido diploma legal) e 

as instituições financeiras “novas” (modalidade de instituições financeiras que foram criadas 

pela Lei 4.595/64).  

Às instituições financeiras privadas cumpre a tarefa de promover a intermediação 

financeira e integrar o subsistema de intermediação, composto pelas seguintes instituições: 169 

(a) instituições financeiras bancárias: (i) bancos comerciais, (ii) bancos múltiplos e 

(iii) caixas econômicas; e 

(b) instituições financeiras não bancárias: (i) bancos de investimento, (ii) bancos de 

desenvolvimento, (iii) sociedades de crédito, financiamento e investimento, (iv) sociedades de 

arrendamento mercantil (leasing), (v) cooperativas de crédito, (vi) sociedades de crédito 

imobiliário, e (vii) associações de poupança e empréstimo, somando-se a essas as agências de 

fomento e as sociedades de crédito ao microempreendedor.  

Os bancos comerciais são instituições financeiras, privadas ou públicas, cujo objetivo 

principal é proporcionar o suprimento oportuno e adequado de recursos necessários para 

                                                 
168 Cf. TURCZYN, Sidnei. O Sistema Financeiro Nacional e a Regulação Bancária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005.  p.141 et seq. 

169 TURCZYN, Sidnei. Ibidem. p.177 
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financiar, a curto e médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, 

as pessoas físicas e terceiros em geral. 

Tais instituições financeiras são consideradas como bancos por excelência, 

caracterizando-se pela captação de recursos do público em geral à vista através de contrato de 

conta corrente bancária. Exercem várias atividades financeiras, dentre elas: (i) desconto de 

títulos; (ii) operações de abertura de crédito simples ou em conta corrente; (iii) operações 

especiais, incluindo-se com crédito rural, de câmbio e comércio internacional; (iv) captação de 

depósitos à vista e a prazo; (v) operações de repasse de recursos; e (vi) prestação de serviços.170 

Os bancos comerciais são aqueles que recebem recursos de quem tem e o distribuem 

através de crédito seletivo para aqueles que necessitam recursos, cirando moeda através doe 

feito multiplicador do crédito. Aos bancos comerciais é permitida a delegação de uma série de 

operações, valendo-se, até mesmo, de correspondentes bancários. 

A Lei 4.595/64171denomina como instituições financeiras públicas os bancos públicos, 

mantidos pelos governos federal ou estaduais incumbidos da execução das políticas creditícias 

dos respectivos governos172. Note-se, entretanto, que o mesmo os bancos públicos não federais 

estão sujeitos às disposições referentes às instituições financeiras privadas.173 

As caixas econômicas federais foram expressamente mantidas como instituições 

financeiras públicas. No Sistema Financeiro Nacional, restaram, junto ao Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Banco da Amazônia S.A., ambos criados no 

período anterior ao da vigência da Lei 4.595/64 com a função de promover o desenvolvimento 

regional.174 

                                                 
170 TURCZYN, Sidnei. O Sistema Financeiro Nacional e a Regulação Bancária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p.179 

171  “Art. 22. As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da execução da política de crédito do 
Governo Federal.”  

172 ABRÃO, Nelson. (rev. e ampl. Carlos Henrique Abrão). Direito Bancário. 11 Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
p.50 et seq. 

173 Nos termos do artigo 24 da Lei 4.595 de 31.12.1964, as instituições financeiras públicas não federais estão 
submetidas às disposição atinentes às instituições financeiras privadas. 

174 TURCZYN, Sidnei. Ibidem.. p.148 et seq.  
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As instituições financeiras públicas, inclusive estaduais, foram de grande importância 

para o Sistema Financeiro Nacional, uma vez que eram instrumento de utilização política de 

governos estaduais e federal, sendo, muitas vezes, usados de forma irresponsável.175 

Por fim, é importante notar que as instituições financeiras públicas federais tiveram 

tratamento diverso do tratamento dado às demais instituições financeiras, incluindo-se as 

instituições financeiras públicas não federais, como, e.g., quanto à submissão à fiscalização do 

Banco Central do Brasil (artigo 45 da Lei 4.595/64),176 visto que as instituições financeiras 

públicas federais não estão sujeitas à intervenção e liquidação extrajudicial decretada pelo 

Banco Central do Brasil, ao contrário das demais instituições financeiras.177 

Os bancos múltiplos são instituições financeiras, privadas ou públicas, que realizam as 

operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio de 

pelo menos duas das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, 

de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento, 

sendo que tais operações estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis 

às instituições singulares correspondentes às suas carteiras. Cumpre notar que a carteira de 

arrendamento mercantil (leasing) foi introduzida após a adesão do Brasil ao Acordo de Basiléia 

em 1994. Contudo, a carteira de seguro continua excluída do âmbito de atuação do banco 

múltiplo. 

Em 1988, o Sistema Financeiro Nacional sofreu uma importante alteração que aboliu 

a “compartimentação” da atividade bancária, através da criação do banco múltiplo, também 

conhecido como banco universal ou multifuncional. Com efeito, ressalta o autor que o banco 

múltiplo possibilitou uma maior eficiência tanto no aspecto jurídico (relacionada à obtenção de 

autorização para funcionamento e à supervisão das atividades desempenhadas pelo Banco 

Central do Brasil), quanto no aspecto econômico (racionalização da administração da 

instituição com redução de custos). 178 

                                                 
175 TURCZYN, Sidnei. O Sistema Financeiro Nacional e a Regulação Bancária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005.  p.149. 

176  “Art. 45. As instituições financeiras públicas não federais e as privadas estão sujeitas, nos termos da 
legislação vigente, à intervenção efetuada pelo Banco Central da República do Brasil ou à liquidação 
extrajudicial.” 

177 TURCZYN, Sidnei. Ibidem. p.150 et seq. 

178 TURCZYN, Sidnei. Ibidem.  p.189 
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As caixas econômicas integram o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o 

Sistema Brasileiro de Habitação, podendo, para tanto, captar depósitos à vista, realizar 

operações ativas e prestar serviços às pessoas físicas, podendo, ainda, operar no crédito direito 

ao consumidor. As caixas econômicas têm competência também para a venda de bilhetes da 

loteria; contudo, sua principal fonte de recursos advém dos depósitos em caderneta de 

poupança.179 

As caixas econômicas têm seu modelo nos bancos populares ingleses (saving banks) e 

que têm forte cunho social, servindo como instrumento creditício na política governamental. 180 

Os bancos de desenvolvimento (no caso, o BNDES e o BNB) são instituições 

financeiras públicas não federais cujo objetivo precípuo é de proporcionar o suprimento 

oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento, em médio e longo prazo, de 

programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social do estado 

onde tenha sede, cabendo-lhe apoiar prioritariamente o setor privado. Os bancos de 

desenvolvimento existentes incluem-se no grupo de instituições financeiras controladas pelos 

governos estaduais e que, geralmente, operam com repasses de órgãos financeiros do Governo 

Federal. 

Os bancos de investimento foram criados no Brasil através da Lei nº 4.728 de 4.7.1965 

(“Lei do Mercado de Capitais”), a qual, em seu artigo 29181, atribuiu competência ao Banco 

Central do Brasil para autorizar a constituição de bancos de investimentos privados. 

 

IV.3. Contratos bancários  

 

Uma vez que as operações bancárias normalmente são formalizadas por meio de 

contratos bancários, cabe, antes de passarmos para a análise da taxa de juros, algumas breves 

descrições sobre os contratos bancários. Essa breve Seção será dividida da seguinte forma: (i) 

                                                 
179 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro. Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark. 2008. p. 28-
29 

180 ABRÃO, Nelson. (rev. e ampl. Carlos Henrique Abrão). Direito Bancário. 11 Ed. São Paulo: Saraiva, 2008 
p.35 et seq. 

181 “Art 29. Compete ao Banco Central do Brasil a constituição de bancos de investimento de natureza privada 
cujas operações e condições de funcionamento serão reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, prevendo: 
(...)”  
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contratos bancários como fonte de direito; (ii) breves apontamentos jurídicos sobre os contratos 

bancários; e (iii) juros como causa do contrato bancário. 

 

V.3.1. Contratos bancários como fonte de direito 

 

Inicialmente, é importante notar que, conforme ensinamentos de Ferraz Junior182, a 

teoria das fontes diz respeito à tomada de consciência de que o direito não é essencialmente um 

dado, sendo, outrossim, uma construção elaborada dentro da cultura humana, desenvolvendo-

se desde o momento que a ciência jurídica percebe seu objeto (o direito) como um produto 

cultural. Contudo, o reconhecimento do direito como uma construção não exclui o 

reconhecimento do direito como um dado. 

Reconhece o autor que a teoria das fontes de direito proporciona uma série de regras 

estruturais do sistema do ordenamento que dizem respeito à entrada de uma norma no 

ordenamento jurídico. As normas, por sua vez, são os principais elementos constituintes do 

ordenamento jurídico; portanto, a norma, ao mesmo tempo, é fonte (regra estrutural) e dado 

(elemento do sistema). Em suma, geralmente, utiliza-se a denominação fonte para descrever os 

modos de formação das normas jurídicas (da sua entrada no ordenamento jurídico), sejam elas 

gerais ou individuais, abstratas ou concretas183. 

Os negócios jurídicos constituem a mais abundante fonte de obrigações, sendo que seu 

distintivo é que a obrigação (ou relação jurídica obrigacional) criada pelo negócio jurídico é 

querida pelo obrigado, o qual a contrai voluntariamente, agindo na esfera de sua autonomia 

privada. 184 

Os contratos são fontes de direito de baixo grau de objetividade, de forma que não são 

fontes secundum legem (que derivam sua força da lei), nem contra legem (contra a lei), são, 

portanto, fontes praeter legem, que na omissão da lei, inovam e estabelecem como premissa 

                                                 
182 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação. 4ª Ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2003. p.223 et seq. 

183 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Ibidem. p.227 

184 GOMES, Orlando. (atual. e rev. Edvaldo Brito). Obrigações. 17 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009 p. 39 et seq. 
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verdadeiras regras gerais com caráter de norma. Assim, tratam-se de normas individuais de 

caráter vinculante. 185 

Dentro do exposto, pode-se concluir que os contratos bancários são fonte de direito, 

uma vez que, na omissão da legislação brasileira sobre o assunto, eles inovam, criando regras 

e relações jurídicas entre instituições financeiras e suas contrapartes negociais, sendo que tais 

relações jurídicas têm características especiais que as distinguem das relações jurídicas 

reguladas pelo Código Civil.186 

 

V.3.2. Contratos bancários: breves comentários jurídicos 

 

Atualmente, o Código Civil de 2002 unificou as obrigações civil e comercial, não mais 

distinguindo a natureza dos contratos de acordo com as características das pessoas que os 

celebram. Contudo, permanece o conceito de que as operações bancárias são aquelas praticadas 

por instituição financeira, sendo instrumentadas através de contratos bancários. 

Conforme explicitado no Capítulo anterior, as operações bancárias realizam-se por 

intermédio de contratos, os quais constituem posições jurídicas ativas e passivas, simples e 

complexas, das quais são titulares as partes que os celebram. 

Os contratos bancários eram regulamentados pelo Código Comercial, o qual foi 

parcialmente revogado pela Lei nº 10.406 de 10.1.2002 (“Código Civil”)187. O antigo Código 

Comercial estabelecia que às operações bancárias aplicavam-se às disposições atinentes aos 

contratos mercantis. 

Atualmente, o Código Civil unificou as matérias civil e comercial e passou a 

regulamentar as operações e os contratos comerciais, incluindo-se os contratos bancários. 

Entretanto, carecem de regulamentação específica os contratos bancários na legislação vigente. 

                                                 
185 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação. 4ª Ed. rev. 

e ampl. São Paulo: Atlas, 2003. p. 246 et seq. 

186 Nesse tocante, vale dizer que, atualmente, os contratos estão regulados pelo Código Civil de 2002, que, apesar 
de ter expressamente revogado o antigo Código Comercial de 1850, não regulamentou os contratos bancários, 
sendo a esses contratos aplicam-se supletivamente as normas atinentes aos contratos em geral. 

187 “Art. 2.045. Revogam-se a Lei nº 3.071 de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil e a Primeira Parte do Código 
Comercial, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850” (sem grifos no original). 
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Dessa forma, aplicam-se aos contratos bancários, as disposições relativas aos contratos em 

geral. 

 

V.3.1. Os juros como causa dos contratos bancários 

 

A teoria da causa é um assunto de alta complexidade, envolvendo intensos debates há 

muito tempo, tendo raízes, até mesmo, no próprio direito romano. No Brasil, o assunto foi 

objeto de debates quando da elaboração do anteprojeto do Código Civil de 1916, sendo que 

Clovis Bevilaqua, autor do anteprojeto desse Código, optou por não adotar a teoria da causa no 

Código Civil. 

Nossa intenção, nesta Seção, não é a de discorrer sobre todas as teorias da causa e 

sobre seu intenso histórico, sendo, outrossim, a de tecer breves comentários com relação à teoria 

da causa, avaliando a hipótese de considerarmos os juros como causa de contratos bancários, 

considerando todos os aspectos da atividade financeira já descritos neste Capítulo. 

Como premissa à questão proposta, cabe-nos, como pressuposto, a avaliação da 

natureza jurídica do contrato: o contrato pode ser caracterizado como negócio jurídico bilateral 

obrigacional de cunho patrimonial188. Ou seja, os efeitos do contrato necessariamente afetarão 

os patrimônios das partes envolvidas, não sendo, entretanto, relevante o valor das prestações.189 

Dessa forma, não há contrato se não houver efeito patrimonial. 

Em vista do conceito acima abordado, fica claro que as operações bancárias, em sua 

totalidade ou, ao menos, em sua maioria, tratam-se de contratos por estarem imbuídas de 

natureza patrimonial. As operações bancárias objeto de nossa análise necessariamente serão 

caracterizadas como contratos, conforme concepção acima. O caráter patrimonial da operação 

bancária, contudo, não implica a necessidade da cobrança de juros, ou seja, não classifica o 

contrato como oneroso ou gratuito. 

Assim, estabelecido caráter patrimonial das operações bancárias, ou, de forma técnica, 

dos contratos bancários, passaremos à análise: (i) de breves explicações acerca da causa e de 

                                                 
188 MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 10 Ed. Saraiva: São Paulo, 2000. 
p.188 et seq. 

189VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial 4: Fundamentos da Teoria Geral dos 
Contratos. São Paulo: Malheiros, 2011. Tomo I. p.120 et seq. 
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sua relação com a função social do contrato; (ii) da possibilidade de considerarmos os juros 

como causa do contrato bancário. 

O direito romano classificava a causa segundo a sua atribuição, podendo ser 

classificada como: (i) causa credendi, que dizia respeito ao direito (ou pretensão) que uma 

pessoa tem de obter algum valor ou coisa de outra pessoa; (ii) causa solvendi, que dizia respeito 

ao dever ou obrigação de solver uma dívida e não se confundia com a causa credendi; e (iii) 

causa donandi, que dizia respeito à doação de uma parte à outra. Essa classificação era bastante 

genérica e, como dizia respeito às atribuições, tinha como lógica a visão do patrimônio das 

partes envolvidas.190 A explicação dada pelo direito romano acaba por não dar uma explicação 

sobre a causa. 

De acordo com a classificação adotada por Junqueira de Azevedo, a causa poderia ser 

definida nas seguintes formas: (i) causa efficiens, como o próprio fato jurídico, ou seja, como 

eficácia típica do ato ou fato jurídico após subsunção do fato lato sensu à norma jurídica; (ii) 

causa impulsiva, como motivo, sendo ele psicológico e objetivo (quando se trata, e.g., de justa 

causa respaldada pelo direito); (iii) causa civilis ou naturalis, dividindo-se em causa natural 

(que surge naturalmente, e.g., as responsabilidades de um depositário ao aceitar a guarda de 

uma coisa) e causa convencional (decorrente de acordo entre as partes); (iv) a atribuição 

patrimonial, conforme classificação romana explica anteriormente; e (v) causa finalis, como os 

objetivos buscados pelas partes ao contratar.191 

A causa, ainda, pode ser analisada de acordo com as teorias objetivas da causa e as 

teorias subjetivas da causa, a qual relaciona a causa ao escopo, finalidade, motivo último do 

negócio jurídico. Dentre as teorias objetivas, ressaltamos: (i) a causa como função econômico-

social, a qual é considerada pelo viés concreto, com relação ao seu mérito social; (ii) a causa 

como dirigismo ou meio de controle da autonomia privada, por meio de imposição de limites à 

autonomia das partes; e (iii) a causa da prestação e a causa do contrato, distinguindo-se a causa 

de cada prestação e do contrato em si.192 

                                                 
190PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. 4 Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, [1973]. t. III  p.78 et seq. 

191 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. 4 Ed. (ampl., atual. 
e ver.). São Paulo: Saraiva, 2014. p.152 et seq. 

192Essa classificação segue o modelo adotado por Verçosa. (In: VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso 
de Direito Comercial 4: Fundamentos da Teoria Geral dos Contratos. São Paulo: Malheiros, 2011. Tomo I. 
p.252 et seq.) 
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Com relação às atividades bancárias, as quais são formalizadas por intermédio de 

contratos bancários, propomos analisá-las de acordo com os seguintes preceitos, que se inter-

relacionam: (i) os princípios norteadores do mercado financeiro; e (ii) a “boa técnica bancária”. 

O artigo 192 da Constituição Federal193 traz, em seu texto, que o sistema financeiro 

nacional será estruturado de forma promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir 

aos interesses da coletividade. Desse dispositivo, podemos extrair os seguintes princípios: (i) a 

proteção da mobilização da poupança nacional; (ii) proteção da economia popular; e (iii) 

princípio da estabilidade da entidade financeira. 

O princípio da proteção da mobilização da poupança nacional visa a garantir o fluxo 

de recursos entre agentes superavitários e agentes deficitários, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento equilibrado do país e garantir os interesses da coletividade. O princípio da 

proteção da economia popular assegura a proteção da poupança popular, o que deverá ser 

efetuado por intermédio de regras relacionadas às aplicações e produtos financeiros. Já o 

princípio da estabilidade das entidades financeiras diz respeito às regras e à fiscalização que 

objetivem garantir a saúde financeira e patrimonial das entidades financeiras, sendo que esse 

princípio se agrega e complementa o princípio da proteção da economia popular194. 

A chamada “boa técnica bancária” pautava-se pela observância dos seguintes critérios 

pela instituição financeira, para fins de realização de suas operações ativas: (i) seletividade; (ii) 

garantia, (iii) liquidez e (iv) diversificação de riscos. Essa regra encontrava-se prevista na 

Resolução nº 1.559 de 22 de dezembro de 1988, tendo sido revogada em 2005 pela Resolução 

nº 3.258 de 28 de janeiro de 2005.  

Cabe, contudo, a avaliação de um julgado proferido pelo Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) sobre o tema, o qual entende que a realização de 

operações de crédito a taxas de juros inferiores às praticadas pelo mercado infringem as regras 

referentes à boa técnica bancária, conforme segue. 

 

                                                 
193 Art. 192 O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas 
de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital 
estrangeiro nas instituições que o integram. 

194QUIROGA MOSQUERA, Roberto. Os princípios informadores do direito do mercado financeiro e de capitais. 
In: _________________. Aspectos atuais do direito do mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 257-271 
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EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO – Cooperativa de crédito – Empréstimos 
– Concessão a funcionários sem observância à boa técnica bancária e a 
administradores mediante criação de linha de crédito com taxa inferior à 
praticada no mercado – Realização de operação passiva não permitida às 
cooperativas de crédito – Irregularidades caracterizadas – Responsabilização 
dos diretores – Recurso provido.195 

 

Em 28 de janeiro de 2005, o Conselho Monetário Nacional se pronunciou, por meio 

de Nota Técnica, acerca da revogação dos dispositivos acima mencionados, conforme segue. 

 

2. Cabe destacar que a edição da mencionada Resolução 1.559, de 1988, deu-
se em uma conjuntura em que a regulação do sistema financeiro era 
efetuada de forma pontual, mediante o estabelecimento de vedações ou da 
obrigatoriedade de adoção de determinadas práticas como estratégia de 
prevenção ou mitigação de riscos. No entanto, no contexto do 
desenvolvimento, amadurecimento, sofisticação e profissionalização do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN), as normas que norteiam seu 
funcionamento passaram a se basear em premissas que consideram a 
diversidade e complexidade das variáveis envolvidas nas operações do 
mercado financeiro, contemplando com maior abrangência as práticas 
subjacentes a cada uma das operações praticadas pelas instituições 
financeiras. 

  

3. Nesse sentido, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil 
têm implementado diversas medidas de caráter prudencial de modo a reduzir 
o risco de crise sistêmica e das operações bancárias, instituindo com esse 
intuito uma regulamentação coerente com as melhores práticas e 
recomendações internacionais, mais adequadas ao alcance dos objetivos 
almejados quanto à solidez do SFN.  

(...) 

6. Também não pode deixar de ser mencionado o fato de que a explicitação 
de algumas das operações ou práticas vedadas dificultava, em certos casos, as 
tarefas de supervisão e fiscalização a cargo do Banco Central do Brasil, tendo 
em vista que, em sendo impossível antecipar e enumerar todas as práticas 
entendidas como prejudiciais, as instituições poderiam ser induzidas a 
realizar operações não expressamente vedadas, mas cuja contratação 

                                                 
195CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. Acórdão no Recurso 4268 
(Processo BCB 9900972071). Julgado em 20.10.2004. Publicado no DOU de 20.12.2004. 



 85 
 

poderia ser danosa à instituição.196 (grifos nossos) 

 

Dessa forma, resta claro que o lucro é inerente à atividade bancária e também, às suas 

operações ativas, de forma que, em linha de princípio, a instituição financeira não poderia 

celebrar contratos bancários que não objetivassem ao lucro, no seu caso, representado, em sua 

maior parte, pelos juros cobrados. Essa regra relaciona-se com a própria higidez do sistema 

financeiro nacional e, considerando os bancos em sua função de multiplicador de moeda, à 

própria proteção da poupança popular. 

Voltando à proposta inicial dessa Seção, entendemos que, à luz dos pontos expostos 

acima, porém sem esgotar a discussão sobre o assunto, em diversos aspectos, a proposição 

acerca da cobrança de juros como causa dos contratos bancários parece viável, necessitando, 

contudo, de maiores análises que fogem ao tema dessa Dissertação. 

 

 

 

  

                                                 
196 CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Nota Técnica - Resolução 3.258, de 28 de janeiro de 2005. 
Disponível em <http://www.bcb.gov.br/pre/denor/port/2005/1/3.258,%20de%2028%20de%20janeiro.asp>. 
Acesso em: 07.1.2017. 
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V. A TAXA DE JUROS 

 

Atualmente, os juros tornarem-se corriqueiros em nosso dia-a-dia, de tal forma que 

sua conceituação técnica acabou passando para um segundo plano. Hodiernamente, conforme 

conhecimento popular (outrora dito, o conhecimento do chamado “homem médio”), 

consideram-se como juros os valores que podem ser cobrados na operação em que se troca 

dinheiro presente por dinheiro futuro, sendo a taxa de juros sua expressão sob a forma 

percentual. 

Esse conhecimento popular não está incorreto, todavia algumas incompletudes ou 

imprecisões neste conceito de origem popular acabam por retirar a compreensão da riqueza das 

taxas de juros, colocando um véu sobre sua natureza e suas funções, dificultando a análise de 

regras por parte de economistas e juristas. 

Pretende-se, portanto, neste capítulo esmiuçar a natureza, os elementos e as funções 

dos juros, tendo, como plano de fundo, as atividades das instituições financeiras, especialmente 

a intermediação financeira. Procurar-se-á, também, compreender o papel do spread bancário e 

como o spread bancário se relaciona com as legislação e regulamentação em vigor, bem como 

trazer à tona eventuais debates sobre o tema e sobre inovações que se aproveitam de lacunas 

normativas. 

 

V.1. A questão da taxa de juros no Brasil: breve histórico 

 

Antes de adentrarmos no histórico brasileiro acerca da questão dos juros, vale 

fazermos algumas inferências à história mundial cujos preceitos influenciaram sobremaneira 

Portugal e as primeiras legislações brasileiras sobre a cobrança de juros. 

A palavra “juro” provavelmente advém da palavra iura em latim, que significa direitos, 

e não da palavra usura. Cogita-se que pode ter havido um erro de plural: durante o século XIV 

ao invés de se adicionar a vogal “a” ao iur, a fim de se flexionar a palavra para o plural, 

acrescentou-se o “o”, surgindo a palavra juro197. 

                                                 
197 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. 3 Ed. Rio de Janeiro: Ed. 
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Tomás de Aquino, em sua Suma Teleológica, deixa claro a ilicitude da usura, 

esclarecendo que a cobrança de um valor em contraprestação a um empréstimo é uma prática 

injusta per se, visto que manifesta a venda de algo que não existe e que produz desigualdade.198 

Importante notarmos o contexto no qual se insere: estamos falando da fase que passava da 

moeda-mercadoria para o momento em que as “casas de custódia” passam a emitir certificados 

de depósitos. A atividade bancária, neste momento, era ainda bastante incipiente.  

As Ordenações Filipinas, primeiras leis vigentes no Brasil e antecessoras do Código 

Comercial de 1850 e do Código Civil de 1916, seguindo a influência do direito canônico que 

condenava a cobrança de juros, também condenavam a prática de cobrança de juros, nas 

disposições que tratavam de contratos usurários, em seu Livro IV, Título LXVII199.  

Posteriormente, a Lei de 24 de outubro de 1832, em seu artigo 1º, que o “juro ou 

premio de dinheiro, de qualquer espécie, será aquelle que as partes convencionarem”, 

revogando as disposições das Ordenações Filipinas em contrário. O mesmo diploma legal 

estabelecia, contudo, que havia a necessidade de estipulação de juros em instrumento público 

ou particular. 

Posteriormente, o Código Comercial de 1850 previu, em seu artigo 248200, a 

possibilidade de cobrança de juros em contratos de mútuo mercantil. Esse mesmo artigo ainda 

previa que, em caso de ausência da estipulação de juros, quando os juros devessem ser cobrados 

em decorrência de previsão legal, entender-se-ia que houve a estipulação de juros implícita. O 

problema que havia, no caso, era qual seria a taxa de juros aplicável nesses casos?201 

                                                 
Borsoi, 1971. t. XXIV p.15 

198TOMÁS DE AQUINO. Suma de Teología. [S.l.:s.n.], [1273?]. Disponível em 
<http://www.hjg.com.ar/sumat/c/c78.html>. Acesso em 07 jan. 2017. 

199  “TITULO LXVII 

Dos contractos usurarios 

Nenhuma pessoa, de qualquer stado e condição que seja, dê ou receba dinheiro, prata, ouro, ou qualquer outra 
quantidade pesada, medida, ou contada á usura, por que possa haver, ou dar alguma vantage, assi per via de 
emprestimo, como de qualquer outro contracto, de qualquer qualidade, natureza e condição que seja, e de qualquer 
nome que possa ser chamado.” 

200 “Art. 248.  Em commercio podem exigir-se juros desde o tempo do desembolso, ainda que não sejão 
estipulados, em todos os casos em que por este Codigo são permittidos ou se mandão contar. Fóra destes casos, 
não sendo estipulados, só podem exigir-se pela móra no pagamento de dividas liquidas, e nas iliquidas só depois 
da sua liquidação.  

         Havendo estipulação de juros sem declaração do quantitativo, ou do tempo, presume-se que as partes 
convierão nos juros da lei, e só pela móra (art. 138).” 

201LACERDA, Paulo de. Do Contracto de Abertura de Credito. São Paulo: N. Falcone & Cia.,1904. p.285-286 
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No passado, a solução encontrada foi a de adotar, nos casos de omissão da estipulação 

de juros, as disposições contidas no artigo 133 do Código Comercial202, estabelecendo, neste 

caso, para preencher essa lacuna, que as partes adotassem a taxa de juros praticadas pelos 

comerciantes do local de execução do contrato (como usos e costumes desse local). Observava-

se, à época, a cobrança de juros à taxa de doze por cento ao ano.203 

Nos casos em que não havia usos e costumes sobre a taxa de juros no local de execução 

dos contratos de mútuo, convencionou-se utilizar a taxa de juros prevista no artigo 3º da Lei de 

24 de outubro de 1832204, qual seja, de seis por cento ao ano, a qual foi denominada como taxa 

legal de juros205. 

O Código Civil de 1916 acompanhou o Código Comercial mostrando uma visão 

liberalista com relação à estipulação da taxa de juros no mútuo, estabelecendo, ainda, que as 

partes poderiam escolher sobre sua capitalização. De acordo com seu artigo 1.262, a taxa de 

juros seria de livre acordo entre as partes e, caso não houvesse estipulação, aplicar-se-ia a taxa 

legal prevista no artigo 1.062 do mesmo diploma legal, ou seja, aplicar-se-ia a taxa de juros de 

seis por cento ao ano.206 

Em 1933, seguindo tendências internacionais que negavam o liberalismo clássico pós-

crise de 1929 e em virtude da crise econômica do café no Brasil, procurou-se restabelecer as 

limitações às taxas de juros então praticadas, por meio da publicação do Decreto nº 22.626 de 

7 de abril de 1933, que ficou conhecida como “Lei da Usura” e está até hoje em vigor. 

Em 1964, foi publicada a Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964, que ficou conhecida 

como a “Lei Bancária”. Essa lei será objeto de análise mais detalhada posteriormente, quando 

                                                 
202 “Art. 133.  Omittindo-se na redacção do contracto clausulas necessarias á sua execução, deverá presumir-se 
que as partes se sujeitárão ao que he de uso e pratica em taes casos entre os commerciantes, no lugar da execução 
do contracto.” 

203 LACERDA, Paulo de. Do Contracto de Abertura de Credito. São Paulo: N. Falcone & Cia.,1904. p.285-286 

204 “Art. 3º Quando alguem fôr condemnado em Juizo a pagar juros que não fossem taxados por convenção, contar-
se-hão a 6% ao anno.” 

205 LACERDA, Paulo de. Ibidem. p.286 

206“Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano. 

 (…) 

 Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao empréstimo de dinheiro ou de outras 
coisas fungíveis. 

 Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem capitalização.” 
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falaremos dos aspectos jurídicos das taxas de juros, porém entendemos conveniente já 

mencioná-la com o efeito de completar a linha do tempo que estamos buscando traçar nessa 

seção. 

A nossa atual Constituição Federal, que foi publicada em 5 de outubro de 1988, 

estabeleceu, na redação original de seu artigo 192, §3º207, que os juros (incluídos, nesse 

conceito, comissões e quaisquer outras remunerações) referentes à concessão de crédito 

estariam limitados a doze por cento ao ano. Esse dispositivo em específico foi tema de intensos 

debates até ser excluído do ordenamento jurídico pátrio por meio da Emenda Constitucional nº 

40 de 29 de maio de 2003. 

Buscaremos avaliar melhor o ordenamento jurídico pátrio concernente à remuneração 

das operações ativas dos bancos, especialmente no que se refere às taxas de juros praticadas. 

No entanto, conforme proposta desta Dissertação, antes de avaliarmos as regras sob um prisma 

eminentemente jurídico, buscaremos alguns conceitos econômicos sobre taxas de juros e spread 

bancário para poder avaliar as regras de forma mais interdisciplinar, levando-nos ao melhor 

entendimento de seu objeto e ao questionamento sobre a sua efetividade. 

 

V.2. A taxa de juros sob a perspectiva econômica 

  

Juros, em sua acepção econômica, significa os valores aos quais faz jus aquele que 

empresta recursos. Os juros representam um valor pago àquele que emprestou seus recursos, 

representando sua remuneração, uma vez que dinheiro “presente” tem maior valor do que 

dinheiro “futuro”. Dessa forma, em uma representação matemática simples, temos208: 

 

                                                 
207 "Art. 192 .O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do 
País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:  

(...) 

§ 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente 
referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite 
será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.” 
(Redação original do artigo.) 

208 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Perguntas Mais Frequentes. .Disponível em 
<http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus/faq%201-juros%20e%20spread%20banc%C3%A1rio.pdf>. Acesso 
em 09 jan. 2007. 
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(a) Para juros simples: 

FV = PV (1 + (i.n)) 

 

(b) Para juros compostos: 

FV =   PV (1 + i) n  

 

Onde: 

FV = Valor Futuro (Future Value) ou montante total a ser recebido pelo credor. 

PV = Valor Presente (Present Value) ou capital investido ou emprestado pelo credor. 

i = taxa de juros (interest) 

n = prazo  

 

Não obstante, a determinação de taxa de juros pelas instituições financeiras, em suas 

atividades não é efetuada ao acaso e obedece a determinados critérios, os quais envolvem custo 

de oportunidade do investimento, risco de crédito, preferência por liquidez, nível de garantias 

outorgadas e a política monetária em vigor no país, dentre outros fatores. Assim, para fins da 

análise da taxa de juros, analisaremos cada um dos fatores que, sob o prisma eminente 

econômico, podem afetar sua determinação pelos bancos. O primeiro fator que analisaremos 

nesse trabalho será o de custo de oportunidade, para então passarmos a analisar as outras 

determinantes da taxa de juros.  

 

V.2.1. Custo de oportunidade e tradeoffs 

 

A origem da palavra economia é grega – oikonomos – e significa “aquele que 

administra um lar”. Apesar de sua origem ter perdido, em certa medida, seu sentido original, 

seu conceito gira em torno das tomadas de decisões, tanto pela família, no sentido original 

histórico, como pela própria sociedade, em seu sentido atual. A questão da tomada de decisões 
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ganha relevância em vista da escassez dos recursos, i.e., os recursos que a sociedade pode 

produzir são limitados209.  

Atendo-se às questões envolvendo a escassez de recursos e a tomada de decisões, é 

imperioso trazer à discussão como as pessoas tomam decisões. A economia tenta explicar esse 

processo decisório com base em alguns princípios, alguns dos quais se mostrarão importantes 

para a análise da taxa de juros, objeto desta Dissertação. A despeito da pretensa racionalidade 

com a qual indivíduos (e as firmas) tomam suas decisões e que permeia todos os princípios que 

procuraremos considerar como premissas para nossas discussões, há de se levar em conta que 

nem todas as decisões individuais são tomadas de forma racional (visão clássica), o que tem 

levado muitos economistas a estudar e entender o chamado “espírito animal”, o qual foi 

levantado por Keynes. 

Um dos princípios em economia é que os indivíduos (e as firmas) enfrentam tradeoffs: 

tradeoff é um termo, em inglês, que conceitua uma situação de escolha conflitante. Em outras 

palavras, há situações em que a escolha de um resultado querido acarreta efeitos indesejados, 

ou, ainda, a escolha de determinado resultado implica a impossibilidade de escolha de outro 

resultado também querido, porém conflitante. A título exemplificativo, podemos utilizar um 

jargão popular que, de certa forma, representa um tradeoff “caso ou compro uma bicicleta?”. 

Apesar desse tradeoff ser de simples assimilação, os tradeoffs que surgem na sociedade e, 

particularmente, no ambiente econômico apresentam conotações mais complexas, envolvendo 

escolhas difíceis por parte dos reguladores, inclusive em se tratando de escolhas de políticas 

regulatórias. 

Correlacionado ao problema dos tradeoffs, surge o segundo princípio da economia, 

qual seja, o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la (ou custo referente 

às alternativas sacrificadas210). A noção de custo aqui apresentada vai de encontro à noção de 

custo com a qual estamos acostumados, quais sejam, os custos explícitos de algo. Surge aqui, 

portanto, uma noção importante: há custos explícitos e há custos implícitos e todos esses custos 

devem ser considerados na tomada de decisão, assumindo-se que indivíduos e as firmas 

baseiam-se sempre em sua racionalidade para esse fim. 

                                                 
209 MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. Trad. da 3ª Ed. Norte-Americana. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008. p.4 et seq. 
210 PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de Economia, 6ª ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012. p. 51 
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O custo implícito, ínsito ao processo decisório atinente ao tradeoff, pelo qual os 

indivíduos ou as firmas renunciam a algo – que lhe traria benefícios – para obter outra coisa – 

que entendem que lhe trará mais benefícios – é chamado, pelos economistas, de custo de 

oportunidade. A compreensão deste conceito e dos tradeoffs enfrentados é essencial para 

entender o mecanismo das taxas de juros, tendo em vista a política monetária, as operações de 

mercado aberto (open market) e os tradeoffs enfrentados pelas instituições financeiras em suas 

operações.  

Nesse contexto, para avaliação de investimentos, podemos utilizar o conceito de custo 

médio ponderado do capital (weighted avarage cost of capital) representado pela média entre 

o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros, levando-se em considerado a 

participação de cada um deles no passivo total de empresas. Assim, para fins de análise da 

determinação das taxas de juros, consideraremos a seguinte classificação do custo de 

oportunidade concernente à atividade financeira: custo de oportunidade do capital próprio e 

custo de oportunidade do capital de terceiros.  

O custo de oportunidade do capital próprio diz respeito à soma da taxa de retorno do 

investimento livre de riscos e do prêmio do risco (para os investidores). Cumpre notar que os 

investidores sempre buscam aplicações financeiras com alta liquidez e baixo risco de 

inadimplemento (chamado também de risco de crédito). A análise de aplicações financeiras 

também abrange o conceito de duration, que pode ser definido como o tempo de retenção de 

determinado ativo por seu investidor para não sofrer perdas advindas do aumento da taxa de 

juros. No Brasil, o investimento que representa a maior liquidez (ou duration igual a zero) com 

menor risco de crédito é a Letra Financeira do Tesouro – LFT , cujo valor nominal está indexado 

à taxa de juros da Selic, não sofrendo, assim, efeitos relacionados ao aumento da taxa de juros 

básica da economia brasileira.211  

Em outras palavras, o custo de oportunidade do capital próprio traz consigo a seguinte 

ideia: um agente econômico superavitário, agindo no mercado financeiro, deseja investir seus 

recursos. Considerando as teorias do portfólio (relacionadas à análise keynesiana de demanda 

por moeda e a sua preferência por liquidez), a escolha do agente econômico por um ativo será 

determinada por seu patrimônio, pelo retorno esperado do investimento (em comparação a 

                                                 
211 OREIRO, José Luís; PAULA, Luiz Fernando de; SILVA, Guilherme Jonas Costa da; AMARAL, Rafael 
Quevedo do. Por que as taxas de juros são tão elevadas no Brasil? Uma avaliação empírica. In: Revista de 
Economia Política. Vol. 32, nº 4 (129), outubro/dezembro/2012.  pp. 557-579 
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outros), pela liquidez (duration) do investimento e pelo risco do investimento. Dessa forma, 

assumindo essa premissa, o investidor somente investirá seu capital em um ativo se esse ativo 

apresentar condições melhores que a LFT, considerando, neste caso, que: (i) a LFT é 

remunerada pela taxa de juros Selic; (ii) a liquidez da LFT é imediata; e (iii) o risco do 

investimento é zero, por se tratar de título público.  

O custo de oportunidade do capital de terceiros se relaciona com a venda de títulos no 

mercado de capitais e com os empréstimos junto ao sistema bancário, sendo mais relevante, 

para fins de apuração desse custo de oportunidade, os empréstimos tomados no sistema 

bancário, visto que o mercado secundário de venda de títulos é incipiente. Esse cômputo 

abrange e tem como um dos fatores determinantes o spread bancário, o qual é bastante elevado 

no Brasil, aumentando o custo do capital das empresas. Dessa forma, o estudo do spread 

bancário no Brasil mostra-se crucial na análise das taxas de juros no Brasil.212 

Em outras palavras, no caso do custo de oportunidade de capital de terceiros, temos o 

caso oposto: trata-se de um agente deficitário que busca recursos no mercado. Considerando 

esse agente racional, ele também tentará maximizar seus benefícios, tentando obter os recursos 

ao menor custo possível. Ou seja, trata-se de um agente que busca liquidez. Nesse caso, como 

o mercado secundário de venda de títulos no Brasil não é muito desenvolvido, a principal 

alternativa desse agente seria recorrer ao setor bancário. Nesse caso, no cômputo das taxas de 

juros aplicadas nesse setor, entrariam os custos relativos ao spread bancário. 

Por fim, conforme já abordado anteriormente, ressaltamos que a meta da taxa de juros 

Selic é definida pelo COPOM, em reunião trimestral, em vista dos objetivos de política 

econômica a serem atingidos, os quais se relacionam com a inflação (a nossa política econômica 

visa certas metas de inflação). Essa taxa, conforme nossas explicações acima, mostra-se crucial 

na determinação da taxa de juros bancária no Brasil, restando explicar a composição do spread 

bancário. 

  

                                                 
212OREIRO, José Luís; PAULA, Luiz Fernando de; SILVA, Guilherme Jonas Costa da; AMARAL, Rafael 
Quevedo do. Por que as taxas de juros são tão elevadas no Brasil? Uma avaliação empírica. In: Revista de 
Economia Política. Vol. 32, nº 4 (129), outubro/dezembro/2012.  pp. 557-579 
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V.2.2. Spread bancário 

 

O spread bancário representa o custo da intermediação financeira, sendo utilizado 

também como indicador de eficiência. Em outras palavras, o spread bancário seria a diferença 

entre o custo de captação e o custo da aplicação. 

Desde 1999, o Banco Central do Brasil vem estudando o spread bancário através da 

decomposição de seus elementos ex ante. A metodologia adotada pelo Banco Central do Brasil 

considera como elementos que compõem o spread bancário as despesas administrativas, o risco 

de inadimplência (risco de crédito), os tributos incidentes na operação e a margem de lucro do 

banco (que seria o resíduo dessa diferença). Tais estudos realizados pelo Banco Central do 

Brasil vêm sendo aperfeiçoados no decorrer dos anos, a fim de se entender, efetivamente, qual 

é a parcela do lucro (ou margem líquida) dos bancos.213  

Há diversos debates acerca da metodologia adotada pelo Banco Central do Brasil e sua 

acuidade, principalmente no que tange à determinação do spread ex ante, visto que a avaliação 

do spread ex post pode demonstrar diferenças sensíveis com relação aos seus fatores de 

composição e à margem líquida do banco. A metodologia originalmente adotada pelo Banco 

Central do Brasil acaba por determinar imprecisamente a margem líquida dos bancos, visto que 

tal margem considera os erros e omissões de estimativa, como também desconsidera os 

impactos de subsídios cruzados e da aplicação compulsória de recursos.  

Todavia, tal metodologia teve uma evolução natural e passou a incorporar fatores 

como o direcionamento de crédito – tanto no caso de aplicação compulsória de recursos, como 

no caso de subsídios cruzados – e também a tributação indireta incidente sobre os recursos 

captados e aplicados.214 

Com relação à metodologia adotada pelo Banco Central do Brasil, cumpre destacar 

que tal metodologia, justamente por tratar da decomposição do spread ex ante, utiliza como 

                                                 
213BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Juros e Spread Bancário no Brasil. Brasília: BCB, 1999. 
Disponível em <http://www.bcb.gov.br/ftp/juros-spread1.pdf.> 

214 REIS JUNIOR, Henrique O.M.; PAULA, Luiz Fernando de; LEAL, Rodrigo Mendes. Decomposição do Spread 
Bancário no Brasil: Uma Análise do Período Recente. In: In: Revista EconomiA, Brasília, v.14, n.1A, p.29-60, 
jan/abr 2013 
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referenciais as taxas e preços estabelecidos pelos bancos, ao passo que uma metodologia 

baseada na análise do spread ex post utilizar-se-ia do resultado contábil dos bancos.215  

Desde 1999 até 2007, predominava no mercado financeiro brasileiro um movimento 

de redução do custo com despesas administrativas – muito provavelmente em decorrência de 

ganhos de escala relacionados ao crescimento do crédito – e redução de encargos relacionados 

aos fatores de recolhimento compulsório, aplicação de crédito direcionado, tributos indiretos e 

recolhimentos para o Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Em 2008, em razão da crise do 

subprime – há inversão desse movimento, em vista do aumento da percepção do risco pelos 

bancos, pelo mercado e pelos órgãos reguladores.216 

 

V.2.2.1. Decomposição do spread bancário ex ante 

 

O modelo adotado pelo Banco Central do Brasil utiliza em sua metodologia a 

decomposição do spread bancário ex ante. Essa metodologia pauta-se em modelos estatísticos 

para definição de uma série de fatores que compõem o spread bancário, como despesas 

administrativas e inadimplência. Com relação ao risco de inadimplência, a Resolução CMN nº 

2.682 de 21 de dezembro de 1999, conforme alterada, traz regras de provisionamento de 

recursos com base em uma classificação de risco de crédito que deverá ser feita pela própria 

instituição financeira, observadas as disposições do mencionado normativo.217  

Note-se, ainda, que a metodologia adotada pelo Banco Central do Brasil considera 

como custo de captação na composição da taxa de juros o custo do Certificado de Depósito 

Bancário (“CDB”), assumindo que tal instrumento é a principal forma de captação de recursos 

pelas instituições financeiras bancárias. 

  

                                                 
215 REIS JUNIOR, Henrique O.M.; PAULA, Luiz Fernando de; LEAL, Rodrigo Mendes. Decomposição do Spread 
Bancário no Brasil: Uma Análise do Período Recente. In: In: Revista EconomiA, Brasília, v.14, n.1A, p.29-60, 
jan/abr 2013 

216REIS JUNIOR, Henrique O.M.; PAULA, Luiz Fernando de; LEAL, Rodrigo Mendes. Ibidem. p.29-60 

217 REIS JUNIOR, Henrique O.M.; PAULA, Luiz Fernando de; LEAL, Rodrigo Mendes. Ibidem. p.29-60 
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Figura 9: Estrutura do spread bancário ex-ante (p.p.) 

Fonte: Banco Central do Brasil (2014, p.42) 

 

V.2.2.2. Decomposição do spread bancário ex post 

 

A decomposição do spread bancário ex post é baseado nas demonstrações contábeis 

das instituições financeiras, subdividindo-se, segundo estudos da FIPECAFI, em três categorias 

de spread: (i) spread bruto (que corresponde às receitas financeiras menos as despesas 

financeiras de captação); (ii) spread direto (spread bruto menos as despesas diretamente 

incidentes sobre os produtos); e (iii) spread líquido (spread direto menos as despesas indiretas 

e impostos sobre os lucros). Nessa metodologia, as despesas de captação já levaram em 

consideração os resultados da captação.  

Podem-se, ainda, considerar nas receitas oriundas da intermediação financeira, além 

das receitas de crédito, as receitas resultantes das próprias operações de tesouraria. Critica-se, 

ainda, que a resolução das questões relacionadas ao risco de crédito e aos tributos (diretos e 

indiretos) incidentes sobre as operações de crédito não são suficientes para resolver o problema 

do spread bancário no Brasil, sendo necessário avaliar a participação das despesas estruturais e 

da própria margem dos bancos neste componente.  

A despeito de as metodologias de decomposição do spread bancário ex ante e ex post 

apresentarem componentes similares, tais quais despesas operacionais, inadimplência e 

margem líquida dos bancos, há diferenças relevantes no que tange ao grau de importância que 

cada componente tem na composição do spread. Explica-se: no caso da metodologia de 
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decomposição do spread bancário ex ante, a inadimplência (ou o risco de crédito) é o fator mais 

relevante do spread bancário, ao passo que a margem líquida do banco é reduzida; já na 

metodologia de decomposição ex post, ao se levar em consideração elementos de despesa e 

receitas que acabam por elevar o spread bancário, o componente mais relevante acaba sendo as 

despesas operacionais dos bancos, contudo, a margem líquida dos bancos apresenta um 

aumento, conforme tabelas abaixo. Utilizaremos as duas tabelas usadas no trabalho no qual 

estamos nos baseando para facilitar a análise.  

 

Figura 10: Estrutura do spread bancário ex-ante (p.p.) 

Fonte: REIS JUNIOR, Henrique O.M.; PAULA, Luiz Fernando de; LEAL, Rodrigo Mendes. (2013) 

 

Figura 11: Estrutura do spread bancário ex-post (p.p.) 

Fonte: REIS JUNIOR, Henrique O.M.; PAULA, Luiz Fernando de; LEAL, Rodrigo Mendes. (2013) 
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V.2.3. Conclusões acerca do funcionamento da taxa de juros bancárias 

 

Com relação ao comportamento da taxa de juros praticadas pelos bancos em suas 

operações ativas, temos algumas conclusões, em vista dos pontos acima abordados: 

(a) a taxa de juros Selic, determinada pelo COPOM, estabelece a taxa de juros 

mínima, ou taxa de juros básica, da economia, em razão do custo de oportunidade de capital 

próprio; 

(b) a taxa de juros de operações bancárias, a grosso modo, é considera o custo de 

captação bancária e o spread bancário, sendo o spread bancário; 

(c) o spread bancário, definido pela taxa de juros da operação ativa menos a taxa de 

juros da operação passiva, não se confunde com o lucro do banco, englobando outras variáveis, 

como custo administrativo, tributos, custos com Fundo Garantidor de Créditos e com reservas 

compulsórias, custos relacionados ao crédito direcionado e o risco de crédito (ou a 

inadimplência). O lucro do banco (ou, mais apropriadamente, a margem líquida do banco) é o 

valor ao qual o banco faz jus deduzidas todas essas despesas;  

(d) a taxa de juros é influenciada por outros fatores, como as variações cambiais; e 

(e) há diferenças significativas na análise do spread ex-ante e ex-post, devendo tais 

diferenças serem também consideradas na análise do spread bancário, principalmente no que 

se refere ao aumento de despesas estruturais e da própria margem líquida dos bancos, no caso 

da metodologia de decomposição ex-post. 

 

V.3. A taxa de juros e spread bancário sob a perspectiva jurídica 

 

Para fins metodológicos, apresentaremos o conceito jurídico de taxa de juros (ou de 

juros, visto que a doutrina jurídica não costuma fazer a distinção entre juros e taxas de juros) 

da mais antiga para a mais recente, a fim de evidenciar a evolução do conceito ao longo do 

tempo. 
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V.3.1. Taxa de juros ou juros: evolução do conceito 

 

Para fins da avaliação da evolução do conceito jurídico de taxa de juros ou juros, 

dividiremos essa análise em quatro períodos: (i) antes da entrada em vigor do Código Comercial 

(antes de 1851); (ii) da entrada em vigor do Código Comercial à entrada em vigor da Lei 

Bancária (1851 a 1965); (iii) da entrada em vigor da Lei Bancária à entrada em vigor da 

Constituição Federal (1965 a 1988); e (iv) após a entrada em vigor da Constituição Federal (a 

partir de 1988). 

Partindo da premissa de que estamos analisando a taxa de juros aplicada em operações 

bancárias, desconsideraremos, na divisão aqui proposta, a entrada em vigor da Lei nº 3.071, de 

1 de janeiro de 1916 (Código Civil de 1916), nem do Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933 

(Lei da Usura). No entanto, no decorrer de nossa análise, faremos referências aos artigos 

aplicáveis do Código Civil de 1916 e também aos artigos da Lei da Usura, que está vigente até 

hoje. 

 

V.3.1.1. Antes da entrada em vigor do Código Comercial (antes de 
1851) 

 

Começaremos essa seção incluindo dois conceitos que marcaram o Brasil do século 

XIX, que são a vedação à prática da usura, especialmente em dois aspectos: o de mohatra e o 

do anatocismo. O mohatra é a definição de um tipo de contrato usurário (segundo definição da 

época e seguindo nomenclatura adotada pelas Ordenações Filipinas218) caracterizado por suas 

operações conjugadas: de um lado, uma compra de um bem à vista e a preços baixos; e, do 

outro lado, uma venda, desse mesmo bem, a preços altos, com pagamento a prazo. Já 

anatocismo é a capitalização de juros (também conhecido como “juros sobre juros”).219 

                                                 
218 “TITULO LXVII 

Dos contractos usurarios 

 Nenhuma pessoa, de qualquer stado e condição que seja, dê ou receba dinheiro, prata, ouro, ou qualquer outra 
quantidade pesada, medida, ou contada á usura, por que possa haver, ou dar alguma vantage, assi per via de 
emprestimo, como de qualquer outro contracto, de qualquer qualidade, natureza e condição que seja, e de qualquer 
nome que possa ser chamado.” 

219BEVILAQUA, Clovis. Direito das Obrigações. Bahia: José Luiz da Fonseca Editor, 1896. p. 283 
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À época, as vedações a práticas tidas como usurárias eram consideradas benéficas, 

visto que as limitações à usura, conforme entendimento da época, buscavam coibir cobrança de 

valores que não fossem de caráter compensatório, ou seja, que não fossem para compensar os 

lucros cessantes e danos emergentes advindos do empréstimo. Buscava-se, portanto, um 

equilíbrio nas relações.220 

Em 1832, com a Lei de 24 de outubro de 1832221, uma vez entendido que o equilíbrio 

mencionado anteriormente havia sido atingido e de forma a evitar que houvesse desequilíbrio 

no sentido oposto, i.e., do lado do credor, evitando a cobrança de juros, permitiu-se às partes a 

livre contratação das taxas de juros, estabelecendo, no caso de omissão de estipulação de taxa 

de juros pelas partes, a aplicação de uma taxa de juros de seis por cento ao ano, os quais foram 

convencionados como juros legais.222 

 

V.3.1.2. Da entrada em vigor do Código Comercial à entrada em vigor 
da Lei Bancária (1851 a 1965) 

 

Os juros eram a prestação devida ao credor pela privação temporária ou pelo uso do 

dinheiro, a título de compensação ou indenização, bem como pelo risco da devolução da 

quantidade de dinheiro originalmente emprestada, chamada principal. Os juros, neste caso, 

eram os frutos civis do dinheiro emprestado223. Os juros são considerados como acessórios do 

principal (o capital originalmente emprestado), sendo somente aplicáveis quando se tratar de 

                                                 
220BEVILAQUA, Clovis. Direito das Obrigações. Bahia: José Luiz da Fonseca Editor, 1896. p.283 

221 “Art. 1º O juro ou premio de dinheiro, de qualquer especie, será aquelle que as partes convencionarem. 

Art. 2º Para prova desta convenção é necessaria escriptura publica, ou particular, não bastando nunca a simples 
prova testemunhal. 

Art. 3º Quando alguem fôr condemnado em Juizo a pagar juros que não fossem taxados por convenção, contar-se-
hão a 6% ao anno. 

Art. 4º Ficam revogadas as Leis e disposições em contrario.” 

222 BEVILAQUA, Clovis. Ibidem. p.283 et seq. 

223A questão de que os juros são acessórios a um principal (capital originalmente emprestado) traz o pressuposto 
de que o dinheiro é um bem frutífero. (Cf. GOMES, Orlando. (atual. e rev. por Edvaldo Brito). Obrigações. 17 
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.65 et seq.; SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil: 
Teoria Geral das Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1976. Vol. II. p.110) 



 101 
 

empréstimo de coisas fungíveis (i.e., mútuo).224 Há, contudo, divergências doutrinárias se os 

juros devem ou não ser pagos na mesma espécie do capital principal emprestado225. 

Os juros não se confundem com rendas, com dividendos e de quaisquer outras 

vantagens ou compensações. Explica-se: (i) os juros são acessórios de um principal, não 

existindo sem eles; já as rendas não pressupõem a existência de um principal; (ii) os dividendos 

representam parcela do lucro líquido de uma sociedade, ao passo que os lucros são a 

contraprestação do devedor; (iii) os juros são distintos de outras vantagens que se prometa ao 

credor, como, e.g., prestação de serviços ao credor ou uso de coisas do devedor.226 

Os juros e o principal compõem uma só dívida, porém constituem prestações 

diferentes, podendo, portanto, ser exigíveis e pagas em momentos diferentes, conforme 

estipulados pelas partes no negócio jurídico. Desse princípio, podemos inferir as seguintes 

consequências: o credor não é obrigado a aceitar o pagamento do principal sem o pagamento 

dos juros vencidos; o credor que dá quitação à dívida, dá tal quitação com relação ao principal 

e aos juros, salvo estipulação em contrário; os juros vencidos e não pagos podem ser reclamados 

até o momento de seu efetivo pagamento ou de sua prescrição227; e a cessão do principal 

necessariamente implica a cessão, de forma dispositiva, dos juros228. Note-se que há a 

possibilidade de se efetuar a cessão do principal e dos juros em apartado, por isso a cessão do 

principal, quando não há estipulação em contrário, significa a cessão dos juros.229 

Nesse momento, a doutrina jurídica começa a fazer distinção entre juros legais e juros 

convencionais, juros compensatórios e juros moratórios, que será explorada, brevemente, 

adiante. 

                                                 
224CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial. 4 Ed. [Rio de Janeiro]: Ed. 
Freitas Bastos, 1947. Vol. VI. Livro IV. Parte I. p.283-284 (Cf. GOMES, Orlando. (atual. e rev. Edvaldo Brito). 
Obrigações. 17 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.65; SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de 
Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1976. Vol. II. p.110 ) 

225 Carvalho de Mendonça entende que os juros devem ser da mesma espécie do principal, ao passo que Gomes 
entende que o pagamento de juros pode ser feito em coisa de espécie diferente do principal. (Cf. CARVALHO DE 
MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial. 4 Ed. [Rio de Janeiro]: Ed. Freitas Bastos, 1947. Vol. 
VI. Livro IV. Parte I. p.285 e GOMES, Orlando. (atual. e rev. Edvaldo Brito). Obrigações. 17 Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. p.66) 

226CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Ibidem. p.285-286  

227CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Ibidem. p.292 

228PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. 3 Ed. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi, 
1971. t. XXIV p.15-16 

229PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Ibidem. p.36-37  
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Os juros diferenciam-se do “crédito dos juros”, esse último entendido como a 

pretensão de natureza creditícia devida quanto da exigibilidade dos juros, ou seja, o valor devido 

a título de juros, no momento de seu vencimento, sendo convertido em crédito enquanto 

subsistir, independentemente da exigibilidade dos créditos, fato que legitimaria o anatocismo 

em caso de inadimplemento da parcela de juros.230 

A taxa de juros é a medida dos juros sobre uma parcela do capital emprestado, 

relativamente a um determinado período. É uma “expressão do valor do uso do dinheiro”231, 

variando de acordo com as leis de oferta e demanda e circunstâncias do lugar. As partes podem 

acordar a taxa de juros livremente; entretanto, a existência de dívida não traz necessariamente 

a obrigação de prestar juros, sendo que tal obrigação deve decorrer de declaração de vontade – 

no caso de estipulação de juros pelas partes – ou de previsão legal – que prevê regra suplente 

para os casos de omissão (aplicando-se a taxa de juros de seis por cento ao ano). O anatocismo, 

contudo, somente é permitido quando expressamente estipulado pelas partes. O pagamento 

voluntário de juros, quando houver previsão de sua não incidência pelas partes, implica o 

reconhecimento tácito de sua fluência pelo devedor.232 

Em consonância com o pensamento liberalista descrito no parágrafo anterior, durante 

a vigência do Código Comercial, a fluência de juros era vista como um de seus efeitos naturais. 

Em caso de omissão, de acordo com o artigo 248 do Código Comercial233, aplicar-se-ia: (i) as 

taxas usualmente praticadas pelos comerciantes no local de execução do contrato de 

empréstimo, consoante artigo 133 do Código Comercial234; ou (ii) no caso de ausência de taxa 

de juros usualmente praticada pelos comerciantes no local de execução do contrato, a taxa de 

juros legal. Até 1917, com a entrada em vigor do Código Civil de 1916, a taxa de juros legal 

                                                 
230PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti Tratado de Direito Privado. 3 Ed. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi, 
1971. t. XXIV p.15-16 

231 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial. 4 Ed. [Rio de Janeiro]: Ed. 
Freitas Bastos, 1947. Vol. VI. Livro IV. Parte I. p.287 

232 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Ibidem. p.287 et seq. 

233 “Art. 248.  Em commercio podem exigir-se juros desde o tempo do desembolso, ainda que não sejão 
estipulados, em todos os casos em que por este Codigo são permittidos ou se mandão contar. Fóra destes casos, 
não sendo estipulados, só podem exigir-se pela móra no pagamento de dividas liquidas, e nas iliquidas só depois 
da sua liquidação. 

      Havendo estipulação de juros sem declaração do quantitativo, ou do tempo, presume-se que as partes 
convierão nos juros da lei, e só pela móra (art. 138).” 

234 “Art. 133.  Omittindo-se na redacção do contracto clausulas necessarias á sua execução, deverá presumir-se 
que as partes se sujeitárão ao que he de uso e pratica em taes casos entre os commerciantes, no lugar da execução 
do contracto.” 



 103 
 

era estabelecida pelo artigo 3º da Lei de 24 de outubro de 1832, qual seja de seis por cento ao 

ano235. Posteriormente, com a entrada em vigor do Código Civil de 1916, a taxa de juros legal 

passou a ser definida por seu artigo 1.062 pela mesma taxa de seis por cento ao ano. O mesmo 

diploma legal convencionou, em seu artigo 1.063, que, quando houvesse estipulação da taxa de 

juros, sem sua quantificação, aplicar-se-ia a taxa de juros de seis por cento ao ano236. 

No âmbito do Código Comercial, para afastar a fluência de juros, seria necessária 

convenção entre as partes. Era permitido às partes que estipulassem a taxa de juros que lhe 

conviesse, seguindo o pensamento liberalista. Com relação ao anatocismo, i.e., a capitalização 

de juros, prevaleceu a opinião sobre a possibilidade de capitalização de juros no caso de 

empréstimos em conta corrente tão somente.237 No âmbito do Código Civil de 1916, para haver 

cobrança de juros, havia a necessidade de sua convenção de forma expressa, conforme artigo 

1.262 do Código Civil de 1916.238 

Em 1933, foi publicada a Lei da Usura, que dispôs sobre os juros, ou melhor, as taxas 

de juros estipuladas nos contratos, estabelecendo limites para essa contratação, bem como 

sanções de ordem civil, como a nulidade do contrato com tal estipulação239, bem como sanções 

penais240 e administrativas (multa) para as instituições financeiras e intermediários241. Como o 

                                                 
235“Art. 3º Quando alguem fôr condemnado em Juizo a pagar juros que não fossem taxados por convenção, contar-
se-hão a 6% ao anno.” 

236 “Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano. 
     Art. 1.063. Serão também de seis por cento ao ano os juros devidos por força de lei, ou quando as partes 
os convencionarem sem taxa estipulada.” 

237LACERDA, Paulo de. Do Contracto de Abertura de Credito. São Paulo: N. Falcone & Cia., 1904. p.283 et. 
seq. 

238 “Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao empréstimo de dinheiro ou de outras 
coisas fungíveis. 
     Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem capitalização.” 

239“Art. 11. O contrato celebrado com infração desta lei é nulo de pleno direito, ficando assegurado ao devedor a 
repetição do que houver pago a mais.” 

240“Art. 13. É considerado delito de usura, toda a simulação ou prática tendente a ocultar a verdadeira taxa do juro 
ou a fraudar os dispositivos desta lei, para o fim de sujeitar o devedor a maiores prestações ou encargos, além dos 
estabelecidos no respectivo título ou instrumento. 
Penas - prisão por (6) seis meses a (1) um ano e multas de cinco contos a cinqüenta contos de reis. 
No caso de reincidência, tais penas serão elevadas ao dobro. 
Parágrafo único. Serão responsáveis como co-autores o agente e o intermediário, e, em se tratando de pessoa 
jurídica, os que tiverem qualidade para representá-la.” 

241“Art. 12. Os corretores e intermediários, que aceitarem negócios contrários ao texto da presente lei, incorrerão 
em multa de cinco a vinte contos de reis, aplicada pelo ministro da fazenda e, em caso de reincidência, serão 
demitidos, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis.” 
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escopo da Lei da Usura é bastante amplo242, em tese, suas regras aplicar-se-iam tanto aos 

contratos de empréstimo no âmbito do Código Civil (empréstimos ou mútuos civis), quando no 

âmbito do Código Comercial (empréstimos ou mútuos mercantis), incluindo, neste último caso, 

mútuos bancários. 

A partir de 1933, a limitação à taxa de juros passou a ser aplicada a todas as obrigações 

contratadas no Brasil, aplicável a todas as pessoas, inclusive às instituições financeiras. A 

política de limitação de preços (ou de taxas de juros) foi ampla, compreendendo também outros 

setores da economia, como o crédito rural (Lei nº 454243 e Lei nº 492244).245  

Sobre o período entre 1933 e 1964, confira-se os comentários de Vidigal: 

O crédito público extinguiu-se, (...) de forma genérica, os que assumiram 
posição de devedores se enriqueceram em função da dimensão e do prazo da 
dívida – o que provocou, de parte dos poupadores menores, a prática de 
compra de lotes de terreno para pagamento a prazo e de apartamentos na 
planta, assim como, de parte dos empresários, a prática de estocagem 
especulativa, soluções que afastaram os escassos recursos disponíveis de sua 
distribuição ótima pelo organismo econômico, engendrando desemprego e 
desestímulo recessivos.246 

 

Notamos que, nesse período, em 1945, foi criada a Superintendência da Moeda e do 

Crédito (SUMOC), a qual tinha, dentre outras atribuições, a função de delimitar as taxas de 

juros bancárias e orientar as operações bancárias em geral, sendo o antecessor do nosso atual 

Banco Central, conforme adiantamos no Capítulo IV. 

                                                 
242“ Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores 
ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).” 

243“Art. 7º As condições dos empréstimos, as exigências de sua garantia e liquidação, assim como a forma de 
emissão de bonus, os valores dêstes e os juros que vencerão, serão regulados pelas disposições que adotar o Banco 
do Brasil em seus estatutos ou no regulamento que expedir para as operações de crédito agrícola e industrial, o 
qual deverá ser submetido prèviamente à aprovação do Ministro da Fazenda. 

Parágrafo único. Os juros de todo e qualquer financiamento à agricultura e à criação não poderão exceder de oito 
(8) por cento ao ano.”  

244“Art. 32. Não excederão de 8 % ao ano os juros de obrigações contraidas para o financiamente de trabalhos 
agrícolas e pecuários, e para a respectiva compra de maquinismos e utensílios, desde que tenham a garantia do 
penhor agrícola.” 

245OLIVEIRA, Marcos Cavalcante. Moeda, Juros e Instituições Financeiras: Regime Jurídico. 2 Ed. Rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.389-390 

246VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Direito Monetário.  São Paulo: IBCB, 1995, p. 94. 
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V.3.1.3. Da entrada em vigor da Lei Bancária à entrada em vigor da 
Constituição Federal (1965 a 1988) 

 

Em 1965, entrou em vigor a Lei Bancária, a qual estruturava o sistema financeiro 

brasileiro e criava o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil. Com 

essa lei, a política monetária e creditícia, bem como a limitação de taxas de juros passaram a 

ser atribuição do Conselho Monetário Nacional, nos termos do artigo 4, inciso IX da Lei 

Bancária247. 

Com base nas regras da Lei Bancária, ficou entendido que o dispositivo acima 

mencionado derrogou o artigo 1 da Lei da Usura, no que concerne às instituições financeiras e 

ao Sistema Financeiro Nacional, de forma que a limitação às taxas de juros e demais encargos 

praticados em operações bancárias somente poderia ser efetuada pelo Conselho Monetário 

Nacional. E nesse sentido vários tribunais decidiram, inclusive o STF, culminando em uma 

súmula a fim de pacificar o entendimento sobre o assunto, a súmula 596248249. 

Com base nessa regra, a fixação da taxa de juros passou a ser de livre convenção entre 

as partes. No entanto, o STF esclareceu que, no caso de lei específica sobre o assunto, 

estabelecendo as condições de remuneração de uma dada operação ou ativo financeiro, tal lei 

                                                 
247 “Art 4º Compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional: 

(…) 

IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração 
de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, 
assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover: 
- recuperação e fertilização do solo; 
- reflorestamento; 
- combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais; 
- eletrificação rural; 
- mecanização; 
- irrigação; 
- investimento indispensáveis às atividades agropecuárias;” (Redação original.) 

248“Súmula 596 

As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” 

249ABRÃO, Nelson. (rev. e ampl. Carlos Henrique Abrão). Direito Bancário. 11 Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
p.105 



 106 
 

deverá prevalecer sobre a Lei Bancária, por se tratar de uma lei mais específica. Ou seja, de 

acordo com a decisão do STF, a Lei Bancária prevalece sobre a Lei da Usura, mas não prevalece 

sobre lei específica que trate de uma operação ou ativo financeiro.250 

Há entendimentos doutrinários contrários ao entendimento acima, no sentido de que o 

STF não enfrentou a questão principal do conflito entre a Lei da Usura e a Lei Bancária, qual 

seja, que a derrogação da Lei da Usura é decorrente da Lei Bancária e não de qualquer 

normativo emanado pelo Conselho Monetário Nacional. Ainda, há questionamentos sobre os 

poderes atribuídos ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central, os quais, em vista das 

regras de direito constitucional, não teriam o poder de legislar, outrossim, o poder de emitir atos 

meramente administrativos, os quais não têm reserva legal. Todavia, há que entenda que a 

atribuição concernente à limitação da taxa de juros e demais encargos conferida ao Conselho 

Monetário Nacional se trata de exercício do poder regulamentar de tal autoridade, no âmbito de 

sua competência, qual seja, mercado financeiro.251 

A atribuição da limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário nacional foi um 

importante momento na história da regulação financeira no Brasil, visto que o controle do 

mercado financeiro saía de um âmbito mais estático – âmbito legislativo – e passava para um 

âmbito mais dinâmico, conferindo capacidade normativa a órgãos reguladores. Esse ponto, 

todavia, trouxe ao debate se haveria limitações à atuação do Conselho Monetário Nacional (ou 

Banco Central, conforme o caso) sobre os preços, no caso, o preço do crédito. A questão 

permanece em aberto.252 

 

V.3.1.4. Após a entrada em vigor da Constituição Federal (a partir de 
1988) 

 

A questão da limitação às taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras voltou 

ao debate após a publicação da Constituição Federal em 1988, que trazia, em seu artigo 192, 

                                                 
250RIZZARDO, Arnaldo. Contratos de Crédito Bancário. 11 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.p. 362 
et seq.  

251GOMES, Orlando. (atual. e rev. Edvaldo Brito). Obrigações. 17 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.70 et seq. 

252VEIGA DA ROCHA, Jean-Paul C. Regulação Econômica e Controle de Preços nos Contratos Bancários: o que 
Ficou da Lei da Usura? In: WAISBERG, Ivo; FONTES, Marcos Rolim Fernandes (Coord.). Contratos Bancários. 
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006. p.83-104 
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§3º253, disposição estabelecendo a vedação à cobrança de juros, no âmbito do sistema financeiro 

nacional, acima da taxa de juros de doze por cento ao ano, o que seria considerado crime de 

usura, sendo que seu descumprimento seria punido, “nos termos que a lei determinar”. 

Vale a pena trazer à tona o contexto no qual se deu a publicação da nossa atual 

Constituição Federal: conta a história que, alertado por seus assessores, o então Presidente 

Sarney, ciente dos possíveis impactos negativos do artigo 192, §3º da Constituição Federal 

prestes a ser promulgada, consultou o Consultor Geral da República acerca da eficácia imediata 

do referido dispositivo legal. O então Consultor Geral da República, Saulo Ramos, formulou 

um parecer segundo o qual a referida regra se tratava de norma de eficácia limitada, dependendo 

de lei complementar que viesse a regulamentar o sistema financeiro para sua aplicação.254 

Os debates sobre a aplicabilidade ou eficácia imediata ou limitada do artigo 192, §3º, 

da Constituição Federal estavam somente em seu início e logo foi instaurada uma Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) sobre o tema. Sobre o tema, o STF decidiu que a norma não era 

autoaplicável, dependendo de regulamentação posterior por lei complementar, em linha com o 

parecer do Consultor Geral da República. Pela conclusão a que se chegou, enquanto não 

houvesse a regulamentação do dispositivo por lei complementar, a competência acerca da 

regulação dos juros (ou melhor, de sua limitação) seria do Conselho Monetário Nacional. 

No bojo dos debates jurídicos acerca da eficácia da norma contida no artigo 192, §3º, 

da Constituição Federal estava a questão socioeconômica da atribuição da responsabilidade de 

limitação de juros ao Conselho Monetário Nacional ou não. Do ponto de vista jurídico, havia 

defesas para as teses sustentadas por ambas as partes.255  

                                                 
253“Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do 
País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre: 

(...) 

§ 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente 
referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite 
será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.” 

254VEIGA DA ROCHA, Jean-Paul C. Regulação Econômica e Controle de Preços nos Contratos Bancários: o que 
Ficou da Lei da Usura? In: WAISBERG, Ivo; FONTES, Marcos Rolim Fernandes (Coord.). Contratos Bancários. 
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006. p.83-104 p.89 et seq. 

255VEIGA DA ROCHA, Jean-Paul C. Ibidem. p.83-104 
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O ponto foi assentado definitivamente por meio da Emenda Constitucional nº 40 de 29 

de maio de 2003, que exclui do texto constitucional o §3º do artigo 192 da Constituição Federal, 

reformulando, inclusive, outros itens desse mesmo artigo. 

Por fim, cabe salientar que neste período, em 2004, passou a vigorar o Código Civil, 

que unificou as matérias contidas no Código Comercial de 1850 e no Código Civil de 1916, 

não havendo mais distinção, do ponto de vista obrigacional, entre as regras civis e mercantis. 

Dessa forma, salvo as operações celebradas por instituições financeiras, passou a vigorar, 

concomitantemente com as regras previstas na Lei da Usura, que continuam em vigor, o Código 

Civil, o qual dispõe, em seu artigo 406 combinado com o artigo 591256, que se destinando o 

mútuo a fins econômicos, os juros devidos não poderão exceder “a taxa que estiver em vigor 

para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.  

O problema na interpretação dessa regra está justamente na taxa em vigor para a mora 

do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, pois o artigo 161, §1º do Código 

Tributário Nacional (CTN)257 estabelece que, se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de 

mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. O problema está na exceção dessa regra 

“se a lei não dispuser de modo diverso”, conforme explicaremos abaixo. 

A Lei nº 9.494 de 10 de setembro de 1997, que dispõe sobre a aplicação da tutela 

antecipada contra a Fazenda Pública e dá outras providências, foi alterada pela Medida 

Provisória nº 2.180-35 de 24 de agosto de 2001258, a qual incluiu, em seu texto original, o artigo 

1º-F, prevendo nova regra acerca da taxa de juros de mora nas condenações impostas à Fazenda 

Pública, limitando a cobrança de juros de mora à taxa de seis por cento ao ano.  

                                                 
256“ Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando 
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 
de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

(…) 

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, 
não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.” 

257“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo 
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de 
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.” 

258“Art. 1º-F. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas 
remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento 
ao ano. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)” 
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Esse artigo, por sua vez, foi alterado, em 2009, a Lei nº 11.960 de 29 de junho de 

2009259, a fim de prever que a taxa de juros de mora seria a mesma taxa de juros utilizada para 

caderneta de poupança. Essa questão da remuneração da poupança traz outros debates à tona.  

A remuneração dos depósitos de poupança é prevista no artigo 12 da Lei nº 8.177 de 

1º de março de 1991260. A remuneração da poupança atual é composta pela: (i) acumulação da 

Taxa Referencial, calculada diariamente e por isso denominada “Taxa Referencial Diária” ou 

“TRD”: e (ii) por uma remuneração adicional formada por certos percentuais da Taxa Selic e 

pela Taxa Selic Meta. Anteriormente, quando da publicação da referida lei em 1991, essa 

remuneração adicional correspondia à taxa de juros de meio por cento ao mês. O problema, de 

cunho tributário, relacionado a essa remuneração é o eventual bis in idem que a Fazenda Pública 

possa incorrer, visto que está utilizando como fator de atualização monetária uma taxa, no caso, 

a Taxa Selic, que possui em sua composição um componente de atualização monetária. 

O problema já foi objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI nº 4.357 

e ADI nº 4.425), cujo trecho do extrato da ata do acórdão que proferiu o entendimento do STF 

acerca do tema encontra-se abaixo: 

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que modulava os efeitos 
da declaração de inconstitucionalidade no sentido de: a) atribuir eficácia 
imediata ou ex nunc, a partir da data de conclusão do julgamento desta 
questão de ordem, à declaração de inconstitucionalidade: i) da expressão 
“na data de expedição do precatório” (art. 100, § 2º, da CF, com a redação 
dada pela EC 62/2009), para que todo credor que tenha mais de 60 (sessenta) 
anos na data de conclusão do julgamento desta questão de ordem tenha o 

                                                 
259“Art. 5o  O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória 
no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de 
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o 
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)” 

260 “Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: 

I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia 
do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; 

II - como remuneração adicional, por juros de: (Redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012) 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do 
Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou        (Redação dada pela Lei n º 12.703, de 
2012) 

b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, 
vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos.      (Redação dada pela Lei n º 12.703, de 
2012)” 
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direito de ingressar na fila de preferência; ii ) da expressão “índice oficial de 
remuneração básica da caderneta de poupança” constante do § 12 do art. 
100 da CF e §§ 1º, II, e 16 do art. 97 do ADCT, bem como da mesma 
expressão contida no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela 
Lei 11.960/2009, ressalvando-se os requisitórios expedidos pela União, com 
base nos arts. 27 das Leis de Diretrizes Orçamentárias da União de 2014 e 
2015 (Lei nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15), que fixam o IPCA-E como índice 
de correção monetária; iii) da expressão “independentemente de sua 
natureza” contida no § 12 do art. 100 da CF e no art. 1º-F da Lei 9.494/97, 
com a redação dada pela Lei 11.960/2009; b) manter, pelo período de 5 
(cinco) anos, a contar da conclusão do julgamento desta questão de ordem, a 
vigência das normas que possibilitam a compensação (§§ 9º e 10 do art. 100 
da CF, e § 9º, II, do art. 97 do ADCT, introduzidos pela EC 62/2009), bem 
como das demais regras do regime especial de pagamento de precatórios – 
inclusive as modalidades alternativas de pagamento previstas no art. 97, §§ 6º, 
7º e 8º do ADCT -, com destaque ainda para o art. 97, §§ 1º e 2º, do ADCT, o 
qual estabelece percentuais mínimos da receita corrente líquida – vinculados 
ao pagamento do precatório -, e o art. 97, § 10, do ADCT, que estabelece 
sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao 
pagamento de precatórios, no que foi acompanhado pelo Ministro Gilmar 
Mendes, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Ricardo 
Lewandowski. Plenário, 19.03.2015. 

(…) 

Decisão: Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do 
voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de 
ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida 
ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda 
Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de 
primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração 
de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como 
marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de 
ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos 
até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de 
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 
Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual ( i) os créditos em 
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar 
os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos 
tributários ; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito 
da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 
e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 
(…)261 (grifos nossos) 

                                                 
261 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357. Rel. FUX, 
Luiz. Julgado em 25.3.2015. Disponível em 
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A despeito do julgamento acerca da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 

9.494/97, ficou ainda sem resposta qual seria a taxa de juros moratórios em matéria tributária. 

A decisão acima pareceu somente resolver a questão dos precatórios, não se pronunciando sobre 

a taxa aplicável no âmbito tributário. Sobre esse assunto, ressaltamos a utilização da Taxa Selic, 

conforme entendimento assentado do Superior Tribunal de Justiça, em razão de previsão nesse 

sentido em lei estadual, conforme abaixo: 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. 
LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 
535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 2. A Taxa SELIC é legítima como 
índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos 
débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual 
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos 
débitos fiscais federais.(…) 3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-
isonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os 
contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos 
exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias. 
4. O Supremo Tribunal Federal, em 22.10.2009, reconheceu a repercussão 
geral do Recurso Extraordinário 582461, cujo thema iudicandum restou assim 
identificado: "ICMS. Inclusão do montante do imposto em sua própria base 
de cálculo. Princípio da vedação do bis in idem. / Taxa SELIC. Aplicação para 
fins tributários. Inconstitucionalidade. / Multa moratória estabelecida em 20% 
do valor do tributo. Natureza confiscatória." 5. Nada obstante, é certo que o 
reconhecimento da repercussão geral pelo STF, com fulcro no artigo 543-B, 
do CPC, não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos 
especiais pertinentes. 6. Com efeito, os artigos 543-A e 543-B, do CPC, 
asseguram o sobrestamento de eventual recurso extraordinário, interposto 
contra acórdão proferido pelo STJ ou por outros tribunais, que verse sobre a 
controvérsia de índole constitucional cuja repercussão geral tenha sido 
reconhecida pela Excelsa Corte (…) 7. Destarte, o sobrestamento do feito, 
ante o reconhecimento da repercussão geral do thema iudicandum , 
configura questão a ser apreciada tão somente no momento do exame de 
admissibilidade do apelo dirigido ao Pretório Excelso. 8. O art. 535 do CPC 
resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se 
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o 
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela 
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 
embasar a decisão. 9. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

                                                 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3813700> 
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regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.262 (grifos nossos) 

 

Ainda com relação à aplicação da regra de limitação de juros em operações praticadas 

fora do sistema financeiro nacional, temos ainda que considerar o eventual conflito entre as 

normas previstas na Lei da Usura e as normas previstas no Código Civil. Como o Código Civil 

regulou as taxas de juros compensatórios relacionadas a mútuos realizados fora do sistema 

financeiro nacional, em seu artigo 591, a Lei da Usura, nesse tocante, estaria derrogada. No 

entanto, como não há regra similar com relação a outros contratos que não tenham natureza de 

mútuo, casos em que as regras previstas na Lei da Usura seriam aplicáveis. 

Com relação especificamente à limitação da taxa de juros moratórios, o Código Civil, 

não estabeleceu regra acerca da limitação da taxa de juros moratórios, visto que o artigo 406, 

que estabelece a taxa legal de juros moratórios, é norma de caráter supletivo. Assim, nesse 

tocante, a Lei da Usura também seria aplicável. 

 

V.3.2. Classificação dos juros 

 

A presente Dissertação tem como objetivo a análise da taxa de juros compensatórios 

praticada nas operações bancárias. Contudo, avaliaremos brevemente algumas das principais 

classificações jurídicas relacionadas aos juros a fim de endereçar melhor as proposições aqui 

apresentadas. 

 

V.3.2.1. Classificação dos juros quanto à sua fonte 

 

Com relação à fonte geradora dos juros, a doutrina classifica os juros de duas formas: 

(i) juros convencionais, os quais advêm da vontade das partes; e (ii) juros legais, os quais são 

originados em razão de previsão legal. 

                                                 
262 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no Recurso Especial n. 879.844-MG (2006/0181415-0).  Rel. 
FUX, Luiz. Julgado em 13.3.2008. Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.2&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGeneri
ca&num_registro=200601814150> 
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A importância aqui diz respeito ao elemento volitivo: caso os juros decorram da 

vontade das partes, os juros são classificados como convencionais. Caso não haja a vontade das 

partes ou a vontade das partes seja irrelevante e haja previsão legal (norma cogente) sobre a 

aplicação dos juros, os juros são denominados de legais.  

Com relação a essa classificação, chamamos a atenção para a questão dos juros 

bancários: ainda que não haja nenhuma lei que imponha qual a taxa de juros deverá ser praticada 

pelos bancos, os bancos devem estabelecer sua remuneração com base em alguns parâmetros 

estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, sempre visando ao lucro 

e à segurança do crédito concedido, de forma a preservar a higidez do sistema financeiro como 

um todo. Em caso de descumprimento dos parâmetros impostos por tais autoridades, o banco 

poderá vir a sofrer penalidades, nos termos da Lei Bancária. 

 

V.3.2.2. Classificação dos juros quanto à sua natureza jurídica 

 

Os juros, quanto à sua natureza jurídica, podem ser (i) compensatórios ou (ii) 

moratórios. Os juros compensatórios visam a remunerar o credor pela concessão do crédito, ou 

seja, correspondem ao uso do capital emprestado pelo tempo decorrido. Tais juros podem ser 

convencionais ou legais. 

Os juros moratórios correspondem ao valor devido pelo devedor em caso de mora no 

pagamento, não se confundindo com os juros compensatórios. O devedor é considerado em 

mora quando deixa de efetuar o pagamento de uma prestação, seja de principal ou de juros, na 

data de seu vencimento, ou seja, quando tal prestação era exigível pelo credor. Os juros de mora 

incidem sobre o principal e os juros devidos. 

 

V.3.3. O spread bancário sob o aspecto jurídico 

 

Não há, na legislação pátria, uma definição jurídica de spread bancário, sendo que a 

definição advém da economia. Em razão dessa omissão, as regras acerca da remuneração dos 

bancos em suas operações ativas fazem menção somente à taxa de juros.  
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Interessante ressaltar, no entanto, que a doutrina, de uma forma geral, reconhece a 

como atividade típica das instituições financeira a intermediação do crédito, conforme 

descrevemos no Capítulo IV acima, considerando como o “lucro” do banco a diferença entre a 

remuneração de suas operações ativas e o custo de sua operação passiva. 

 

V.3.4. Regulamentação da remuneração em operações bancárias 

 

De acordo com a Lei Bancária, em seu artigo 4º, incisos VI e IX, compete ao Conselho 

Monetário Nacional: (i) disciplinar o crédito em todas suas modalidades e as operações 

creditícias; e (ii) limitar, sempre que necessário, a taxa de juros. Ou seja, o Conselho Monetário 

Nacional seria competente para dispor sobre a remuneração praticada pelas instituições 

financeiras em suas operações ativas. 

Já o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei Bancária, é 

responsável por exercer o controle do crédito sob todas as suas formas, de forma que o Banco 

Central, a princípio, não poderia dispor sobre a remuneração de operações creditícias bancárias. 

Atualmente, o texto básico que dispõe, de forma geral, da remuneração de operações 

ativas e passivas de instituições financeiras é a Circular nº 2.905 de 30 de junho de 1999, emitida 

pelo Banco Central do Brasil, com base em delegação do Conselho Monetário Nacional 

estabelecida na Resolução nº 1.141 de 26 de junho de 1986 e em outras regulamentações que 

já se encontram revogadas.  

A Circular nº 2.905 de 30 de junho de 1999, de forma, geral estabelece os prazos 

mínimos de remuneração e reajuste de operações ativas e passivas das instituições financeiras, 

não fazendo qualquer menção à limitação da taxa de juros aplicável. As vedações previstas na 

regra dizem respeito, especificamente: (i) à previsão de mais de uma base de remuneração ou 

índice de preço, exceto na hipótese de extinção da base ou índice de preço pactuado; e (ii) à 

colocação, pela emissora ou por empresa a ela ligada, de títulos com prazo a decorrer inferior 

aos prazos mínimos estabelecidos na Circular. 

Dessa forma, denota-se que as instituições financeiras têm considerável liberdade para 

estabelecer a taxa de juros que melhor lhes convier, não havendo limitações normativas com 

relação às taxas de juros praticadas. Não obstante, conforme salientamos anteriormente, o 
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Banco Central do Brasil pode, por meio de fiscalização, monitorar as taxas de juros praticadas 

pelas instituições financeiras. O principal mecanismo para tanto, além da utilização de entidades 

registradoras e centrais depositárias (outrora denominadas câmaras de custódia, registro, 

compensação e liquidação de ativos), é o fornecimento de informações ao Banco Central por 

meio do Sistema de Informações de Crédito (SCR), conforme estabelecido pela Resolução nº 

3.658 de 17 de dezembro de 2008. 

Do lado das instituições financeiras, o SCR pode prover o intercâmbio de informações 

sobre clientes de instituições financeira, desde que seja obtida autorização do cliente com 

relação às suas informações e que ele seja avisado do registro no SCR. Em teoria, dado que o 

inadimplemento é parcela relevante do spread bancário, esse mecanismo de intercâmbio de 

informações poderia influenciar a queda do componente “inadimplência” do spread bancário.  

 

V.4. A taxa de juros e o sistema financeiro: debates atuais 

 

A questão da taxa de juros praticada no sistema financeiro tem trazido à tona debates 

interessantes, acerca das regras atinentes à taxa de juros aplicáveis em algumas operações, 

suscitando questionamentos, inclusive, sobre a aplicação da Lei da Usura. 

Propomos aqui alguns debates sobre a taxa de juros com os quais temos nos deparado, 

quais sejam: (i) sobre a aplicação da lei da usura à Cédula de Crédito Bancário fora do Sistema 

Financeiro Nacional; (ii) o papel das centrais depositárias e entidades registradoras no 

monitoramento de preços; e (iii) e o fenômeno das fintechs e o “teste” do spread bancário. 

 

V.4.1. Cessões de Cédulas de Crédito Bancário fora do Sistema Financeiro 
Nacional 

 

De acordo com a Lei nº 10.931 de 2 de agosto de 2004, as Cédulas de Crédito 

Bancários (CCB) são títulos de crédito emitidos, originalmente, em favor de instituição 

financeira ou entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro 

decorrente de qualquer tipo de operação de crédito263. O mesmo diploma legal estabelece, em 

                                                 
263“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de 
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seu artigo 29, §1º, que a CCB é transferível mediante endosso em preto, sendo que seu 

endossatário, mesmo não sendo instituição financeira, poderá exercer todos os direitos descritos 

no título264. 

Para sua negociação, as CCB devem ser registradas em sistema de registro e de 

liquidação de ativos autorizado pelo Banco central do Brasil, nos termos do artigo 6º da Circular 

nº 2.843 de 28 de junho de 2001265 combinado com o artigo 1º da Resolução nº 1.779 de 20 de 

dezembro de 1990266. Ocorre que, dentro do ambiente eletrônico, não há o endosso em preto da 

CCB ao seu titular: todas as negociações ocorrem por meio de registros nas contas dos 

investidores, sendo que cada investidor é detentor de uma conta individual.  

O endosso da CCB ocorre unicamente no momento do primeiro registro da CCB, ou 

seja, de sua entrada no sistema, sendo esse endosso feito pelo credor da CCB à entidade 

administradora de sistema de registro e liquidação de ativos, e, posteriormente, no momento de 

sua saída do sistema, sendo feito pela entidade administradora do sistema de registro ao titular 

da CCB, conforme consta em seus sistemas.  

Esse mecanismo já era adotado há muito tempo, como forma de imobilizar a CCB e 

evitar mais de uma negociação com o mesmo ativo, acabando virando usos e costumes nesse 

mercado. Contudo, a Lei nº 12.810 de 15 de maio de 2013 acabou regulamentando essa 

atividade, através da criação dos depositários centrais e das entidades registradoras.267 

                                                 
instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, 
decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.” 

264 “Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: 
(...) 
§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que 
couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira 
ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais 
encargos na forma pactuada na Cédula.” 

265 “Art. 6º Fica estabelecido prazo de trinta dias para o cumprimento do disposto na Resolução nº 1.779, de 20 de 
dezembro de 1990, relativo ao registro das Cédulas de Crédito Bancário e dos Certificados de Cédula de Crédito 
Bancário em sistema de registro e de liquidação de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil.” 

266 “Art. 1º. As instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
somente poderão admitir em suas respectivas carteiras, e naquelas relativas aos fundos por elas administrados, 
títulos públicos e privados, devidamente registrados, conforme o caso, no Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (SELIC) ou no Sistema de Registro e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), ou em qualquer outro 
sistema de custódia e de liquidação que venha a ser autorizado pelo Banco Central.” 

267 “Art. 24.  Para fins do depósito centralizado, os ativos financeiros e valores mobiliários, em forma física ou 
eletrônica, serão transferidos no regime de titularidade fiduciária para o depositário central.” 
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Em razão desse mecanismo, há debates acerca da aplicação da Lei da Usura às 

negociações envolvendo CCB em ambiente de sistema de registro e liquidação de ativos, 

alegando-se que tais transferências podem ser consideradas como cessão civil e, no caso de 

negociação feita a pessoa ou ente não participante do sistema financeiro nacional, aplicar-se-

iam a essa cessão as limitações impostas pela Lei da Usura.  

Resta claro, portanto, que a aplicação ou não aplicação da Lei da Usura não é tão 

simples, tendo vários casos em que o sistema binário (aplicação da Lei da Usura para entes não 

financeiros e sua não aplicação para entes financeiros) traz problemas.  

Adicionamos a esse caso o ponto levantado como um dos fatores das altas taxas de 

juros praticadas no Brasil: a falta de um mercado secundário para negociação de títulos e 

propomos a indagação: a falta de um mercado secundário de títulos não poderia também ser 

afetada pela aplicação da Lei da Usura a entes não financeiros? 

A nosso ver, a pergunta permanece em aberto e sem uma resposta definitiva.  

 

V.4.2. O fenômeno das fintechs e o teste da taxa de juros e do spread 
bancário 

 

Fintech é a abreviação, em inglês, de financial technology (tecnologia financeira) e diz 

respeito a empresas provedoras de tecnologias que estão “invadindo” o mercado financeiro ao 

prestar serviços que, até então, eram prestados por instituições financeiras. Há uma extensa 

gama de serviços que se incluem nesse ramo, que vão desde o chamado peer-to-peer lending 

(empréstimo direto do investidor ao tomador ou “p2p”) até prestação de serviços relacionados 

a seguros e telecomunicações. 

No Brasil, há uma grande dificuldade em se estabelecer algumas das operações que as 

fintechs desempenham por questões legislativas e regulatórias. Por exemplo, operações de 

financiamento “p2p” não podem ser feitas sem uma instituição financeira intermediando a 

operação. Explica-se: a operação de empréstimo “p2p” pressupõe, de um lado, um agente 

deficitário em busca de recursos e, do outro lado, agentes superavitários querendo aplicar seus 

recursos. Essa definição, “pouco” familiar, é a mesma definição que damos para a atividade de 

intermediação financeira, atividade esta privativa de instituições financeiras. Ocorre, no caso 

do empréstimo “p2p” não há instituição financeira na intermediação desses recursos; o que há 
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entre investidores e tomadores de recursos é uma plataforma eletrônica e é justamente esse o 

serviço disponibilizado pela fintech.  

Na hipótese, estaríamos em uma situação benéfica para ambas as partes (“ganha-

ganha”), pois os tomadores de recursos obteriam recursos a preços (taxa de juros) mais baixas 

do que as praticadas no mercado bancário e os investidores obteriam investimentos a taxas mais 

vantajosas do que as praticadas no mercado. Será? 

Antes de discorrermos mais sobre o assunto, cabe algumas observações sobre a 

moldura jurídica das operações de empréstimo “p2p” no Brasil.  

Primeiramente, como já adiantamos, a atividade de intermediação de recursos de 

agentes superavitários para agentes deficitários é atividade típica de instituição financeira, de 

forma que, no Brasil, tal atividade não poderia ser realizada senão por intermédio de uma 

instituição financeira. 

Não obstante, a Resolução 2.921, de 17 de janeiro de 2002268, estabeleceu um tipo de 

operação chamada de operação ativa vinculada, por meio da qual as instituições financeiras 

podem “vincular” suas operações ativas com suas operações passivas, repassando, assim, ao 

investidor todas as características e condições da operação ativa contratada, bem como os riscos 

inerentes à referida operação ativa. Não há restrição, na Resolução em comento, com relação 

aos tipos de operações a serem utilizadas, nem às suas taxas de juros. Contudo, a Resolução 

estabelece que a remuneração da operação ativa (operação de crédito) deve ser suficiente para, 

pelo menos, cobrir os gastos da operação passiva (de captação). 

                                                 
268 “Art. 1º Facultar aos bancos múltiplos, aos bancos comerciais, à Caixa Econômica Federal, aos bancos de 
investimento, às sociedades de crédito financiamento e investimento e às sociedades de arrendamento mercantil a 
realização de operações ativas vinculadas, com base em recursos entregues ou colocados à disposição da instituição 
financeira contratante por terceiros, devendo ser explicitadas no instrumento de captação, no mínimo, as seguintes 
condições:  

I - vinculação entre os recursos captados e a operação ativa correspondente;  

II - subordinação da exigibilidade dos recursos captados ao fluxo de pagamentos da operação ativa vinculada;  

III - remuneração da operação ativa vinculada suficiente para cobrir os custos da operação de captação;  

IV - compatibilidade entre os fluxos de caixa da operação ativa vinculada e da operação de captação;  

V - prazo da operação de captação igual ou maior que os da operação ativa vinculada;  

VI - postergação de qualquer pagamento ao credor, inclusive a título de encargos ou amortização, em caso de 
inadimplemento na operação ativa vinculada;  

VII - não pagamento, total ou parcial, do principal e de encargos ao credor, na hipótese de a execução de garantias 
não ser suficiente para a liquidação da operação ativa vinculada, ou em outras situações de não liquidação dessa 
operação.” 
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A operação ativa vinculada foi a forma que as fintechs brasileiras encontraram para 

conseguir implementar as operações de empréstimo “p2p”. Em razão disso, há rumores de que 

as fintechs de empréstimo “p2p” testarão o spread bancário praticado no Brasil, caso consigam 

oferecer empréstimos a taxas de juros e spreads mais baixos. 

Com relação a esses rumores, cabem alguns comentários: 

(a) as instituições financeiras, de forma geral, são altamente especializadas com 

relação à concessão de crédito, avaliação do investimento e do risco de crédito e em otimizar a 

alocação de seu capital. Um investidor comum, por seu turno, não teria todo esse conhecimento 

para investir em um empréstimo “p2p”, podendo investir a taxas de juros que não seriam 

vantajosas ou competitivas para instituições financeiras. Por exemplo, um investidor comum, 

em princípio, não tem conhecimentos para fazer a análise do custo de oportunidade do 

investimento em face de um título púbico remunerado pela taxa Selic; 

(b)  do lado do investidor, vimos que um dos princípios norteadores da atividade 

bancária é a proteção da poupança popular. Em um empréstimo “p2p”, não haveria como 

garantir a proteção da poupança popular; 

(c) poderia ser arguida que a Lei da Usura se aplica a empréstimos “p2p”, de forma 

que o investimento poderia se mostrar menos atrativo ao investidor; 

(d) dependendo do volume de operações de empréstimo “p2p”, poderia haver uma 

perda da eficiência da política monetária, a qual é controlada através do estabelecimento da taxa 

básica de juros; 

(e) as instituições financeiras, em suas operações ativas, incorrem em uma série de 

gastos relacionados a questões prudenciais, como reservas compulsórias, percentual a ser 

contribuído para o Fundo Garantidor de Crédito, gastos administrativos, dentre outros, os quais 

não se aplicam a um investidor fora do sistema financeiro nacional. Dessa forma, a comparação 

do spread bancário com o spread de uma fintech de empréstimo “p2p” não parece ser um bom 

parâmetro para comparação; e 

(f) dada a sensibilidade desse tipo de mercado, entendemos necessária a 

regulamentação desse mercado pela autoridade competente. 

Por fim, entendemos importante comentar que as inovações financeiras promovidas 

pelas fintechs estão sendo acompanhadas pelo Banco Central do Brasil, que manifestou seu 
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interesse e preocupação com o assunto no Relatório de Estabilidade Financeira divulgado em 

setembro de 2016.269  

                                                 
269 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Estabilidade Financeira. v.15, n.2, set. 2016. Disponível em 
<http://www.bcb.gov.br/?relestab201609>. Acesso em: 06.jan.2017. 
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VI.  CONCLUSÕES 

 

A questão da taxa de juros é uma questão complexa que envolvem diversas variáveis, 

muitas delas exógenas ao direito. Da mesma forma, não se pode entender juros e o 

comportamento de taxa de juros sem entender as origens e o funcionamento da moeda e o papel 

do banco central em sua emissão. De forma geral, chegamos às seguintes conclusões: 

 

1. O entendimento da moeda é crucial para o entendimento do papel do crédito, do banco 

central, em sua função de emissor de moeda e dos bancos, enquanto multiplicadores de moeda; 

 

2. A moeda foi uma das primeiras inovações que ocorreram no mercado e foi essencial 

para o desenvolvimento do mercado financeiro, em razão de suas funções como unidade de 

conta, meio de troca e reserva de valor; 

 

3. O direito foi fundamental na história da moeda ao estabelecer o arcabouço jurídico 

necessário para sua aceitação de forma geral; 

 

4. As relações entre a dívida pública, a moeda em circulação e a função de emissão de 

moeda pelo banco central é fundamental para entender o cerne da política monetária e seus 

instrumentos; 

 

5. A política monetária vigente no Brasil afeta a taxa de juros em razão da utilização, como 

instrumento de política monetária, da fixação da meta da Selic; 

 

6. Entender o papel dos bancos enquanto multiplicadores da moeda é fundamental para 

entender seu possível impacto na economia; 
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7. A atividade de intermediação financeira é atividade típica de instituições financeiras e 

traz diversos riscos a essas instituições, ao interpor operações ativas e operações passivas; 

 

8. A cobrança de juros é inerente à atividade financeira, porém não representa a 

remuneração da instituição financeira em suas operações ativas, assim como o spread bancário 

também não representa o lucro da instituição financeira em sua atividade de intermediação; 

 

9. A taxa de juros aplicada está ligada a uma série de custos aos quais a instituição 

financeira incorre, inclusive custos decorrentes da intervenção da autoridade monetária, no 

caso, o Banco Central do Brasil, na economia. Como, por exemplo, custos relacionados ao 

aumento da taxa de reservas compulsórias e custos relacionados ao direcionamento de recursos 

obrigatórios; 

 

10. Em razão do custo de oportunidade, a taxa de juros Selic, definida em reunião pelo 

COPOM, influencia a taxa de juros bancários, visto que acaba por definir o valor mínimo da 

taxa de juros bancários; 

 

11. A questão da aplicação da Lei da Usura permeou a história do Brasil em vários 

momentos, gerando, até hoje, alguns conflitos com relação à sua aplicação, principalmente no 

que diz respeito a operações originadas no mercado financeiro e cedidas para entidade que não 

participa do mercado financeiro, como os fundos de investimento; 

 

12.  O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil não restringem a taxa de 

juros cobrada pelas instituições financeiras, mas têm envidados esforços no sentido de obter 

maiores informações sobre essas taxas de juros por meio do SCR; 

 

13. As inovações financeiras suscitam novos debates acerca da regulamentação financeira 

sobre a taxa de juros e sobre a aplicação da Lei da Usura, bem como sobre a aplicação dos 
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princípios norteadores do sistema financeiro nacional, como, por exemplo, a proteção da 

economia popular. 
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