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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar, do ponto de vista jurídico, a questão da 
conversibilidade da moeda nacional. O trabalho está dividido em duas partes: Na 
Primeira Parte buscamos reconstruir o debate histórico, no Brasil, acerca da 
questão da conversibilidade da moeda nacional, seus reflexos na ordem 
normativa e suas consequências práticas. Como opção metodológica para o 
aprofundamento da análise, delimitamos o estudo a um período histórico 
determinado e muito emblemático: a República Velha (1889-1930) e o início da 
Era Vargas no começo dos anos 1930. Nesse período podemos observar de 
forma bastante nítida a aplicação alternada dos modelos papelista, metalista 
(defesa do padrão-ouro) e desenvolvimentista. Na Segunda Parte, analisamos a 
alteração do paradigma do Direito Financeiro em função da emergência da 
concepção do Estado Social de Desenvolvimento, quando este ramo do Direito 
passa a estar articulado com as metas desenvolvimentistas do Estado, 
sintetizadas pelo Direito Econômico. Ocorre que a hegemonia do neoliberalismo 
nas últimas décadas tem levado a uma desarticulação entre o Direito Financeiro e 
o Direito Econômico, criando paradigmas financeiros ao Estado desvinculados de 
qualquer finalidade de progresso social. 
 
Palavras-chave: Conversibilidade, Padrão-Ouro, Direito Econômico, Direito 

Financeiro, Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze, under the legal perspective, the issue of 
the national currency convertibility. This work is divided into two parts: In the First 
Part, we aim to rebuild the historical debate in Brazil about the convertibility of the 
national currency, detecting its repercussions on the Law and its practical results. 
As a methodological option in order to deepen the analysis, we delimited the study 
to a determined and very emblematic historical period: the First Brazilian Republic 
(1889-1930) and the beginning of the Vargas Era in the early 1930´s. During this 
period, we can clearly identify the alternating application of the ”paper moneyists”, 
metallist (defending the gold standard) and developmentalist models. In Part Two, 
we analyze the change of the Financial Law paradigm due to the emergence of 
the concept of the Welfare State. From that moment, the Financial Law shall be 
articulated with the developmental goals of the State, synthesized by Economic 
Law. Notwithstanding, the hegemony of neoliberalism in the last few decades has 
led to a disarticulation between Financial Law and Economic Law, raising up 
financial paradigms to the State unrelated to any purpose of social progress. 
 
Keywords: Convertibility, Gold Standard, Economic Law, Financial Law, 

Development 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão da estabilidade cambial (conversibilidade) tem sido o cerne da 

discussão político-econômica em nosso País desde a chegada da família real 

portuguesa em 1808 e o início de uma tentativa de organização de um sistema 

financeiro. Esse debate traz consequências muito importantes para a vida 

nacional, uma vez que o volume de circulação de meios de pagamento e o nível 

de gastos públicos são fatores determinantes para o nível de atividade econômica 

e progresso social. 

A controvérsia foi polarizada, originalmente, entre metalistas e papelistas, e 

mais tarde entre ortodoxo-liberais e desenvolvimentistas. Os defensores da 

estabilidade cambial entendem-na como um princípio fundamental para o 

desenvolvimento econômico, uma vez que o investimento só viria diante de um 

cenário de estabilidade econômica e previsibilidade, além da garantia de 

rentabilidade aos credores internacionais. Em respeito a esse princípio, os 

Governos deveriam buscar um orçamento equilibrado, e para tanto, quando 

necessário, deveriam lançar mão de medidas econômicas deflacionistas, com 

uma postura de austeridade e intervenção mínima. Já o segundo grupo entende 

que a valorização do câmbio deveria ser apenas a consequência do aumento da 

produtividade, dos padrões de consumo e da melhora dos termos de troca 

internacional, e a evolução desses indicadores dependeria de estímulos feitos 

através de crédito público e gastos públicos. 

O presente estudo é dividido em duas partes: Na Primeira Parte buscamos 

Identificar essa discussão da conversibilidade ao longo de nossa história política e 

econômica, seus reflexos na ordem normativa e seus resultados práticos. 

Como opção metodológica para o aprofundamento da análise, delimitamos o 

estudo a um período histórico determinado e muito emblemático: a República 

Velha (1889-1930) e o início da Era Vargas no começo dos anos 1930. Nesse 

período podemos observar de forma bastante nítida a aplicação alternada dos 

modelos papelista, metalista (defesa do padrão-ouro) e desenvolvimentista. Na 

Segunda Parte, analisamos a alteração do paradigma do Direito Financeiro em 

função da emergência da concepção do Estado Social de Desenvolvimento. A 
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partir desse momento, o Direito Financeiro passa a estar articulado com as metas 

desenvolvimentistas do Estado.  

A análise é iniciada no Capítulo 01 com a exposição da reforma bancária 

levada a cabo por Rui Barbosa, o primeiro Ministro da Fazenda republicano, a 

partir dos decretos nº 164 e 165 de 17 de janeiro de 1890. Essa reforma, de 

cunho papelista, pode ser considerada também o primeiro ensaio 

desenvolvimentista de nossa história. O que se seguiu foi a criação e estouro de 

uma enorme bolha financeira, levando ao que se convencionou chamar de crise 

do Encilhamento. 

No Capítulo 02 passamos a descrever a reação metalista ao desastre 

papelista do Encilhamento, conduzida pelo então presidente Campos Salles e seu 

Ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, através do recrudescimento da política 

econômica, levando a medidas de austeridade e resultando em recessão. 

O Capítulo 03 passa a descrever o momento de equilíbrio entre as duas 

correntes anteriores. Quando a valorização do câmbio passou a prejudicar as 

rendas de exportação do café, principal produto nacional, a classe cafeicultora se 

uniu e buscou a proteção do Estado. Passou a reclamar planos valorizadores e a 

interrupção da trajetória de valorização do câmbio, porém mantendo a 

estabilidade cambial através de limites à emissão de papel-moeda. Essas 

aspirações levaram à aprovação do Convênio de Taubaté (Decreto 1.489 de 06 

de agosto de 1906) e à criação da Caixa de Conversão (Decreto 1.575 de 06 de 

dezembro 1906). 

No capítulo 04, apresentamos as consequências da 1ª Grande Guerra 

Mundial (1914-1918) para a economia mundial e brasileira, a tentativa de 

restauração do modelo liberal-ortodoxo no pós-Guerra, até chegar na grande crise 

de 1929 e o posterior rompimento planetário com o padrão-ouro. O fracasso da 

restauração liberal levou a uma revolução nos modelos de gestão econômica por 

todo o globo, com a adoção de modelos protecionistas e endógenos. Em nosso 

país, o novo modelo de organização econômica foi viabilizado através de uma 

nova institucionalidade legal, baseada em três marcos legais assinados pelo 

Governo Revolucionário e ditatorial de Getúlio Vargas: Decreto nº 22.626 de 07 

de abril de 1933 (Lei da Usura), Decreto nº 23.258 de 19 de outubro de 1933 
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(Controles Cambiais) e Decreto nº 23.501 de 27 de novembro de 1933 (curso 

forçado). Todos esses decretos tinham força de lei. 

No capítulo 05, já na Segunda Parte do trabalho, apresentamos as 

consequências transformadoras da década revolucionária de 1930 sobre a teoria 

econômica, cuja mudança radical trouxe um novo paradigma para o Estado e o 

Direito, que passaram a exercer papel ativo na concretização dos ideais de 

Desenvolvimento e Bem-Estar Social. A partir dessa nova concepção, o Direito 

Financeiro passa a vincular a atividade financeira estatal aos objetivos políticos de 

desenvolvimento e bem-estar geral. Quando essa conexão se desfaz, surge a 

crise e o caos. 

Por último, apresentamos uma Conclusão com nossas considerações 

finais. 
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CONCLUSÃO 

 

Como vimos ao longo da narrativa histórica, a política econômica do 

Estado brasileiro por muito tempo perseguiu o ideal de conversibilidade e adesão 

ao sistema do padrão-ouro. Essa conversibilidade serviria como um atestado de 

credibilidade, que permitiria ao País adentrar no circuito internacional de 

receptores de investimentos externos. 

Apesar dessa meta, os balanços de pagamento sucessivamente negativos 

impediam a paridade legal de 1846 (27 pence de libra esterlina por mil-réis) e a 

adesão ao padrão-ouro, sendo necessário recorrer diversas vezes à 

inconversibilidade.  

Mesmo a política econômica de Rui Barbosa, que vimos detidamente no 

Capítulo 01, e que privilegiou o emissionismo e a industrialização, podendo ser 

considerada um primeiro ensaio de desenvolvimentismo em nosso País, ainda 

perseguia a meta da conversibilidade. Não podemos esquecer que o Decreto 165 

de 17 de janeiro de 1890 apenas invertia a ordem dos acontecimentos: primeiro 

deveria haver incremento da atividade econômica estimulada por um aumento do 

meio circulante, e a seguir, com o aumento da produtividade e melhora dos 

termos de troca internacional, haveria uma valorização do câmbio e a 

consequente decretação da conversibilidade (depois de um ano de paridade). 

Essa meta de conversibilidade só foi abandonada, e mesmo assim sob 

alegação de emergência temporária, pelo decreto-lei nº 23.501 de 1933, que 

instituiu o curso foçado da moeda nacional. E esse abandono só aconteceu diante 

da mais grave crise da história do capitalismo: a Grande Depressão de 1929-

1939.  

Só essa grave crise permitiu ao Brasil (e a diversos outros países) entender 

que o desenvolvimento deve ser de dentro para fora, e não o contrário. Não deve 

haver dependência e vulnerabilidade diante do capital externo, especialmente 

num país com tantas riquezas e potenciais como o nosso.  
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A ruptura com o padrão-ouro foi a ruptura com a forma tradicional de 

inserção do Brasil no quadro econômico mundial: fornecedor de matérias-primas, 

consumidor de produtos industrializados e receptor de empréstimos. 

Viver em função dos interesses externos trazia não apenas vulnerabilidade 

econômica, mas também prejuízos ao desenvolvimento social da Nação. 

A partir do Governo Revolucionário de Getúlio Vargas, há uma mudança de 

paradigma na política econômica nacional, e isso se fez através da fundação de 

uma nova institucionalidade legal. 

No plano teórico, a crise do Estado Liberal, e a emergência do Estado 

Social trouxeram mudanças paradigmáticas sobre o Direito Financeiro, disciplina 

jurídica da atividade financeira estatal: afastou-se da preocupação exclusiva sobre 

os mecanismos financeiros necessários às atividades estatais, e passou a 

preocupar-se com as repercussões das decisões financeiras do Estado sobre a 

economia geral, ou seja, a utilização das Finanças Públicas como instrumento 

promotor de igualdade e equilíbrio econômico. Essa nova preocupação nasceu a 

partir da concepção da moeda como elemento ativo de indução do 

desenvolvimento, com base nas análises Keynesianas da macroeconomia. Esse 

novo patamar de preocupação corresponde à nova concepção do Estado de 

Direito, que é o Estado do Desenvolvimento e Bem-Estar Social (Estado Social). 

Mais tarde, com a integração do Estado Social no Estado Democrático e 

Social de Direito, a proteção social é fortalecida através do estabelecimento de 

mecanismos de concretização, especialmente através da participação da vontade 

popular, de medidas que garantam o bem-estar social. No Estado Democrático de 

Direito o Estado ganha um papel mais ativo na concretização do bem-estar social, 

com um maior número de competências. E a atividade financeira estatal deve 

servir de suporte para esse novo papel mais ativo do Estado. 

Ocorre que a hegemonia do neoliberalismo nas últimas décadas, rompendo 

com a concepção Keynesiana que prevalecia desde o final da Segunda Grande 

Guerra, tem levado a uma desarticulação entre o Direito Financeiro e o Direito 

Econômico, criando paradigmas financeiros ao Estado desvinculados de qualquer 

finalidade de progresso social. 
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Assim, a garantia da remuneração do capital financeiro passou a ser, de 

fato, a nova função do Direito Financeiro. Para garantir a renda do capital, o 

Estado busca garantir o fluxo financeiro para o pagamento de juros, além de 

garantir o valor real dos rendimentos por meio da estabilização monetária, 

relegando a um segundo plano qualquer preocupação com o progresso social. 

No entanto, a estabilidade cambial não pode ser a meta, mas sim a 

consequência do progresso econômico e social da Nação. Sem dúvida o Estado 

deve ter preocupação com pressões inflacionárias decorrentes de ações que 

aumentem o nível de liquidez na economia, para proteger a renda do cidadão e a 

necessária previsibilidade para as relações econômicas. Mas isso deve estar 

conjugado com a missão constitucional de desenvolvimento. 

Por fim, é importante lembrar que nossa defesa do crédito público a serviço 

do desenvolvimento não prescinde de rigorosos controles da aplicação de tais 

recursos, em respeito aos princípios da eficiência, publicidade e moralidade 

administrativa insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal. 

Encerramos o trabalho com as palavras de Paul Hugon, analisando o 

sistema de emissão de moeda inconversível na França entre 1870 e 1928, e que 

pode servir como referência para qualquer outro sistema de emissão de moeda 

de curso forçado: 

Deu bons resultados porque suas qualidades de flexibilidade o 
permitiram, mas sobretudo, porque foi empregado com sabedoria 
e competência, porque as mesmas qualidades, quando mal 
utilizadas, teriam redundado praticamente em defeitos. Não nos 
esqueçamos jamais que instrumentos e sistemas monetários, 
quaisquer que sejam suas qualidades intrínsecas, só podem dar 
os resultados que os homens querem e sabem obter180. 

 

                                                            
180HUGON, Paul. op. cit., p. 44. 
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