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“Creio que foi a coisa mais inteligente que já se fez, 
porque, com o tempo, me convenci de que o grande 
problema dos países subdesenvolvidos, nas suas 
transformações estruturais dirigidas pelo 
desenvolvimento industrial, era de caráter financeiro, 
já que não havia possibilidade de financiar projetos 
em longo prazo, não havia um sistema bancário 
adequado para isso e o financiamento internacional 
naquela época era muito difícil e muito fiscalizado. 
Era o Banco Mundial que se encarregava disso. O que 
nos faltava era uma grande instituição de 
financiamento, para entrar no campo especializado e 
mobilizar a massa de recursos necessária a essas 
transformações que a economia ia exigir nos anos 
1950.” (FURTADO, Celso Monteiro. Depoimento de 
1982. In: BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. 
BNDES: um banco de história e do futuro – texto 
Márcia de Paiva. São Paulo: Museu da Pessoa, 2012, 
p.22) 
 
“A mais importante Agenda do Estado não diz 
respeito às atividades que os indivíduos 
particularmente já realizam, mas às funções que estão 
fora do âmbito individual, àquelas decisões que 
ninguém adota se o Estado não o faz. Para o governo, 
o mais importante não é fazer coisas que os 
indivíduos já estão fazendo, e fazê-las um pouco 
melhor ou um pouco pior, mas fazer aquelas coisas 
que atualmente deixam de ser feitas.” 
(KEYNES, John Maynard. O fim do “laissez-faire”. 
In: SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynard 
Keynes: coleção os grandes cientistas sociais. 2.ed. 
São Paulo: Ática, 1984, p. 123). 
 
“[...] a ficção da mercadoria menosprezou o fato de 
que deixar o destino do solo e das pessoas por conta 
do mercado seria o mesmo que aniquilá-los.” 
(POLANYI, Karl. A grande transformação: as 
origens de nossa época. Tradução Fanny Wrobel. 
2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, e-book, p. 183). 
 

  



 
  

RESUMO 
 

Tendo em vista a importância do crédito para o desenvolvimento econômico, esta tese procurou 
demonstrar a atuação estatal ligada a ele, principalmente pelo mecanismo de direcionamento 
no âmbito federal, além de ressaltar o relevante papel dos bancos públicos como instrumentos 
voltados ao cumprimento de objetivos de interesse público. Justificou-se a presente pesquisa 
pela constatação da escassez no âmbito jurídico de um estudo sistemático e panorâmico das 
modalidades mais comuns de crédito direcionado reunidas em um único corpo. Essa reunião 
teve a vantagem de permitir o levantamento de pontos comuns entre as modalidades de 
direcionamento. Justificou-se também pela necessidade de se buscar o respeito à Constituição 
e às leis contra visões simplistas que pregam praticamente a extinção da ação estatal em tudo 
quanto prejudique a acumulação capitalista ou as “livres leis do mercado”, ante o receio de que 
tais pretensões levem ao recrudescimento da desigualdade social. Com base nessas premissas, 
e por meio de levantamento legislativo, de alguns dados e de literatura jurídica e econômica, a 
tese demonstrou o caráter não-neutro do crédito, a importância de sua adequada destinação, a 
peculiaridade da atividade creditícia de funcionar como infraestrutura da atividade econômica, 
além de esclarecer a concepção de direcionamento de crédito. Trouxe ainda um breve 
retrospecto da evolução normativa relativa ao sistema financeiro e apontamentos sobre os 
bancos públicos federais para demonstrar que sua razão de existir não está na busca do lucro. 
Delineou então as principais características e críticas de cada modalidade de crédito 
direcionado: BNDES, imobiliário, rural e microcrédito. Ao final, sem desconsiderar os aspectos 
críticos e negativos da ação estatal sobre o crédito, apresenta o debate sobre tal atuação, 
ressaltando que suas desvantagens não justificam sua extinção, mas sim seu aprimoramento. 
Para isso, destaca o papel do Direito como importante instituição para conduzir a sociedade aos 
objetivos democraticamente eleitos. 

 
Palavras-chave: Crédito direcionado. Bancos públicos. Regime jurídico. Debate sobre a ação 
estatal. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
Given the importance of credit for economic development, this thesis sought to demonstrate the 
state action attached to it, mainly by earmark mechanism at the federal level, in addition to 
emphasizing the important role of public banks as instruments aimed at achievement of 
objectives of public interest. This research was justified by the scarcity of studies in Law about 
the subject providing a systematic and panoramic view of the most common forms of earmarked 
credit gathered in one body. This approach had the advantage of allowing the lifting of common 
points among the types of earmarked credit. It was justified also by the need to seek respect for 
the Constitution and the laws against simplistic views that preach practically the extinction of 
the state action in all that harms the capitalist accumulation or detrimental to the "free market 
forces", and due the fear that such claims lead to worsening social inequality. Based on these 
assumptions, and through legislative survey, some data and legal and economic literature, the 
thesis demonstrated the non-neutral character of credit, the importance of their proper 
destination, its peculiarity to function as infrastructure of economic activity, in addition to 
clarifying the concept of credit earmarking. It brought even a brief retrospect of the law 
evolution on the financial system and notes on the federal banks to demonstrate that their reason 
for being is not the pursuit of profit. Then it outlined the main features and critical of each type 
of earmarked credit: BNDES, real estate, rural and microfinance. At the end, without ignoring 
the critical and negative aspects of state action on credit, introduced the debate on such 
operations, but emphasizes that these disadvantages do not justify its extinction, but its 
improvement. To this end, it highlights the role of Law as an important institution to lead society 
to democratically elected objectives. 
 
Keywords: Earmarked credit. Public banks. Legal regime. Debate on state action. 
 
  



 
  

RIASSUNTO 
 
Data l'importanza del credito per lo sviluppo economico, questa tesi ha cercato di dimostrare 
l'azione dello stato collegato ad esso, soprattutto da meccanismo di assegnazione del credito a 
livello federale, oltre a sottolineare l'importanza del ruolo delle banche pubbliche come 
strumenti volti a raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico. Questa ricerca è stata 
giustificata dalla scarsità di studi in legge sull'argomento fornendo una visione sistematica e 
panoramica delle forme più comuni di credito destinato riuniti in un solo corpo. Questo 
approccio ha il vantaggio di permettere il sollevamento di punti comuni tra le modalità di 
credito diretto. Era giustificata anche dalla necessità di cercare il rispetto della Costituzione e 
le leggi contro di vista semplicistiche che predicano praticamente l'estinzione dell'azione dello 
Stato in tutto ciò che danneggia l'accumulazione capitalistica o dannoso per le "forze di mercato 
libere", rispetto al timore che tali crediti portare ad un peggioramento delle disuguaglianze 
sociali. Sulla base di questi presupposti, e attraverso un'indagine legislativo, alcuni dati e la 
letteratura giuridica ed economica, la tesi ha dimostrato il carattere non neutrale del credito, 
l'importanza della loro corretta destinazione, la sua peculiarità di funzionare come le 
infrastrutture di attività economica, oltre a chiarire il concetto di direzione di credito. Ha portato 
anche una breve retrospettiva delle regole di evoluzione del sistema finanziario e le note sulle 
banche federali per dimostrare che la loro ragione d'essere non è alla ricerca del profitto. Poi 
delineato le caratteristiche principali e le critiche di ogni tipo di credito diretto: BNDES, 
immobiliari, rurale e microfinanza. Alla fine, senza trascurare gli aspetti critici e negativi di 
azione dello Stato a credito, ha introdotto il dibattito su tali operazioni, ma sottolinea che questi 
svantaggi non giustificano la sua estinzione, ma il suo miglioramento. A tal fine, si mette in 
evidenza il ruolo del diritto come istituzione importante per portare la società a obiettivi 
democraticamente eletti. 
 
Parole chiave: Credito diretto. Banche pubbliche. Regime giuridico. Dibattito su azione dello 
Stato. 
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INTRODUÇÃO 

Não é comum no ramo do Direito o estudo do crédito em termos macro. Uma 

pesquisa na Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais utilizando a expressão 

“crédito” no campo assunto traz aproximadamente oito artigos. Já na Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro a mesma pesquisa retorna em torno de quatro 

artigos. Mas, em geral, não tratam do crédito em seu aspecto global e nenhum deles toca 

especificamente no crédito direcionado. 

A busca por teses e dissertações jurídicas no banco de dados da Capes, por sua vez, 

também utilizando o termo “crédito” no assunto, retorna sessenta e seis trabalhos, mas nenhum 

específico sobre o direcionamento de crédito. 

No banco de dados da Universidade de São Paulo, a busca utilizando o mesmo 

critério traz oitenta e cinco trabalhos, mas nenhum sobre o crédito direcionado ou mesmo sobre 

o crédito em geral, com exceção de uma dissertação específica sobre microfinanças, de Juliana 

Nogueira Marques.1 

Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, foram localizados quarenta trabalhos, 

sendo que apenas um trata de direcionamento, também na modalidade de microcrédito, de 

autoria de Cibele Rapis.2 

Embora não decorrentes dessas buscas, foram encontrados alguns trabalhos que 

trazem contribuições para a abordagem do tema. 

Em primeiro lugar, a tese do Prof. José Tadeu De Chiara, que aborda a moeda e o 

crédito sob o aspecto jurídico. 

Há ainda a tese de Emerson Ribeiro Fabiani, que traz já em seu prefácio, feito pelo 

Professor José Eduardo Faria, a observação de que “os operadores do direito mantêm o velho 

desprezo às questões econômicas mais técnicas, como as relativas à formação de preços e taxas 

de juros, classificando os economistas como ‘tecnocratas’ e os desqualificando sob a 

                                                
1 MARQUES, Juliana Nogueira. Regulação das microfinanças no Brasil: arcabouço institucional e articulação 
a políticas públicas de superação da pobreza. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2009. 
2 RAPIS, Cibele. O microcrédito e o combate à pobreza. 2007, Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007. 
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justificativa de que seriam profissionais avessos ao ‘humanismo’...”3 Embora não trate do 

direcionamento do crédito, a tese, de certo modo, apresenta um panorama do crédito brasileiro. 

Fundada na Nova Economia Institucional e na corrente da Law and Finance, busca analisar as 

premissas e implicações de uma série de reformas adotadas com o intuito de modificar o 

contexto do crédito no Brasil. 

Mário Gomes Schapiro, por seu turno, trazendo alternativas à Law and Finance, 

apresenta meios de intervenção estatal, como a atuação do BNDES, aptos a servir ao 

desenvolvimento.4 

Paulo Augusto Furtado Mendonça também estudou o papel desse Banco como 

instrumento de intervenção, além de esclarecer que o modo de produção capitalista se constitui 

necessariamente pelo processo de acumulação privada segundo a organização empresarial 

autônoma associado à ação estatal “como condição não-econômica indispensável à organização 

e reprodução das forças produtivas pela garantia de que parte do excedente econômico seja 

investida produtivamente”.5 

Maurício Chavenco estudou o crédito rural e os mecanismos de seu financiamento, 

mas focando no aspecto da convivência entre o papel estatal de modo geral e a participação do 

mercado.6 

Assim, a presente pesquisa inova ao abarcar conjuntamente as quatro modalidades 

de crédito direcionado mais conhecidas: o crédito direcionado do BNDES, o imobiliário, o rural 

e o microcrédito. Pode parecer que a pretensão de abarcar todas essas modalidades tornaria a 

pesquisa muito ampla. De fato, essa abordagem acaba prejudicando um maior aprofundamento 

em cada uma das modalidades.  

Contudo, ela traz algumas vantagens, além de proporcionar um tipo especial de 

restrição do foco. Em primeiro lugar, quanto maior o número de modalidades de crédito 

direcionado, menor a quantidade de elementos comuns a todas elas, o que restringe a aparente 

                                                
3 FABIANI, Emerson Ribeiro. Direito e crédito bancário no brasil. São Paulo: Saraiva, 2011, p.11. 
4 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009.  
5 MENDONÇA, Paulo Augusto Furtado. Intervenção do Estado Brasileiro no Setor Financeiro: estudo sobre 
o banco nacional de desenvolvimento econômico e social. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p.12.  
6 CHAVENCO, Maurício Rodrigues de Albuquerque. O SNCR e os novos instrumentos de financiamento do 
agronegócio: o mercado de crédito rural brasileiro entre dois modelos. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  
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amplitude do tema numa análise geral. 

Em segundo lugar, permite levantar aspectos presentes em determinadas 

modalidades que podem ser úteis para o estudo das demais. 

Em terceiro, ao evidenciar as peculiaridades de cada modalidade, contribui para 

enriquecer os debates sobre o crédito direcionado, corrigindo certas falhas presentes em análises 

generalistas. A título de esclarecimento quanto a esse aspecto, críticas quanto ao subsídio 

presente em certas modalidades acabam desconsiderando o fato de que há direcionamento com 

e sem subsídio, com e sem limitação de taxas de juros. 

Assim, além de não haver encontrado uma pesquisa que sistematizasse o 

direcionamento do crédito como um todo pela perspectiva jurídica, um fator se soma à 

necessidade desse estudo: a discussão ainda presente do papel do Estado no desenvolvimento 

econômico, debate esse que, em termos singelos, situa-se entre dois extremos, sendo um a 

defesa de uma massiva ação estatal e o outro a retirada do Estado da esfera econômica. 

Ainda que o mercado tenha sua importância,7 não se pode desconsiderar o papel 

fundamental do Estado para criar uma simbiose com a iniciativa privada trazendo o bem-estar 

para todos.8 Ganha importância trazer esse debate ante os riscos que uma atual tendência de 

limitar o papel estatal pode trazer ao futuro do país.9 A presente tese, portanto, não defende o 

extremo de uma massiva e total ação estatal, mas apenas busca resgatar o equilíbrio que deve 

haver no trato de assunto tão delicado que toca à liberdade dos indivíduos e ao desenvolvimento 

da nação. 

Nesse contexto, a pesquisa tem enfoque na ação estatal voltada ao direcionamento 

do crédito, ação esta cujo intento é justamente promover o desenvolvimento. Entender sua 

sistemática e seu funcionamento é essencial para contribuir para esse debate e mesmo para 

                                                
7 Para uma defesa extremada do papel do mercado, cf.: MISES, Ludwig von. Ação humana. Tradução de 
Donald Stewart Jr. 3. ed. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2010. 
8 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. 
Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, p.21-22;26. 
9 “Nunca foi tão imporante quanto atualmente questionar o papel do Estado na economia.” (MAZZUCATO, 
Mariana. Ibid., p.15). A propósito dessa questão também se manifesta Karl Polanyi: “Enquanto, em nossa 
opinião, o conceito de um mercado autorregulável era utópico e seu progresso foi obstruído pela autoproteção 
realista da sociedade, na perspectiva deles, todo o protecionismo foi um erro resultante da impaciência, ambição 
e estreiteza de visão, e sem elas o mercado teria resolvido suas dificuldades. Resolver qual dessas duas 
perspectivas é a correta é talvez o problema mais importante da história social recente, uma vez que ela envolve 
nada menos que uma decisão quanto à alegação do liberalismo econômico de ser o princípio básico organizador 
da sociedade.” (POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Tradução Fanny 
Wrobel. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, e-book, p. 196.) 
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defender o Estado e seus instrumentos de ação, com base inclusive em mandamentos 

constitucionais. Quanto menos desenvolvido for o Estado, maior a preocupação com seu 

fortalecimento para conduzir os interesses da nação rumo aos fins coletivos.10 

Assim, a tese busca analisar o direcionamento do crédito ante a relevância não só 

do crédito, mas do papel do próprio Estado, para o equilíbrio das relações econômicas e sociais. 

Mas caberia ao Estado atuar para fornecer ou direcionar esse crédito? 

No presente trabalho, procura-se responder a essa questão sob a perspectiva 

jurídica, mais especificamente do Direito Econômico. 

O método para analisar essa questão é fundamentalmente hipotético dedutivo,11 na 

medida em que busca deduzir a adequação do direcionamento de crédito e do uso dos bancos 

públicos a partir da ordem jurídica. Além disso, os pontos críticos e favoráveis encontrados no 

estudo permitem generalizar conclusões para orientar a utilização desses instrumentos. 

Para tanto, e recorrendo-se à pesquisa bibliográfica, assim como o estudo do Direito 

Administrativo divide as concepções da Administração Pública entre as perspectivas da 

atividade, dos sujeitos e do regime,12 a tese seguiu a abordagem análoga, na linha de Mario 

Nigro, que trata do regime do crédito oficial sob os tópicos da publicização objetiva, subjetiva 

e formal.13 

O enfoque objetivo descreveria a estrutura normativa do sistema de crédito como 

um todo, a organização do sistema e a sujeição do crédito à regulação e controle. A segunda 

abordagem trataria do aspecto subjetivo, ou seja, cuidaria de descrever os agentes estatais que 

exercem o crédito. Finalmente, haveria a abordagem do ponto de vista que ele denomina formal, 

que diria respeito ao tratamento das operações de crédito em suas peculiaridades.14 

Seguindo esse esquema, o trabalho se iniciará com uma noção conceitual do crédito, 

                                                
10 BERCOVICI, Gilberto. Estado, soberania e projeto nacional de desenvolvimento: breves indagações sobre a 
Constituição de 1988. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. n.1, p. 559-569, jan./jun. 2003. 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório de efetividade 2007-
2014: A contribuição do Bndes para o desenvolvimento nacional. 2.ed. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/relatorioefetividade> Acesso em: 7 jul. 2016, p. 28.  
11 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da pesquisa no Direito. 
5.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 68-70. 
12 NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 5-7. SARAI, Leandro. 
Repensando o conceito de administração pública na busca da máxima efetividade de seus princípios 
constitucionais. Revista Virtual da AGU. Ano XI, no 119, dez. 2011. 
13 NIGRO, Mario. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina 
pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.460-470. 
14 NIGRO, Mario. Profili pubblicistici del credito. In: Idem, Ibid., p.40-41.  
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sua relação com a atividade econômica e seu direcionamento. 

No Capítulo 2 serão abordados os aspectos objetivos e subjetivos, tratando das 

normas gerais regentes do crédito e dos bancos públicos federais, trazendo o histórico 

econômico e normativo relativo a esses pontos. Quanto aos bancos públicos especificamente, o 

levantamento das normas a eles aplicáveis objetivará demonstrar sua vocação ao atendimento 

do interesse público. 

O Capítulo 3 tratará dos aspectos formais, ou seja, das modalidades de 

direcionamento de crédito: BNDES, imobiliário, rural e microcrédito, trazendo as normas e 

discussões a respeito de cada uma. 

O último capítulo buscará retratar o papel estatal e o do Direito Econômico em 

relação ao crédito, trazendo os debates a respeito de sua regulação e sobre o uso dos bancos 

públicos. 

Nessa empreitada, alguns dados foram consultados, na medida do possível, apenas 

para fins de compreender aspectos qualitativos e quantitativos do crédito no cenário atual. 

Quanto ao aspecto temporal desses dados, buscou-se na maioria dos casos verificar 

a situação em dezembro de 2014, para fins de possibilitar comparações. O ano de 2015 se tornou 

atípico por conta da recente crise econômico-financeira e estava muito próximo para permitir 

uma análise adequada. 

Embora os bancos públicos e mesmo os privados deixem disponíveis seus dados 

em suas páginas na internet, muitas vezes tais informações não são claras. Ainda que o Banco 

Central possua um sistema para consulta de indicadores de crédito, as informações são 

alimentadas pelas próprias instituições, o que traz o mesmo problema.15 

Enfim, espera-se que, com essa pesquisa, continue aceso o debate sobre a ação 

estatal sobre o crédito, mas desde que voltado a buscar respostas sobre os melhores caminhos 

para conduzir nosso país ao desenvolvimento. 

 

  

                                                
15 Danilo Tavares da Silva também constatou a dificuldade de acesso a tais informações (SILVA, Danilo Tavares 
da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, conteúdo local e financiamento 
público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014, p.96). 
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CAPÍTULO 1 CRÉDITO E DIREITO: ASPECTOS GERAIS E 
CONCEITUAIS 

Sendo o crédito o tema central desta pesquisa, é necessário trazer inicialmente 

algumas noções para contextualizá-lo no âmbito jurídico, além de já adiantar alguns fatos que 

revelam sua importância no contexto econômico e social. 

1.1 Crédito e neutralidade 

Fábio Konder Comparato demonstra que a palavra “crédito” teria uma acepção 

moral, uma econômica e uma jurídica. Do ponto de vista moral, seria crença ou confiança. No 

âmbito econômico, a noção se configuraria como uma transferência de riqueza para futura 

restituição acrescida de encargos (ágio ou juros), os quais retribuiriam o sacrifício da liquidez 

presente feita pelo credor. Para ele, na esfera jurídica, não há necessariamente a inclusão da 

ideia de confiança nem de intervalo de tempo no conceito de crédito, embora o elemento tempo 

esteja presente no negócio de crédito, que seria um negócio jurídico bilateral.16 

Ainda que esse negócio jurídico não exija confiança como elemento de seu suporte 

fático, é fato que qualquer contrato bilateral, inclusive aquele para pagamento à vista, exige 

confiança. Afinal, as partes somente cumprirão suas obrigações se acreditarem na obtenção da 

contraprestação. 

Mesmo nos casos em que uma obrigação não é adimplida conforme combinado, 

pode haver a crença de que ela será cumprida coativamente por meio da intervenção estatal, 

com os encargos pelo descumprimento, hipótese em que poderia haver semelhanças com uma 

operação de crédito, quando a prestação fosse uma restituição futura de uma quantia acrescida 

de juros e outros consectários legais, conforme estipula o art. 389 do Código Civil.17 Todavia, 

a manifestação da vontade é distinta na operação de crédito, uma vez que nela, desde o início, 

combina-se o termo da restituição, enquanto que, no exemplo dado do inadimplemento, este 

não era resultado da vontade do credor. 

Em uma compra a prazo, também se utiliza a expressão “crédito” ou crediário, uma 

vez que o vendedor entrega o bem ou serviço e aguarda o pagamento futuro, acrescido ou não 

de encargos. 

                                                
16 COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito. São Paulo: RT, 1968, p.26-31. 
17 “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” 
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O fato é que, corriqueiramente, a expressão “operação de crédito” acaba se 

restringindo àquela em que se espera uma contraprestação pecuniária futura e, mais 

especificamente, àquela em que se entrega pecúnia para aguardar sua restituição futura 

acrescida de juros. É o chamado mútuo feneratício, tomado como a principal operação de 

crédito inclusive para fins tributários.18 

Sérgio Assoni Filho traz a lição de Léon Say, para quem, além da confiança, seria 

necessário que o interessado em contrair um empréstimo também tivesse capitais.19 Parece, 

todavia, que basta a confiança, sendo que esta, por mais racional que procure ser, sempre estará 

diante de elementos de incerteza. Quem precisa efetivamente ter capitais é o futuro credor, na 

medida em que o empréstimo somente se perfaz com a entrega da coisa mutuada,20 e ninguém 

pode entregar mais do que possui. 

No âmbito público, a ideia de entrega de pecúnia para restituição futura também 

está presente, segundo se vê na lição de Geraldo Ataliba, para quem 

o empréstimo público, como gerador da dívida pública, é um contrato pelo 
qual alguém transfere a uma pessoa pública, seja ela política ou meramente 
administrativa, uma certa quantia de dinheiro, com a obrigação desta entregar 
igual quantia de dinheiro, com ou sem vantagens pecuniárias, no prazo 
convencionado.21 

Convém, para fins de precisão terminológica, distinguir a expressão “empréstimo 

público” das expressões “crédito oficial” e “crédito público”. Para tanto, pode-se usar a 

distinção feita por Angel Martín Diez-Quijada, que conceitua crédito público como a confiança 

que mereceria um ente público para pagar suas obrigações, ou seja, o Estado apareceria como 

devedor, como tomador de recursos, dando origem à dívida pública.22 Já o crédito oficial, ainda 

de acordo com Angel Martín Diez-Quijada, seria o 

facilitado por uma instituição de crédito dotada de personalidade jurídica 
independente da do Estado, seja jurídico-pública ou jurídico-privada, e por 

                                                
18 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p.271. 
19 ASSONI FILHO, Sérgio. Crédito público e responsabilidade fiscal. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2007, p.17-
18. 
20 BEVILAQUA, Clóvis. Código civil dos estados unidos do brasil comentado. v. IV, Rio de Janeiro: Rio, 
1958, p. 359. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. v.3. 4.ed. São Paulo, Atlas, 2004, 
p. 242. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 49-50. 
21 ATALIBA, Geraldo. Empréstimos públicos e seu regime jurídico. São Paulo: RT, 1973, p.5. 
22 DIEZ-QUIJADA, Angel Martín. La organización jurídica del crédito oficial y su institucionalización en 
España. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. 
Padova: Cedam, 1970, p.378-379, tradução livre. 
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conta de fundos procedentes do Estado, total ou parcialmente, mas, de todo 
modo, garantida a operação pelo Estado, que por ela se responsabiliza.23 

Também importa lembrar que crédito oficial não se confunde com subsídio ou 

subvenção. Subsídio, segundo o art. 14, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, está 

compreendido no conceito de renúncia de receita.24 Do ponto de vista econômico, acaba sendo 

similar a uma doação, pois o que se deixa de receber é como o que se doa, na medida em que, 

após qualquer dessas operações, o resultado final será, em princípio, o mesmo. Pode, assim, ser 

uma espécie de auxílio, no que equivaleria a uma subvenção, segundo Sérgio Sérvulo da 

Cunha,25 que lembra dessa figura no art. 545 do Código Civil.26 A subvenção seria “qualquer 

auxílio direto (transferência e gasto público) ou indireto (economia de gasto privado) suscetível 

de apreciação econômica.”27 

Cabe destacar que a subvenção encontra classificação específica na Lei nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. De acordo com o §2º do art. 12 dessa Lei, as subvenções destinadas a 

atender despesas de custeio de entidades de direito público ou privado seriam transferências 

correntes. Elas poderiam ser sociais, quando destinadas a “instituições públicas ou privadas de 

caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa”, ou econômicas, quando destinadas a 

“empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril”, de acordo 

com os incisos I e II respectivamente do §3º do mesmo art. 12. No art. 19 da Lei verifica-se 

expressa menção a seu caráter de “ajuda”. 

A subvenção, embora tenha caráter de ajuda, porque aparentemente seria um 

benefício gratuito, contém, mesmo quando não haja contraprestação expressa exigida, um 

interesse público a ser atingido que justifica sua concessão.28 

Voltando às operações de crédito, interessarão à pesquisa aquelas realizadas pelos 

                                                
23 DIEZ-QUIJADA, Angel Martín. La organización jurídica del crédito oficial y su institucionalización en 
España. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. 
Padova: Cedam, 1970, p.379, tradução livre. 
24 BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Planalto.gov.br. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/LCP/Lcp101.htm> Acesso em: 1º de jun. 2015. 
25 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário compacto do direito. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 239. 
26 “Art. 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se 
este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário.” 
27 MATEOS, José A. Manzanedo. El crédito a la exportación. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, 
Sebastián. Op. cit., p.333, tradução livre. Cf. ainda: SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e 
desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.68-78.  
28 MELLO, Celso Antônio Bandeira de; ATALIBA, Geraldo. Subvenções – natureza jurídica – não se 
confundem com isenções – Irretroatividade da lei – Direito adquirido não gozado. Revista de Direito Público. 
Ano 5. V. 20, abr./jun.1972, p.88-89. Devo a citação a Danilo Tavares da Silva. 
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intermediários financeiros. É nessa linha que Mario Nigro se refere a crédito como “uma série 

de fenômenos econômicos mediante os quais se realiza uma função de interposição na 

circulação de capitais e particularmente dos capitais monetários.”29 

Nesse âmbito, sob o ponto de vista técnico, verifica-se no Plano Contábil das 

Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional-Cosif, em seu capítulo 1, seção 6, que 

são consideradas operações de crédito os empréstimos, as operações de descontos de títulos e 

os financiamentos.30 

O empréstimo de moeda para ser pago em moeda é chamado de crédito financeiro, 

segundo José Tadeu De Chiara. Nele, o devedor é investido diretamente em situação de 

liquidez, possibilitando-lhe adquirir bens e serviços, “independentemente de qualquer 

vinculação com outro negócio em relação ao credor.”31 

Sem embargo das precisões terminológicas aqui mencionadas, no presente trabalho 

as expressões crédito e empréstimo serão usadas sem distinção. 

Superados esses aspectos conceituais, retome-se o aspecto da confiança do sistema 

financeiro. Se o sistema monetário é intrinsecamente ligado à fé, esse elemento é intensificado 

no sistema de crédito.32 O crédito é a fé sobre a fé, a fé “ao quadrado” ou a fé de segundo grau. 

A fé é o cerne e o pilar do sistema de crédito e do sistema financeiro como um todo. 

As crises financeiras nada mais são do que mudanças na fé. Quando se diz que há uma crise de 

confiança, isso pode significar falta confiança no retorno dos investimentos, no adimplemento 

                                                
29 NIGRO, Mario. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina 
pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.453, tradução livre. 
30 “2 - As operações de crédito distribuem-se segundo as seguintes modalidades: (Circ 1273) a) empréstimos - 
são as operações realizadas sem destinação específica ou vínculo à comprovação da aplicação dos recursos. São 
exemplos os empréstimos para capital de giro, os empréstimos pessoais e os adiantamentos a depositantes; b) 
títulos descontados - são as operações de desconto de títulos; c) financiamentos - são as operações realizadas 
com destinação específica, vinculadas à comprovação da aplicação dos recursos. São exemplos os 
financiamentos de parques industriais, máquinas e equipamentos, bens de consumo durável, rurais e 
imobiliários.” (BANCO CENTRAL DO BRASIL. Circular 1.273, em 29 de dezembro de 1987. Plano Contábil 
das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional-Cosif. Banco Central do Brasil. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?MANUCOSIF> Acesso em: 16 jul. 2015). Cabe lembrar que, mesmo após a formação 
original dessas operações, muitas alterações ocorrem no sistema por força de relações entre as instituições, como 
as cessões de crédito, por exemplo, reguladas pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.533, de 31 
de janeiro de 2008, segundo lembra Flavio de Melo Pereira (PEREIRA, Flavio de Melo. Analista do Banco 
Central do Brasil da área de supervisão bancária. Entrevista concedida em 28 de junho de 2016. São Paulo – 
informação verbal). 
31 DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (doutorado em direito)-Faculdade de Direito da 
Usp, São Paulo, 1987, p.86. 
32 WALD, Arnoldo. O papel pioneiro do direito bancário. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais. v.29, p. 359-371, jul./set. 2005. 
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do crédito. Mas, sob outro ponto de vista, pode-se dizer que nessas ocasiões se acredita que os 

investimentos não trarão resultados, que o capital não renderá. Há, como se vê, simples 

mudança no direcionamento da fé. A expectativa ou “estado de confiança” entra em cena 

principalmente no longo prazo, já que não há condições de prever os rendimentos futuros.33 

A importância do crédito é tamanha que Fábio Konder Comparato o coloca na 

terceira grande idade da história econômica da humanidade, após a era da troca imediata e da 

moeda.34 Arnoldo Wald, por sua vez, coloca a transformação do crédito ao lado da modificação 

das fontes de energia como os dois fatores de maior influência no choque do futuro do homem.35 

Para demonstrar a importância da moeda, Bernard Lietaer ressalta que a 

humanidade enfrenta atualmente grandes desafios, sintetizados em quatro grupos: a) mudança 

de clima e perda da biodiversidade; b) crescimento sem precedentes do número de idosos; c) 

instabilidade monetária; e d) revolução da informação. Para ele, muitos dos problemas e mesmo 

das soluções para tratar deles estão no sistema monetário atual.36 

Para esclarecer como o funcionamento da moeda na economia pode servir a esse 

fim, Bernard Lietaer ilustra uma divertida situação imaginária em que um extraterrestre 

marciano chega a um bairro pobre no planeta Terra. No exemplo narrado, o alienígena percebe 

que havia muito trabalho a ser feito no planeta (ruas sujas e esburacadas, casas em ruínas etc.) 

e a existência de muitas pessoas ociosas ou trabalhando menos do que sua capacidade 

permitiria. Segundo o autor, seria muito difícil explicar a esse ser extraterrestre que o trabalho 

necessário não estaria sendo feito porque as pessoas estariam esperando um pedaço de papel 

chamado dinheiro.37 

Segundo Karl Polanyi, “as faltas e os excessos de dinheiro seriam tão desastrosos 

                                                
33 KEYNES, John Maynard. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Tradução de Manuel Rezende. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 133. 
34 COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito. São Paulo: RT, 1968, p.9. Cf. WALD, Arnoldo. Crédito. 
In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 21, p.132. 
35 WALD, Arnoldo. O papel pioneiro do direito bancário. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais. v.29, p. 359-371, jul./set. 2005. 
36 LIETAER, Bernard. The future of money: creating new wealth, work and a wider world. Century: London, 
2002, e-book. 
37 Ibid., p.152. Maiores detalhes na exposição sobre a evolução da moeda podem ser obtidos em outros textos: 
SARAI, Leandro. Crise financeira e medidas prudenciais: a experiência brasileira. Saarbrücken: Novas 
Edições Acadêmicas, 2014, p.17-55. SARAI, Leandro. Transação e direitos individuais do empregado. Revista 
Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 215, 6 fev. 2004. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/4799>. Acesso 
em: 19 maio 2015. Sobre suas funções, cf.: SARAI, Leandro. Moedas digitais e os bancos. In: BARBOSA, 
Tatiana Casseb B. M. A revolução das moedas digitais: bitcoins e altcoins. Cotia/SP: Revoar, 2016, p. 133-
192. 
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para os negócios como as enchentes e as secas nas sociedades primitivas.”38 Mesmo no âmbito 

global se verifica a importância do dinheiro quando se lembra do papel que teve a haute finance, 

instituição do final do século XIX e início do século XX, de até mesmo influenciar a guerra e a 

paz.39 

Apesar de sua importância, para ser útil, a moeda precisa circular.40 Mesmo a junção 

de poupança só se justifica se for destinada a uma aplicação produtiva. Há então um conflito 

decorrente do caráter ambíguo do dinheiro, ao mesmo tempo público e privado, instrumento de 

troca e de reserva de valor.41 Esse conflito merece atenção ante o risco a que sua acumulação 

desenfreada pelo intento de ganhos meramente rentistas pode levar.42 

 A moeda é, então, um certificado de que seu portador possui um crédito perante a 

sociedade.43 Crédito aqui está no sentido de saldo positivo, algo a receber. Nada obstaria que 

um indivíduo, por exemplo, prestasse um serviço a outro e este emitisse uma declaração de que 

o prestador possuiria um crédito. O problema seria fazer outras pessoas aceitarem esse 

certificado. Daí a importância de um ente central para garantir a lisura e a própria fé no 

sistema.44 Como lembra José Tadeu De Chiara, “é preferível um crédito contra um banco do 

que contra qualquer outra pessoa, seja pelo grau de segurança, seja pelo benefício da situação 

de liquidez do próprio credor.”45  

Mas esse papel é instrumental e, conforme seu uso, tanto pode estimular a economia 

                                                
38 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Tradução Fanny Wrobel. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012, e-book, p. 105. 
39 Ibid., p. 23 e segs.  
40 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. 
Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, p.23. 
41 SARAI, Leandro. Crise financeira e medidas prudenciais: a experiência brasileira. Saarbrücken: Novas 
Edições Acadêmicas, 2014, p. 58-60. 
42 PIKETTY, Thomas. Capital in the 21th century. Tradução Arthur Goldhammer. Cambridge, Massachusetts 
London, England, 2014. E-book.  
43 “[...] o dinheiro é apenas um símbolo do poder de compra e, como regra, ele não é produzido mas adquire vida 
através do mecanismo dos bancos e das finanças estatais.” (POLANYI, Karl. A grande transformação: as 
origens de nossa época. Tradução Fanny Wrobel. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, e-book, p. 104). 
44 Tendo essa noção em mente, é curioso que as pessoas deixem seus recursos com um banco e aceitem um 
certificado emitido por ele constando que elas possuem um crédito. Isso porque, certamente, se todos os 
depositantes pleitearem um resgate total, ele não terá como atender. Basta lembrar que, independentemente da 
parte dos depósitos que deva ficar em poder do Banco Central do Brasil, o banco deve possuir um patrimônio de 
referência de apenas 11% de tudo o que mantenha emprestado, percentual este que será reduzido até chegar a 8% 
a partir de 2019, conforme Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013, do Conselho Monetário Nacional. Para 
maiores detalhes sobre o assunto, cf.: SARAI, Leandro. Crise financeira e medidas prudenciais: a experiência 
brasileira. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 2014, p. 214-220; 312-328. Ao mesmo tempo, um simples 
mendigo, que nada tem, se receber um depósito, de qualquer valor que seja, terá, no momento do depósito, em 
seu patrimônio, 100% do valor de sua dívida, ou seja, muito mais lastro do que um banco. 
45 DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito da 
Usp, São Paulo, 1987, p.81-82. 
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como pode aniquilá-la.46 Nesse aspecto, será importante o papel do direcionamento da 

poupança social, para o investimento ou o consumo, sujeitando-se à ação de intermediários 

financeiros, à ação estatal por meio de tributação ou empréstimos públicos, à estabilidade 

monetária, à taxa de juros, entre outros fatores, tudo repercutindo nos resultados do processo 

produtivo.47 

E o crédito nesse sistema, aqui usado com o sentido de antecipação de moeda para 

devolução futura, normalmente acrescida de juros, também desperta certa curiosidade. Com 

efeito, se quando uma pessoa toma recursos emprestados ela fica com uma dívida de mesmo 

valor, poder-se-ia afirmar que se trata de uma operação nula, sem valor, indiferente. Daí não 

haveria razão para questionar a forma da distribuição do crédito. Aliás, receber crédito pode até 

ser prejudicial, uma vez que, se ela simplesmente permanecer inerte com os recursos, terá que 

devolvê-los acrescidos de juros, diminuindo seu patrimônio. Mas não é isso o que ocorre. 

Ao invés de algo sem valor, ele representa uma efetiva vantagem, um instrumento 

para retirar as pessoas da pobreza, sem contar sua função de propiciar a acumulação.48 Marden 

Marques Soares lembra o caso da indiana Piranjali Khumar que, separada e desempregada, 

tinha que sustentar seu pai e seus dois filhos. Com um empréstimo de US$200,00 em uma 

instituição de microfinanças, ela adquiriu algumas bicicletas para alugá-las ao custo de US$0,07 

por hora e US$0,33 por dia. O negócio prosperou, permitindo-lhe montar uma rede com outros 

serviços e garantindo-lhe uma vida digna para sua família.49 Como se nota nesse exemplo, para 

conseguir renda, Piranjali precisaria de trabalho, mas, para trabalhar, ela precisaria de dinheiro. 

O crédito, no caso, rompeu o ciclo vicioso, fazendo-a superar sua situação de dependência e 

vulnerabilidade. 

Um outro exemplo também pode contribuir para ilustrar o alcance da questão. 

Dessa vez, contudo, embora emprestados recursos para um despossuído, ele não os aplica em 

uma atividade produtiva. Em vez disso, ele adquire alguns títulos públicos ou faz alguma 

aplicação financeira. Suponha nessa hipótese que o crédito foi tomado a uma taxa de juros de 

0,5% ao mês e que a aplicação renda 0,9% ao mês. Isso significa que, só pelo fato de ser mero 

                                                
46 FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. Os grandes bancos e a democratização do crédito: uma proposta de 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 27, p. 84-119, jan./mar. 2005. DE 
CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito da Usp, 
São Paulo, 1987, p.211-212. 
47 DE CHIARA, José Tadeu. Ibid., p.91. 
48 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p.191-192. 
49 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p. 13-14. 
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intermediário, ele seria remunerado com 0,4% do valor tomado. Suponha que o valor por ele 

tomado tenha sido de R$1 bilhão. Ao final do período de um mês, quando ele resgatar sua 

aplicação, ele receberá de volta R$ 1 bilhão, mais juros de R$9 milhões. Ele devolverá, então, 

o principal de R$ 1 bilhão, mais juros de R$ 5 milhões, e ficará com R$ 4 milhões. Considerando 

que esse despossuído viva com um salário mínimo, hoje de aproximadamente R$800,00, isso 

significa que, se ele quiser manter o mesmo padrão de vida sem trabalhar, ele terá disponível 

5.000 salários mínimos, correspondentes a 5.000 meses de trabalho ou aproximadamente 417 

anos. Como ninguém, até aonde se saiba, vive até essa idade, suponha que esse indivíduo tenha 

18 anos de idade e que irá viver até 78 anos, ou seja, mais 60 anos. Considerando aqueles R$4 

milhões, se ele não quiser trabalhar mais e se mantiver esse valor em alguma aplicação apenas 

para estabilizar seu poder aquisitivo, ele terá uma renda de R$67 mil por ano, ou R$5.500,00 

por mês, o que corresponde praticamente a 7 vezes o que ele ganhava trabalhando. Tudo isso 

pelo simples fato de ter recebido crédito. Já não seria suficiente para evidenciar que o crédito 

faz toda a diferença? Também faz toda a diferença a forma como o crédito é distribuído e o 

modo como é empregado.50 

Com efeito, se esses mesmos recursos fossem emprestados a quem deles não 

necessitasse, isso significaria que o tomador os teria como disponíveis para realizar a mesma 

operação que o despossuído e talvez em escala maior. 

Ainda que se coloque como critério de distribuição do crédito a eficiência, ou seja, 

eleger o beneficiário que maior retorno teria com os recursos, o fato é que esse critério acaba 

levando os eleitos a acumularem ainda mais, mantendo os demais em situação de dependência 

e, do ponto de vista macro, mantendo ou agravando a desigualdade social, principalmente 

quando a acumulação propiciada não for distribuída adequadamente. A questão da distribuição 

é importante, principalmente quando os recursos utilizados têm origem pública ou são 

direcionados pelo Estado. 

Apenas para detalhar esse ponto, tome-se por hipótese a existência de 

R$1.000.000,00 para ser distribuído em crédito. Há dois cidadãos, sendo um mais favorecido 

economicamente e outro despossuído. Imagine-se que sejam destinados R$500.000,00 para 

cada um. Ao final de um período, o mais favorecido consegue devolver a quantia acrescida de 

juros além de ter conseguido uma acumulação equivalente a 20% do montante emprestado. O 

outro sujeito consegue pagar a dívida, mas mal consegue obter um capital suficiente para sua 

                                                
50 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p. 59.  
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subsistência. O critério da eficiência pode recomendar que seja melhor destinar os 

R$1.000.000,00 ao indivíduo mais favorecido, pois, em princípio, seria mais capaz, mais 

competente, mais eficiente. Ocorre que, sendo o recurso público, o retorno também deve ser 

público. Se a primeira hipótese traz menos eficiência, pelo menos garante ao menos favorecido 

condições de subsistência. Na segunda hipótese, irá o indivíduo mais eficiente querer dividir a 

quantia que acumulou utilizando recursos públicos com o outro indivíduo? Ou dirá que os 

tributos pagos já serão suficientes para tanto? A questão não é tão simples. 

O crédito, assim como a moeda, representa poder. Pode ensejar dominação, 

conforme as condições das relações mantidas com sua utilização. Como lembra José Tadeu De 

Chiara, um mesmo bem pode ter seu valor muito alterado conforme as circunstâncias. Um 

homem à beira do afogamento pode entregar toda sua riqueza por uma ponta de corda para se 

segurar. As condições reais do mercado revelam que, além de não haver igualdade efetiva entre 

os agentes, até mesmo o nível de liberdade de cada um também diverge por uma série de 

circunstâncias, como o poder econômico, o nível de conhecimento etc..51 “A dominação que se 

instaura e preside os fluxos de moeda no interior dos mercados afeta diferentemente o poder de 

compra, em termos de liquidez e de procura efetiva dos agentes.”52 

Nas relações de troca instauradas no mercado, quem vende quer obter o máximo de 

moeda entregando o mínimo de bens. Quem compra quer obter o máximo de bens entregando 

o mínimo de moeda. O equilíbrio desses egoísmos resulta muito mais da dominação do que da 

concorrência, segundo José Tadeu De Chiara.53 

Sendo a moeda o ativo mais líquido da economia, tende a ser o mais desejado, o 

que também influencia sua superioridade em relação a outros ativos, conforme o nível de 

confiança no sistema financeiro e na estabilidade do poder de compra. A mudança nesses 

fatores faz a riqueza se transformar em meios mais vantajosos para reserva de valor, muitas 

vezes fugindo do sistema produtivo. Nesse aspecto, a especulação e o entesouramento podem 

ter o mesmo efeito para a economia. 54 

Um outro problema na distribuição do crédito diz respeito ao fato de que, para o 

                                                
51 CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito da Usp, 
São Paulo, 1987, p.74-80. 
52 Ibid., p.80. 
53 Idem. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São 
Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p. 113; 115. 
54 Idem. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito da Usp, São Paulo, 1987, 
p.94-95. 



30 
 

emprestador, é melhor emprestar para quem não precisa. Com efeito, quem tem mais 

patrimônio, tem mais garantia de poder pagar, embora isso não signifique que irá pagar mais 

facilmente. Quem não tem patrimônio, por outro lado, pode representar risco maior ao credor. 

Há então um efeito “bola de neve”, em que o maior patrimônio atrai mais riqueza.55 

Nota-se então que o crédito funciona como uma alavanca, um instrumento de 

impulso. Não é à toa que a expressão inglesa para quem opera com recursos obtidos mediante 

crédito é “leverage”, que poderia ser traduzida como alavancagem, sistema de alavanca, 

vantagem pelo uso de uma alavanca ou mesmo poder. “Lever”, em inglês, é alavanca. 

Em suma, vê-se assim que, se o trabalho é o motor do desenvolvimento,56 a moeda 

é seu combustível. A moeda é um mito, uma crença que move as pessoas. O crédito, por sua 

vez, é a alavanca que acelera o processo, antecipando trocas futuras, suprindo o lapso existente 

entre uma necessidade de pagamento presente e uma expectativa de recebimento futuro. O 

crédito torna o processo contínuo. 

Embora a presente pesquisa tenha a pretensão de trazer alguns apontamentos 

relativos aos aspectos jurídicos que promovem o desenvolvimento por meio do direcionamento 

do crédito,57 não se pode deixar de reconhecer as limitações e os perigos da concessão de crédito 

em geral. Nessa linha, ainda que o crédito remeta à ideia de uma alavanca, dois aspectos devem 

ser lembrados. O primeiro é que, assim como a alavanca necessita de um ponto de apoio, o 

crédito, para trazer resultado positivo, deve ter sua aplicação direcionada primordialmente, em 

princípio, para fins produtivos ou, pelo menos, sustentáveis.58 Sem esse apoio para trazer 

retornos, além de o crédito não empoderar o tomador, haverá o risco de ter efeito contrário, de 

torná-lo ainda mais dependente. E o segundo aspecto é justamente este, uma vez que, assim 

como a alavanca ergue, ela também esmaga, tudo dependendo da forma como é aplicada. 

E essa dependência pode afetar tanto capitalistas quanto a base da pirâmide social. 

                                                
55 A questão da acumulação automática é bem abordada em: PIKETTY, Thomas. Capital in the 21th century. 
Tradução Arthur Goldhammer. Cambridge, Massachusetts London, England, 2014. E-book. 
56 FURTADO, Celso. Em busca de um novo modelo: reflexões sobre a crise contemporânea. 2.ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 2002, p.53-54. 
57 SANT’ANNA, André Albuquerque; BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues; ARAUJO, Pedro Quaresma. 
Mercado de Crédito no Brasil: Evolução Recente e o Papel do BNDES (2004-2008). Revista do BNDES, Rio de 
Janeiro, v.16, n.31, p.41-60, jun. 2009. 
58 Para casos em que o indivíduo não tenha condições de arcar com a dívida, deve-se verificar se seria o caso de 
utilização de políticas públicas de assistência, como saúde e educação, por exemplo (SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, 
p.123 e segs.) 
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Quando afeta a base, torna-se mecanismo de expropriação que vai além da mais-valia.59 O 

assalariado, que deixa de receber parte do valor de seu trabalho, também transfere mais uma 

parte de sua renda de forma a pagar suas dívidas. 

A utilização de imagens com funcionamento análogo ao que se quer explicar facilita 

a compreensão do objeto de estudo. Nessa linha, o crédito, além de funcionar como alavanca, 

também funciona como droga. A droga, conforme o modo de sua administração e o sujeito que 

a recebe, pode produzir efeitos terapêuticos e medicamentosos ou prejuízos severos à saúde.60 

Ela tanto pode levantar moribundos como pode levar pessoas saudáveis à morte. Algumas delas, 

logo ao serem administradas, provocam sensação de bem-estar, assim como deve provocar 

bem-estar o crédito recebido. Porém, quando passam os efeitos da droga, inverte-se a sensação 

de prazer e surge o desejo incontido de nova administração. Da mesma forma, quando vence o 

prazo para pagamento da dívida, se faltarem os recursos necessários, somente novo crédito 

poderá garantir um respiro para nova tentativa de libertação.61 

Ocorre que, enquanto drogas lícitas estão aos cuidados de autoridades públicas ou 

técnicas, como os médicos, de modo a haver uma administração adequada buscando o bem do 

paciente, o crédito pode, por vezes, ficar a cargo da administração do mercado e buscando 

apenas o bem-estar do credor.62 

                                                
59 Segundo Marx, a criação de valor, a mais-valia, teria origem no capital variável (salários pagos para a mão-de-
obra), na exploração do trabalho assalariado, e não no capital constante (consistente em equipamentos e 
insumos). A taxa de lucro decorreria da divisão da mais-valia pelo capital global (capital constante + capital 
variável), sendo a taxa de mais-valia resultado da razão da massa de mais-valia pelo capital variável empregado. 
Embora essa exploração leve a uma acumulação, Marx acredita que o desenvolvimento do modo de produção 
capitalista, embora aumente a massa absoluta de capital variável e de capital constante, acarreta uma redução da 
proporção daquele em relação a este, provocando uma queda gradual na taxa de lucro geral (MARX, Karl. O 
capital: crítica da economia política. Tradução de Régis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: Abril Cultural, v. 
III, t. I, 1984, p.163-176). 
60 Drogas são as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e as sujeitas a controle especial arroladas 
na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, por força do disposto no art. 66 da Lei nº 11.343, de 2006. A 
lista da referida Portaria já sofreu diversas atualizações, sendo a última a efetuada pela Resolução da Diretoria 
Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 49, de 11 de novembro de 2015. Segundo os 
termos da referida Portaria, em princípio, apenas poderiam causar dependência as substâncias entorpecentes e as 
psicotrópicas. Mas essa mesma Portaria define droga em seu art. 1º como “substância ou matéria-prima que 
tenha finalidade medicamentosa ou sanitária”. 
61 Da mesma forma, como a relação de exploração pela expropriação da mais-valia, a exploração pela relação de 
crédito exige a configuração de uma relação assimétrica entre credor e tomador de crédito que prejudica a plena 
Liberdade e, portanto, a Justiça. 
62 Daí a preocupação que já se teve desde o início da implantação do crédito consignado no Brasil. Embora a 
permissão para reter na fonte parte do salário do empregado tenha ampliado o acesso ao crédito e trazido redução 
de seu preço, fazendo essa modalidade abranger o maior volume de crédito para pessoas físicas (SANT’ANNA, 
André Albuquerque; BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues; ARAUJO, Pedro Quaresma. Mercado de Crédito no 
Brasil: Evolução Recente e o Papel do BNDES (2004-2008). Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.16, n.31, 
p.41-60, jun. 2009), a concessão descuidada pode trazer mais prejuízos do que benefícios à população, caso não 
haja adequadas políticas públicas de apoio. Ainda que Muhammad Yunus sustente que a pobreza não decorra da 
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Como foi dito acima, a dependência pode atingir tanto a base da pirâmide como as 

camadas sociais mais altas, seja porque os credores dependem dos pagamentos dos empréstimos 

feitos à base, seja porque podem depender do crédito de outros agentes. Quanto a isso, pode-se 

recorrer a Hyman Minsky, quando classifica os financiamentos em três tipos. O primeiro seria 

o hedge, em que a empresa espera receitas superiores a suas dívidas. O segundo seria o 

financiamento especulativo, caracterizado pela possibilidade de ocorrência de vencimentos de 

dívidas em momentos em que não haja recursos suficientes para saldá-las, o que motivaria a 

tomada de novos empréstimos para adimplir esses compromissos de curto prazo, embora ainda 

exista a expectativa de que as receitas futuras sejam superiores ao total da dívida. Por fim, 

haveria os financiamentos Ponzi, em que novas dívidas são contraídas para pagamento de 

dívidas existentes, aumentando o montante total do endividamento.63 Esse último, segundo 

Minsky, é uma “sofisticada operação fraudulenta de investimento do tipo ‘pirâmide’, que paga 

rendimentos anormalmente altos à custa do dinheiro de investidores que vão entrando depois. 

O nome refere-se ao criminoso ítalo-americano Charles (ou Carlo) Ponzi.”64 Daí a possibilidade 

de uma crise se instalar ante os elos entre devedores e credores espalhados pelo sistema.65 

Mas, vistos os aspectos negativos do crédito, pode-se voltar agora ao seu lado 

positivo. Dada sua importância, Muhammad Yunus chega a defender o crédito como “um 

direito do homem e como ele podia exercer papel estratégico na eliminação da fome da face da 

Terra. [...]”66 

Como a moeda e o crédito são instituições baseadas na fé, é indispensável a 

                                                
pouca educação, mas da impossibilidade de o pobre conservar os lucros de seu trabalho por lhe faltar acesso ao 
capital (YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São 
Paulo: Ática, 2002, p.273), essa percepção não pode ser generalizada. Verifica-se cada vez mais o intento de 
avançar sobre os fundos salariais, como o FGTS, ou de se ampliar o percentual do salário que o empregado pode 
comprometer com dívidas, como se vê com a Lei no 13.313, de 14 de julho de 2016, e com a lei no 10.820, de 17 
de dezembro de 2003, por exemplo. Essa questão, contudo, não será tratada aqui. 
63 MINSKY, H. P. Estabilizando uma economia instável. Tradução de Sally Tilelli. Osasco: Novo Século, 
2009, p.286-289. 
64 Idem. Ibid., p.19.  
65 Karl Marx, a propósito, já antevia a possibilidade de crise, ao lembrar que o sistema de crédito reduz a 
circulação de dinheiro em espécie, aumentando “na mesma proporção, a artificialidade de toda a maquinaria e as 
possibilidades de perturbação de sua marcha normal.” (MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 
Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: Abril Cultural, v. II, 1984, p. 139 e 364.) Ele acelera o 
processo de reprodução levando-o a confrontar os limites de sua capacidade, além de alterar de forma negativa 
os incentivos dos agentes que administram o capital alheio, na medida em que, por não lhes pertencer, os lucros 
lhes beneficiarão e os prejuízos serão arcados pelos titulares dos recursos. A aceleração afeta tanto a produção 
quanto o consumo. (MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Tradução de Régis Barbosa e Flávio 
R. Kothe. São Paulo: Abril Cultural, v. III, t. I, 1984, p. 335). 
66 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p. 27. 
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existência de uma instituição que sustente essa fé. Entra aí o papel do Direito. 

A moeda, em si, é abarcada como instituição jurídica. O Estado define o que é 

moeda e a coloca como meio de pagamento e unidade de conta em seu ordenamento jurídico. 

Ela é produto da linguagem jurídica. A referência a ela liga o mundo fenomênico ao jurídico 

operando as trocas no mercado. Não houvesse ordem jurídica, a referência à moeda seria sem 

sentido. Aliás, prevaleceria a lei do mais forte e a barbárie.67 

O crédito, por sua vez, é instrumentalizado por meio de negócios jurídicos, cujo 

cumprimento é também garantido pelo Direito. 

O Direito figura ainda, segundo Karl Polanyi, como instrumento do 

contramovimento para buscar conter os efeitos nefastos de um mercado autorregulável, 

mercado este que se baseia na ficção de considerar trabalho, terra e moeda como mercadorias.68 

Enfim, toda a orientação de uma sociedade, incluindo a política econômica, será 

instrumentada no Direito, particularmente no Direito Econômico, e por ele concretizada. 

Washington Peluso Albino de Souza destaca a esse respeito que interessam ao Direito 

Econômico as medidas de política econômica que estejam “corporificadas em algum diploma 

legal ou constituem elemento de expressão jurídica que a ele corresponda”.69 

Segundo José Tadeu de Chiara, no ordenamento dos preços, a equivalência dos 

vínculos obrigacionais individualmente considerados perde nitidez, sendo superada pela 

exigência “do equilíbrio na situação de liquidez em relação a categorias de agentes econômicos, 

ou coletivos.”70 Para ele, “a ordem jurídica deve se basear em critérios que preservem o 

equilíbrio das situações de liquidez nas quais o preço é elemento basilar.”71 Sem esse equilíbrio, 

a sociedade como um todo pode ser prejudicada. 

O Direito deve traçar os limites ao exercício do Poder Econômico e equilibrar as 

                                                
67 DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (doutorado em direito)-Faculdade de Direito da 
Usp, São Paulo, 1987, p. 58. 
68 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Tradução Fanny Wrobel. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012, e-book, Capítulos 10 e 12, passim.  
69 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico do planejamento. In: FRANÇA, R. Limongi 
(Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 27, p.35. 
70 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.117. 
71 Idem. Ibid., p.118. 



34 
 

relações de mercado, em busca de uma justa distribuição da riqueza.72 

Para tanto, deve-se lembrar que, segundo Guido Ruta, a atividade creditícia é 

instrumental para a realização dos fins públicos voltados ao desenvolvimento econômico, mas, 

apesar de instrumental, não é neutra, possuindo caráter ativo e propulsor, assim como os 

instrumentos tributários.73 

Partindo da premissa estabelecida constitucionalmente de que devem prevalecer as 

instituições democráticas sobre o mercado e a independência política do Estado em relação ao 

poder econômico privado, cabe analisar como ocorre o papel do Estado na regulação e no 

direcionamento do crédito, principalmente por meio de seus bancos oficiais, sem olvidar as 

dificuldades decorrentes dos possíveis conflitos com interesses do capital.74 Esse conflito é 

inevitável na concretização dos objetivos da República, entre eles a busca do desenvolvimento 

e a redução das desigualdades sociais. 

1.2 Crédito como infraestrutura da atividade econômica 

A concessão de crédito pelo Estado enquadra-se no conceito de atividade 

econômica, consoante Eros Grau.75 De acordo com Gilberto Bercovici, a atividade bancária 

exercida pelo Estado é exploração da atividade econômica em sentido estrito, fundada no art. 

173 da Constituição, que a autoriza por imperativo da segurança nacional ou relevante interesse 

coletivo.76 

Esse exercício, por estar fundado em relevante interesse coletivo ou em imperativo 

de segurança nacional, não poderia ter a mesma finalidade que o exercício da atividade 

econômica exercida pelo particular. Este último tem o intuito lucrativo como finalidade última 

                                                
72 WALD, Arnoldo. O direito a serviço da economia. O novo direito bancário. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais. v.27, p. 20-25, jan./mar.2005. RUY, Arnoldo Wald. O futuro do direito bancário e a 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 64, p. 13-32, abr./jun. 2014. 
73 RUTA, Guido. In tema di validità constituzionale dell’intervento dello stato nel settore creditizio. In: NIGRO, 
Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, 
p.189. 
74 Segundo Gilberto Bercovici, “O conflito projeta-se no tempo, diferindo a escassez no tempo, pois se define, 
pelo crédito, como os recursos serão distribuídos, em suma, quem irá receber recursos no momento presente e 
quem não irá ou quando outros setores terão (ou não) estes recursos.” (BERCOVICI, Gilberto. Constituição 
econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p.31). 
75 GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação crítica. 14.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 101-136. 
76 BERCOVICI, Gilberto. Atuação do Estado no domínio econômico e sistema financeiro nacional. 
Inexigibilidade de licitação em incorporação ou em alienação do controle de uma sociedade de economia mista 
por outra sociedade de economia mista. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São 
Paulo, n. 148, ano XLVI, out./dez. 2007, p.242-244. 
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do negócio de produzir bens e serviços ou o que quer que possa ser objeto de troca no mercado. 

Quando o Estado atua, por outro lado, não haveria sentido se essa atuação tivesse como 

finalidade última o lucro, ainda que este possa ser necessário para dar sustentação ao 

empreendimento.77 

O objetivo dessa atuação estatal encontra amparo ainda no art. 174 da 

Constituição,78 ou seja, tem a finalidade de regular a atividade econômica, segundo Danilo 

Tavares da Silva.79 

A regulação do crédito tem relevo em razão da peculiaridade de tal atividade se 

aproximar do conceito de infraestrutura. 

Para Gianpiero Torrisi, não há uma definição padrão de infraestrutura, em razão das 

dificuldades de formular tal definição conciliando as diversas abordagens teóricas e a descrição 

das evidências empíricas da provisão de infraestrutura.80 

Danilo Tavares da Silva traz alguns elementos comuns à infraestrutura, que teria 

como características custos fundados, intensidade de capital, planta mínima elevada 

(normalmente em monopólio natural) e essencialidade dos benefícios propiciados segundo os 

padrões atuais de comodidade e dignidade.  Teria ainda como funções dar capacidade de 

incremento da atividade produtiva e bem-estar dos consumidores de modo determinante.81 

Infraestrutura, nas palavras de Luís Fernando Massonetto, “é um capital fixo, 

                                                
77 BERCOVICI, Gilberto. Atuação do Estado no domínio econômico e sistema financeiro nacional. 
Inexigibilidade de licitação em incorporação ou em alienação do controle de uma sociedade de economia mista 
por outra sociedade de economia mista. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São 
Paulo, n. 148, ano XLVI, out./dez. 2007, p.249; SARAI, Leandro. Ainda uma reflexão sobre atividade 
econômica e serviço público. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, v. 29, n. 7, p. 731-755, jul. 2013; 
FERRAZ, João Carlos; ALÉM, Ana Cláudia; MADEIRA, Rodrigo Ferreira. A contribuição dos bancos de 
desenvolvimento para o financiamento de longo prazo. Revista do BNDES, n.40, dez. 2013, p.31. 
78 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado.” 
79 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.36-
54-57. CARVALHO, Tomás Lima de. A regulação do Mercado financeiro e a necessária intervenção estatal na 
autonomia privada. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v.52, p.45, abr.2011. MARTINS, 
Ricardo Marcondes. Regulação administrativa à luz da constituição federal. São Paulo: Malheiros, 2011, 
p.119-136. 
80 TORRISI, Gianpiero. Public infrastructure: definition, classification and measurement issues. MPRA Paper 
12990, University Library of Munich, Germany, 2009, Disponível em: < http://bit.ly/28P3Zg9> Acesso em: 23 
jun. 2016, p. 26. Artigo citado por: SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as 
políticas de inovação tecnológica, conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese 
(Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.22. 
81 SILVA, Danilo Tavares da. Ibid., p.23.  
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normalmente de natureza pública, que integra o capital global das economias nacionais.”82 O 

conceito remete a “sistemas de recursos físicos elaborados pelos seres humanos para consumo 

comum.”83 

É certo que há elementos caracterizadores desse conceito elencados pelos 

economistas que não teriam uma ligação clara com o crédito, tais como custeio prévio universal, 

uso vinculado ao local, indivisibilidade técnica e uso altamente intensivo de capital e 

financiamento. Mas a proximidade conceitual estaria no fato de, assim como na infraestrutura 

tradicional, o crédito ser fundamento da atividade econômica, uma pré-condição para as demais 

atividades se desenvolverem.84 

A expressão infraestrutura “se refere a um conjunto de bens indispensáveis ao 

atendimento de necessidades coletivas e individuais, que se tornaram essenciais no âmbito da 

civilização capitalista.”85 

E essa aproximação conceitual pode ser extraída ainda de Rolf Stober, quando 

afirma:86 

Aqui a infraestrutura econômica é entendida como o conjunto das instituições 
materiais, institucionais e pessoais que estão à disposição dos sujeitos 
econômicos na sequência da atividade pública. Assim, de direito 
administrativo econômico são as prestações antecipadas, no sentido de um 
fornecimento de base destinado a reforçar a capacidade de concorrência 
econômica e de cuja garantia a economia está dependente para se poder 
desenvolver plenamente. 

A responsabilidade pela infraestrutura estende-se especialmente aos seguintes 
setores: 

[...] 

Infraestrutura monetária e financeira (reconhecimento do dinheiro como 
meio de troca, unidade de cálculo e meio de conservação de valores, 

                                                
82 MASSONETTO, Luís Fernando. Aspectos macrojurídicos do financiamento da infraestrutura. In: 
BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael (Coords.). Elementos de Direito da infraestrutura. São Paulo: 
Contracorrente, 2015, p.35. 
83 FRISCHMANN, Brett M. An Economic Theory of Infrastructure and Commons Management. Minnesota 
Law Review, Vol. 89, pp. 917-1030, April 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=588424> Acesso em: 
19 jun. 2016, p. 923, tradução livre. (artigo citado por WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; BERCOVICI, 
Gilberto; SIQUEIRA NETO, José Francisco. Um plano de ação para o salvamento do projeto nacional de 
infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015, p. 12). 
84 BERCOVICI, Gilberto. Infraestrutura e desenvolvimento. In: BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael 
(Coords.). Elementos de Direito da infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015, p. 17-26. CARVALHO, 
André Castro. Infraestrutura sob uma perspectiva pública: instrumentos para o seu desenvolvimento. 2013, 
Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p.72-154. 
85 WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; BERCOVICI, Gilberto; SIQUEIRA NETO, José Francisco. Um plano de 
ação para o salvamento do projeto nacional de infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015, p.12. 
86 STOBER, Rolf. Direito administrativo econômico geral. Tradução António Francisco de Sousa. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.379-380, destaques do original. 
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uniformização dos sistemas monetários, nos termos dos arts. 2o, 105o. e 
seguintes do Tratado da CE; art. 88 da Lei Fundamental). 

Essa ideia de infraestrutura como suporte essencial das atividades econômicas, 

segundo Danilo Tavares da Silva, está presente nas categorias de “infraestrutura institucional” 

e “infraestrutura social”.87 Para Ricardo Agostini Martini, cabe à infraestrutura institucional da 

economia acomodar os horizontes do público, em abrir mão de sua liquidez adquirindo títulos 

de longo prazo, e dos investidores produtivos, que só podem trazer retornos ao crédito obtido 

com a maturação de seus projetos.88 

O crédito, segundo Ernani Teixeira Torres Filho, pode afetar o nível de atividade e 

de emprego correntes, a taxa de investimento e a trajetória de crescimento.89 

Sendo uma pré-condição e estando próximo do conceito de infraestrutura, também 

em relação ao crédito surge a questão de como distribuí-lo ou de como ter acesso a ele, 

principalmente quando não for suficiente para atender a todos que o demandam ou quando não 

estiver sendo destinado àqueles fins que tragam melhor retorno para a coletividade, em 

descumprimento aos objetivos estampados no art. 192 da Constituição.90 

Esse problema, envolvendo os tradicionais equipamentos de infraestrutura, foi 

enfrentado pela doutrina da essential facilities.91 A menção a essa doutrina é importante porque 

algumas de suas premissas podem ser tomadas emprestadas para ajudar na reflexão sobre o 

cabimento da atuação estatal sobre o direcionamento do crédito. 

Não há uniformidade de entendimento quanto às hipóteses de cabimento da 

aplicação da doutrina, quanto aos requisitos necessários para tanto e nem mesmo quanto ao 

conceito de essential facility. De modo geral, a doutrina analisa os casos em que um proprietário 

                                                
87 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.22. 
88 MARTINI, Ricardo Agostini. Financiamento do investimento e o papel dos bancos de desenvolvimento na 
perspectiva pós-keynesiana: uma resenha bibliográfica. Revista do BNDES, no 41, p.289-330, jun. 2014, p. 302. 
89 TORRES FILHO, Ernane Teixeira. Mecanismos de direcionamento do crédito, bancos de desenvolvimento e a 
experiência recente do BNDES. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa 
(Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.16.  
90 “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.” 
91 NESTER. Alexandre Wagner. Teoria das essential facilities e propriedade intelectual. In: MOREIRA, Egon 
Bockmann; MATTOS, Paulo Todescan Lessa (Coord.s) Direito concorrencial e regulação econômica. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010, p.109-128. KUBRUSLY, Claudia Tosin. Análise da recusa de licenciar no âmbito do 
direito antitruste. In: MOREIRA, Egon Bockmann; MATTOS, Paulo Todescan Lessa (Coord.s) Direito 
concorrencial e regulação econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p.129-180. 
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de um recurso de infraestrutura (ou mesmo de certos bens ou serviços considerados essenciais 

para a concorrência) é obrigado a prover acesso a esse recurso mediante um preço razoável. Em 

regra, seriam abarcadas as hipóteses em que o proprietário possui controle monopolístico de 

um bem ou serviço, cuja duplicação seja inviável e cujo acesso seja negado a concorrentes sem 

motivo plausível. Nessas hipóteses, o proprietário do bem ou serviço atua tanto no mercado a 

montante (upstream) como no mercado a jusante (downstream), enquanto seu concorrente atua 

apenas no segundo mercado.92 A doutrina objetiva analisar nesses casos a forma pela qual é 

possível restabelecer uma concorrência equilibrada, normalmente impondo a obrigação de o 

controlador ou proprietário do recurso fornecê-lo a um preço justo a seu concorrente. 

Numa situação ideal, caso uma empresa não encontre um bem no mercado ou o 

encontre em condições não adequadas para viabilizar seu empreendimento, restaria a 

possibilidade de produzir o bem por si própria. Mas, como se viu no contexto acima, ou é 

impossível essa produção do bem pela empresa ou seu fornecedor se recusa a contratar em 

condições adequadas, de modo que a empresa fica em condição de dependência desse bem e 

das condições impostas pelo fornecedor, por vezes, um concorrente.93 

As críticas a essa doutrina estão fundadas no alcance do direito de propriedade ou 

na liberdade de contratar do proprietário do bem ou serviço, na maior eficiência proporcionada 

pela negativa de fornecimento em comparação com o compartilhamento, ou mesmo no 

incentivo negativo que seria gerado caso o proprietário ainda não tivesse se beneficiado 

adequadamente dos investimentos feitos até então. Até por conta de suas limitações, Calixto 

Salomão Filho propõe a utilização da regulação como instrumento para buscar proteger a 

concorrência.94 

Extrai-se desse conjunto de ideias de todo modo que, mesmo a defesa da 

propriedade e da liberdade de contratar cedem lugar em alguns casos em que os resultados 

gerados possam ser indesejáveis para o conjunto da economia ou da sociedade. 

Quando se pensa no mercado de crédito, por sua vez, algumas questões também 

                                                
92 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. The essential facilities 
concept. OECD Policy Roundtables. Paris, 1996, Disponível em: 
<http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf> Acesso em: 8 mar. 2016, p.7. 
93 Para uma concepção abrangente da doutrina das essential facilities e sua aplicação no Brasil, cf.: 
BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico aplicado: estudos e pareceres. São Paulo: Editora Contracorrente, 
2016, p. 535-567.  
94 Obviamente, nos casos em que a concorrência é desejável. (SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da 
atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 68-70). 
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surgem, porém, alteradas pelas peculiaridades inerentes ao sistema financeiro. Enquanto uma 

infraestrutura tradicional pode pertencer a um único indivíduo, os recursos de que dispõe uma 

instituição financeira para emprestar não são, em última análise, pertencentes a ela. Enquanto 

o titular de uma essential facility pode vir a sofrer sozinho os efeitos benéficos ou prejudiciais 

decorrentes do uso que dela faz, uma instituição financeira pode afetar diversos outros agentes 

econômicos, conforme o uso que fizer dos recursos em seu poder.95 Vale lembrar que as 

instituições financeiras tomam recursos normalmente remunerados, de modo que devem 

devolvê-los acrescidos de juros. Como, além disso, elas também têm que lucrar, serão levadas 

a empregar os recursos nos destinos mais rentáveis. Essa busca, se decorrer da necessidade de 

ceder à pressão de acionistas e investidores para maximizar o lucro, pode levar banqueiros a 

assumir negócios mais arriscados.96 

Como conciliar o interesse das instituições financeiras com o interesse social? Para 

Franco Molteni, a disciplina jurídica da atividade creditícia é um ponto de entrelaçamento entre 

o interesse fundamentalmente privado, mas de relevante interesse público e social.97 Na medida 

em que o objetivo do crédito é movimentar a atividade econômica, sua disciplina deveria, para 

ele, atender as diferentes exigências de cada setor produtivo, como o agrícola, o industrial, o 

marítimo etc..98 

Por sua vez, Jose L. González-Berenguer Urrutia chega a sustentar a completa 

nacionalização dos bancos, com base na ideia de que a justiça somente seria alcançada quando 

ninguém fosse dono de instrumentos de trabalho alheios.99 

                                                
95 Como assevera Nelson Abrão: “Nada pior do que a derrocada do banco e sua situação falimentar, que gera 
efeito cascata, atinge outras instituições e leva risco e insegurança para todo o mercado, fazendo crescer a 
preocupação internacional no ditar regras que eliminem o pânico de imprevisíveis impactos da falta de liquidez, 
tanto em países desenvolvidos como naqueles nessa direção.” (ABRÃO, Nelson. Direito bancário. 11. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 391). 
96 MINSKY, Hyman P. Estabilizando uma economia instável. Tradução de Sally Tilelli. Osasco: Novo Século, 
2009, p. 323. BELLUZZO, Luiz Gonzaga. Finança global e ciclos de expansão. In: FIORI, José Luís. Estados e 
moedas no desenvolvimento das nações. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p. 109. 
97 MOLTENI, Franco. Il credito ai dipendenti dello stato. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, 
Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.205. 
98 Idem, Loc. cit. 
99 Para tanto, traz as seguintes considerações, em síntese, analisando o cenário espanhol: I - segundo o critério 
eleito pela Encíclica Mater Magistra, não devem permanecer nas mãos privadas as atividades que, em razão da 
envergadura e possível repercussão no conjunto nacional, possibilitem aos seus detentores poderes de mando e 
de intervenção em vidas alheias com perigo de eliminação da liberdade dos cidadãos; II – o funcionamento então 
vigente dos bancos somente era possível em razão da constante prática do redesconto, com recursos do Banco 
Oficial; III – ao fim da Segunda Guerra, houve a nacionalização parcial bem sucedida de importantes setores de 
crédito de longo prazo, que passaram a oferecer crédito mais barato, além de remunerar melhor os depositantes e 
os empregados; IV – o negócio bancário não teria riscos em razão do caráter monopolístico de seus negócios, de 
modo que a nacionalização tornaria fácil sua administração; V – os bancos trabalham com recursos alheios, 
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Para Angel Martín Diez-Quijada, contudo, não seria necessária nem conveniente a 

nacionalização, pois o problema estaria apenas na manipulação do crédito pelas instituições 

privadas, de modo que bastaria intervir nas operações ativas dos bancos. Quanto às operações 

passivas, como estariam baseadas em uma relação de confiança entre depositantes e os bancos, 

a intervenção poderia ser prejudicial.100 

Segundo Sebastián Martín-Retortillo, é necessário diferenciar o crédito oficial do 

crédito privado para fins de tratamento. Isso porque, mesmo que respeitadas as peculiaridades 

de cada ordenamento jurídico, no que diz respeito ao crédito oficial, necessariamente não 

poderá faltar a observância da isonomia no tratamento dos interessados e o controle do processo 

de concessão de crédito, caracterizado como atividade de fomento da qual resulta um ato 

administrativo. Já em relação ao crédito privado, ainda que sujeito à intervenção administrativa, 

acabará prevalecendo a autonomia da vontade e os usos consagrados no interesse dos próprios 

bancos.101 

Essa última assertiva talvez decorra da racionalidade da compensação entre 

riscos/custos e benefícios/lucros, de acordo com a qual, se uma conduta trouxer vantagens que 

prevaleçam sobre as desvantagens, ela será adotada, ainda que ilegal ou de licitude duvidosa.102 

Por isso, mesmo no que diz respeito ao crédito privado, não se pode admitir que 

                                                
obtidos com sacrifício dos depositantes, que não participam de seu destino, o qual é arbitrariamente eleito pelos 
banqueiros; VI – os bancos recolhem imensas quantidades de dinheiro que ficam à disposição de seu reduzido 
número de administradores para delas fazer um uso arbitrário, inclusive ao decidir para quem emprestar, além de 
haver sérios problemas nas múltiplas contabilizações desses recursos; VII – os bancos espanhóis se negariam a 
constituir uma garantia solidária para cobrir quebras; VIII – não há sentido no planejamento econômico feito 
pelo Estado se o poder financeiro estiver em mãos privadas, com metas divergentes daquelas do plano; IX – 
dominação do capital estrangeiro; X – a nacionalização do crédito deveria se orientar pelas seguintes diretrizes: 
a) abranger todos os entes privados; b) colocar todos os recursos sob administração de um conselho com 
participação de trabalhadores e representantes autênticos de distintos setores econômicos; c) respeito aos direitos 
laborais dos empregados do setor; d) indenizar os acionistas expropriados; e e) pagar a indenização por meio da 
emissão de uma Dívida Pública Especial não penhorável e amortizável em prazos favoráveis para os pequenos 
acionistas. (URRUTIA, Jose L. González-Berenguer. Nacionalización de la banca. In: NIGRO, Mario; 
MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p. 279-
282). 
100 DIEZ-QUIJADA, Angel Martín. La organización jurídica del crédito oficial y su institucionalización en 
España. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. 
Padova: Cedam, 1970, p.387. 
101 É curioso notar que, embora a obra de Sebastián Martín-Retortillo seja de 1970, já havia menção nela de que 
a atividade bancária acabava sendo praticamente livre, pelo que se observava nas inúmeras cláusulas contrárias 
ao ordenamento jurídico previstas nos contratos firmados pelas instituições financeiras. (MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián. Aspectos administrativos del crédito. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, 
Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p. 138-145; Idem. Interventi. In: 
Idem, Ibid., p.449.) 
102 COLLUCCI, Cláudia; FRAGA, Érica. Idoso se endivida mais e sofre com abusos. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 22 jun. 2014. Disponível em: < http://bit.ly/29XIOqI > Acesso em: 16 jul. 2015. 
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seja totalmente livre, sujeito tão-somente à autonomia da vontade dos agentes financeiros, ante 

os interesses gerais que a atividade creditícia implica.103 

Basta perceber, em primeiro lugar, os motivos que levam as pessoas a utilizarem os 

serviços bancários na realidade atual. Seria mera comodidade ou necessidade? 

Por outro lado, apesar da natureza privada de diversos agentes do setor financeiro, 

bem como de grande parte dos titulares dos valores confiados a seus cuidados, alguns pontos 

devem ser salientados. 

No que diz respeito à titularidade dos recursos confiados aos agentes financeiros, 

cabe notar o que dispõe o art. 587 do Código Civil. Segundo ele, o mútuo transfere o domínio 

da coisa emprestada ao mutuário. Com isso, os riscos de perecimento da coisa passam para 

este.104 Se o mutuário não tiver direito de usar a coisa, no caso, o dinheiro, não haverá mútuo, 

mas depósito.105 Dessas assertivas cabe ressaltar que, a partir do momento em que há 

transferência de domínio dos recursos, parece ficar claro que, de certa forma, os mutuantes 

perderiam o controle sobre seu destino, conforme o caso. 

Esse aspecto é mais preocupante quando se pensa no montante envolvido e na 

quantidade de pessoas que mantém suas economias no sistema financeiro. Grande preocupação 

merece ainda a poupança popular, em reconhecimento de sua importância em termos globais, 

apesar da pequena monta das importâncias individuais, bem como em razão dos maiores riscos 

para seus titulares, normalmente pessoas menos informadas e mais suscetíveis a sofrer 

prejuízo.106 

Nesse contexto, como levar à distribuição desses recursos de forma justa sem 

privilegiar os que não são dignos de crédito ou ineficientes? Como obrigar uma instituição a 

fornecer crédito a mercados menos lucrativos? O que seria uma distribuição justa? 

Parte dessas questões já foi enfrentada pelo ordenamento. Na Lei nº 4.595, de 31 

                                                
103 CORSO, Guido. Natura dell’attività bancaria e qualificazione degli agenti agli effetti della legge penale. In: 
NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 
1970, p. 257-258. VIRGA, Pietro. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La 
disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.510-511. 
104 BEVILAQUA, Clóvis. Código civil dos estados unidos do brasil comentado. v. IV, Rio de Janeiro: Rio, 
1958, p. 360. 
105 BEVILAQUA, Clóvis. Código civil dos estados unidos do brasil comentado. v. V, Rio de Janeiro: Rio, 
1943, p. 385. 
106 RUTA, Guido. In tema di validità constituzionale dell’intervento dello stato nel settore creditizio. In: NIGRO, 
Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, 
p.187. 
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de dezembro de 1964, por exemplo, consta expressamente a vedação de as instituições 

emprestarem para seus diretores ou para empresas com as quais haja relações de participação 

societária.107 Com isso, busca-se evitar que a análise de crédito do destinatário seja 

comprometida por interesses conflitantes.108 

Essas normas tratam das hipóteses em que o crédito não deve ser concedido. Mas 

como tratar das hipóteses em que ele deve? A Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, a 

propósito, prevê uma série de condutas em seu art. 36, §3º, que poderiam caracterizar infração 

à ordem econômica, como a recusa de contratar ou a discriminação de clientes. Contudo, a 

caracterização das infrações exigiria enquadramento nos incisos do art. 36,109 hipótese difícil 

de vislumbrar numa relação entre instituição financeira e os pretensos tomadores de crédito, 

salvo se houver conluio entre ela e algum ou alguns desses tomadores.  

Até pelo que foi dito acima, sobre a necessidade de a instituição financeira devolver 

os recursos tomados, ela deve possuir certa margem para decidir entre conceder ou não o 

crédito. A esse respeito, o Parecer Jurídico 446/2014-BCB/PGBC, da Procuradoria-Geral do 

Banco Central, analisou indicação do Deputado Federal Pastor Eurico sugerindo edição de ato 

normativo pelo Conselho Monetário Nacional que obrigasse as instituições a comunicar 

formalmente aos clientes as razões da impossibilidade de concessão de financiamento.110 

                                                
107 “Art. 34. É vedado às instituições financeiras conceder empréstimos ou adiantamentos: I - A seus diretores e 
membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes, bem como aos respectivos 
cônjuges; II - Aos parentes, até o 2º grau, das pessoas a que se refere o inciso anterior; III - As pessoas físicas ou 
jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10% (dez por cento), salvo autorização específica do Banco 
Central da República do Brasil, em cada caso, quando se tratar de operações lastreadas por efeitos comerciais 
resultantes de transações de compra e venda ou penhor de mercadorias, em limites que forem fixados pelo 
Conselho Monetário Nacional, em caráter geral; IV - As pessoas jurídicas de cujo capital participem, com mais 
de 10% (dez por cento); V - Às pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10% (dez por cento), 
quaisquer dos diretores ou administradores da própria instituição financeira, bem como seus cônjuges e 
respectivos parentes, até o 2º grau. § 1º A infração ao disposto no inciso I, deste artigo, constitui crime e sujeitará 
os responsáveis pela transgressão à pena de reclusão de um a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código 
Penal e o Código de Processo Penal. § 2º O disposto no inciso IV deste artigo não se aplica às instituições 
financeiras públicas.” Algumas dessas vedações foram reproduzidas pela Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986. 
108 Ha-Joon Chang lembra que até o começo do século XX as instituições de crédito dos países atualmente 
desenvolvidos não atuavam de modo profissional e na maior parte do século XIX os bancos emprestavam a 
maior parte dos recursos a seus diretores e familiares. (CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do 
desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, 
p.161). 
109 “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma 
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I 
- limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado 
relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição 
dominante.” 
110 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Parecer Jurídico 446/2014-BCB/PGBC. Consultoria em Regulação do 
Sistema Financeiro. Poder Legislativo. Câmara dos Deputados. Indicação n° 3.024, de 2012, de autoria do 
Deputado Federal Pastor Eurico. Analisa sugestão de adoção de resolução, pelo Conselho Monetário Nacional 
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Segundo o Parecer, embora o CMN não tenha competência para regular relação de consumo, 

não haveria óbice jurídico à edição de tal ato sob o ponto de vista da regulação do crédito. Foi 

citada, a respeito, a Resolução CMN nº 3.694, de 2004, alterada pela Resolução CMN nº 4.283, 

de 2013, “que dispõe sobre a prevenção de riscos na contratação de operações e na prestação 

de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil.” Ao que tudo indica, a medida não foi adiante. 

Mas as questões acima já elucidam parcialmente o contexto em que o Direito atua 

e alguns dos desafios a enfrentar, inclusive na regulação de tal mercado. Tal regulação ocorrerá, 

segundo Ricardo Marcondes Martins, por direção (ordenação), indução (fomento) ou por 

participação (atuação direta). Todas essas modalidades, segundo o mesmo autor, sujeitas ao 

planejamento, com base no art. 174 da Constituição.111 Já Eros Roberto Grau, também citado 

pelo mesmo autor, prefere a denominação intervenção para essas três modalidades, deixando o 

termo atuação para as áreas propriamente do Estado.112 No presente trabalho, será utilizada a 

expressão “atuação” sem essa distinção. 

1.3 Negócio a crédito e negócio do crédito: as perspectivas 
microjurídica e macrojurídica 

A atuação estatal, relativamente ao crédito, pode ser vista e classificada sob diversas 

formas. Em uma delas, pode-se recorrer às formas de atuação estatal definidas por Eros Roberto 

Grau. Com essa teoria em mente, é evidente o enquadramento dessa atuação como intervenção 

por direção, por exemplo, estabelecendo limites para a liberdade de contratar.113 Mas também 

poderá o Estado estabelecer incentivos para direcionar a vontade dos particulares, hipótese em 

que haveria enquadramento como intervenção por indução. Para exemplificar, basta imaginar 

a hipótese em que bancos públicos abaixam suas taxas de juros e, estando em regime de 

concorrência, acabam induzindo os concorrentes no mesmo sentido. Finalmente, esses mesmos 

bancos públicos representam intervenção por participação.114 

                                                
(CMN), que obrigue as instituições financeiras a comunicarem formalmente ao cliente as razões da 
impossibilidade da concessão de financiamento. Precedentes acerca da competência do CMN para normatizar a 
relação entre instituições financeiras e seus clientes. Possibilidade jurídica de edição de tal norma. – Pt 
1201562735. Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. Brasília, v.9, n.2, p.149-177, dez. 2015. 
111 MARTINS, Ricardo Marcondes. Regulação administrativa à luz da constituição federal. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 133. 
112 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 14.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p.145-150. 
113 Ibid., p.92-99. 
114 Ibid., p.146-149. 
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Para ilustrar essa ideia, embora estudando apenas o período aproximado de 1990 a 

2005, a constatação de Barbara Stallings e Rogerio Studart ilustra que, na ocasião, a intervenção 

do Estado no sistema de crédito brasileiro atuou de duas formas inter-relacionadas: a) com os 

bancos públicos fazendo empréstimos para os quais foram designados; e b) esperando que os 

bancos privados também servissem a metas nacionais ou sociais, por meio do crédito 

direcionado, com a exigência de alocação de parte dos recursos para setores determinados, que 

na época, de acordo com eles, limitava-se ao rural. Eles lembram ainda que a maioria do crédito 

seletivo era oriunda de fundos especiais, por meio dos principais bancos públicos ou 

intermediados por bancos privados.115 

Outra forma de tratar o crédito é a que separa de um lado o negócio a crédito e, de 

outro, o negócio do crédito. Esse enfoque distingue o sistema de crédito, que se preocupa 

inclusive com as fontes de recursos para esse sistema se sustentar, das questões relativas à ponta 

em que o crédito é contratado ou tomado. 

É a distinção entre macrojurídico e microjurídico adotada também por Eros Roberto 

Grau para fazer um paralelo com as perspectivas macroeconômica e microeconômica que 

existem na Economia. Como o Direito Econômico cuida dos agregados das atividades 

econômicas ou do conjunto de agentes econômicos, ele possui uma natureza macrojurídica.116 

Mas não deixa também de abarcar questões microeconômicas. 

A propósito, Luís Fernando Massonetto esclarece que, do ponto de vista 

microjurídico, o Direito Econômico regeria, no que diz respeito a atividades econômicas 

específicas, as condições de acesso ao capital produtivo, de estabilização desse capital no tempo 

de produção, e de realização do lucro.117 

Nessa perspectiva, quanto à concessão de crédito, do ponto de vista privado, 

prevalece a liberdade contratual e a autonomia da vontade dos agentes, dentro de uma margem 

de ação. Mas, mesmo nesse contexto, não há como negar que o Estado também estará presente 

para punir os ilícitos ou promover a execução coativa dos contratos descumpridos e também 

para traçar os contornos em que esses contratos podem ser entabulados. 

                                                
115 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.246. 
116 GRAU, Eros Roberto. Macrojurídico. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. 
São Paulo: Saraiva, 1977, v. 51, p.21-25. 
117 MASSONETTO, Luís Fernando. Aspectos macrojurídicos do financiamento da infraestrutura. In: 
BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael (Coords.). Elementos de Direito da infraestrutura. São Paulo: 
Contracorrente, 2015, p.33. 
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Aqui, estão as normas gerais do crédito previstas no Código Civil, principalmente 

aquelas relativas ao mútuo entre os arts. 586 a 592. De acordo com elas, o mútuo é o empréstimo 

de coisas fungíveis, em que o mutuário fica obrigado a restituir ao mutuante “o que dele recebeu 

em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.” Tratando-se de mútuo para fins 

econômicos, presumem-se devidos os juros, limitados à taxa referida no art. 406 do Código 

Civil e permitida a capitalização anual. 

Em segundo lugar, sob a ótica pública, ainda dentro da perspectiva microjurídica, 

figura a estrutura normativa cogente e, portanto, não disponível para ser desconsiderada pelos 

agentes econômicos. 

Dentro desse regime está, por exemplo, a limitação da taxa de juros àquela referida 

pelo art. 406 do Código Civil, bem como o Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, conhecido 

como “Lei de Usura”. Contudo, segundo o entendimento vigente, essa limitação não se aplica 

às instituições do Sistema Financeiro Nacional, regidas que são pela Lei nº 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964, e pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do 

Brasil.118 Podem ser citadas aqui, também, as normas que impelem o direcionamento do crédito 

para determinada finalidade, caracterizando como crime o desvio de recursos.119 

Ainda na perspectiva pública, há peculiaridades relativas ao regime jurídico do 

crédito oficial. Porém, mesmo nesse âmbito, não se poderá olvidar as margens legais para serem 

operadas por meio da discricionariedade dos agentes públicos, e que muito se assemelha à 

liberdade dos particulares mencionada no primeiro enfoque. Para elucidar, podem ser citadas 

as situações em que há uma norma determinando que um banco público aplique certos recursos 

                                                
118 “- I - Mútuo. Juros e condições. II. A Caixa Econômica faz parte do Sistema Financeiro Nacional - art. 1º, 
inciso V, da Lei 4.595/64, e, em consequência, está sujeita às limitações e à disciplina do Banco Central, 
inclusive quanto às taxas de juros e mais encargos autorizados. III - O art. 1º do Decreto 22.626/33 está revogado 
"não pelo desuso ou pela inflação, mas pela Lei 4.595/64, pelo menos ao pertinente às operações com as 
instituições de crédito, públicas ou privadas, que funcionam sob o estrito controle do Conselho Monetário 
Nacional". IV - RE conhecido e provido.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 78953, Relator Min. 
Oswaldo Trigueiro, Relator p/ Acórdão Min. Cordeiro Guerra, Tribunal Pleno, julgado em 5 mar. 1975, DJ 11-
04-1975 PP-02307 EMENT VOL-00980-02 PP-00764 RTJ VOL-00072-03 PP-00916). Cf. ainda VIDIGAL, 
Geraldo de Camargo. Taxa de Juros, no Brasil. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v.10, 
p. 35-43, out./dez. 2000. José Tadeu de Chiara lembra da criação das sociedades de crédito e financiamento 
como instrumento para possibilitar a cobrança de juros acima do limite da então vigente Lei de Usura (DE 
CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do 
Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.141-143.) 
119 “Art. 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de 
financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo: Pena - 
Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.” (BRASIL. Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986. Define os crimes 
contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências. Planalto.gov.br. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7492.htm> Acesso em: 15 jul. 2015.) 
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em operações de crédito para um setor definido, mas sem prejuízo de uma análise do crédito do 

interessado, campo em que entra alguma margem de decisão. 

Danilo Tavares da Silva ressalta que os contratos de mútuo podem conter elemento 

de incentivo, como taxas de juros menores do que o mercado, maior prazo de carência e mesmo 

subvenção associada a eles.120 

Por sua vez, tratando do negócio do crédito, do sistema de crédito, há a estruturação 

macrojurídica que permite a existência dos negócios de crédito, das linhas crédito. Aqui, o 

Direito influencia de modo determinante, nas palavras de Luís Fernando Massonetto, “no ajuste 

e na estabilização das diferentes temporalidades envolvidas nas metamorfoses do capital 

industrial e nos ciclos do capital monetário, do capital produtivo e do capital mercadoria.”121 

Segundo Luís Fernando Massonetto, na abordagem macrojurídica, o “Direito 

Econômico articula as mediações jurídicas de todos os ciclos da metamorfose do capital 

industrial.”122 

O enfoque do sistema de crédito nessa abordagem analisa as normas que organizam 

a estrutura de funding necessária para seu funcionamento e os objetivos que o sistema como um 

todo deve atender dentro da política econômica estabelecida.123 

A reflexão sob essa perspectiva é indispensável principalmente para que se garanta 

a existência de estruturas de financiamento interno de longo prazo, sem as quais se mantêm os 

cenários de esgotamento dos ciclos de crescimento, conforme salienta Luís Fernando 

Massonetto.124 

A construção de tal sistema deve levar em conta cinco princípios formadores 

arrolados por Roberto Quiroga Mosquera, também citado por Jairo Saddi.125 Segundo 

Mosquera, em primeiro lugar, haveria a proteção da mobilização da poupança nacional, ligada 

à intermediação que canalizaria os recursos excedentes dos agentes superavitários para os 

                                                
120 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.81. 
121 MASSONETTO, Luís Fernando. Aspectos macrojurídicos do financiamento da infraestrutura. In: 
BERCOVICI, Gilberto; VALIM, Rafael (Coords.). Elementos de Direito da infraestrutura. São Paulo: 
Contracorrente, 2015, p. 29. Ainda para uma análise do processo de mutação do capital: BELLUZZO, Luiz 
Gonzaga. O capital e suas metamorfoses. São Paulo: Unesp, 2013.  
122 MASSONETTO, Luís Fernando. Op. cit., p.33. 
123 Mesmo as normas citadas acima que acarretam efeitos nos comportamentos individuais também ensejam 
efeitos macroeconômicos, como no caso dos juros, por exemplo. 
124 MASSONETTO, Luís Fernando. Op. cit., p. 27-52. COSTA, Fernando Nogueira da. Financiamento interno 
de longo prazo. Brasília: IPEA, mar. 2015. (Texto para discussão n. 2053), p.7. 
125 SADDI, Jairo. O desenvolvimento do sistema financeiro, sistema bancário e sistema de crédito. Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v.29, p.333-337, jul./set. 2005. 
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agentes deficitários, mas buscando trazer o desenvolvimento equilibrado do país, evitando-se, 

por exemplo, a transferência de recursos de regiões menos favorecidas para as mais favorecidas. 

Em segundo lugar, estaria o princípio da proteção da economia popular, tendo em vista o risco 

de quebra dos intermediários e a necessária proteção da fé dos poupadores, de modo que esse 

princípio orientaria, por exemplo, a criação de mecanismos de seguro, além de determinar a 

punição dos intermediários inidôneos. Em terceiro lugar, o princípio da estabilidade do 

intermediário financeiro, cuja proteção leva à segurança do próprio poupador e do sistema como 

um todo. O quarto princípio seria o da proteção do sigilo bancário, ligado à privacidade e à 

intimidade, que acaba servindo de incentivo para tomadores e aplicadores do sistema 

financeiro.126 O último princípio seria o da proteção da transparência das informações públicas 

da instituição de interesse dos investidores, de modo a reduzir a assimetria de informações e 

trazer neutralidade de oportunidade de negócios.127 

Além desses princípios ou funções, não se pode olvidar que a estabilidade 

monetária é indispensável para a existência de um mercado de crédito de longo prazo e,128 por 

conseguinte, para a concretização de projetos que demandam créditos dessa natureza. 

Com base nesses princípios, deve-se buscar conciliar a necessidade de captação e 

agrupamento de grandes quantidades de capital e sua coordenação na aplicação e resgate dos 

recursos,129 papel que se torna tanto mais complexo nas operações de longo prazo e projetos de 

grande vulto. Com efeito, em tais operações, a ponta que aplica os recursos possui uma 

constante demanda de desembolsos, mas seu retorno normalmente ocorre somente ao final do 

processo. Ao mesmo tempo, na ponta que fornece os recursos, pode ocorrer de seus titulares 

necessitarem resgatá-los antes da maturação dos ativos fornecidos. Caso somente houvesse 

títulos resgatáveis ao final do processo, isso poderia não ser interessante para os investidores e 

                                                
126 Embora esse princípio possa ter aspectos preocupantes, como sua utilização para fins escusos, não se 
aprofundará nessa questão aqui. 
127 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Os princípios informadores do direito do Mercado financeiro e de capitais. 
In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (Org.) Aspectos atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 
São Paulo: Dialética, 1999, v. 1, p. 263-270. Ricardo Agostini Martini, por sua vez, arrola três funções para que 
um sistema financeiro seja funcional: a) levar recursos em volumes e prazos apropriados para investimentos 
capazes de aprimorar a capacidade produtiva; b) criar ativos com perfis de retorno e risco demandados pelos 
agentes de modo a propiciar acumulação de riqueza; e c) preservar a segurança sistêmica da economia com sua 
operação. (MARTINI, Ricardo Agostini. Financiamento do investimento e o papel dos bancos de 
desenvolvimento na perspectiva pós-keynesiana: uma resenha bibliográfica. Revista do BNDES, no 41, p.289-
330, jun. 2014, p. 313) 
128 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p. 58. 
129 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p.18. 
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prejudicaria a captação. Havendo um intermediário na operação, este poderá ser levado a uma 

situação de iliquidez e até mesmo de insolvência, por conta do descasamento dos vencimentos. 

Daí a necessidade de coordenação na renovação e estabilidade do funding para garantir que 

chegue ao final o projeto em que os recursos estejam sendo aplicados, quando só então serão 

produzidos os resultados.130 

Se se estiver em vista um investimento de longo prazo, com diversas datas de 

desembolso, a eventual falta dos fundos no momento oportuno poderá colocar em risco o 

projeto como um todo. Para usar uma analogia, basta pensar no que ocorreria se um industrial 

conseguisse recursos para fabricar um automóvel completo, com exceção do volante. Esse 

problema não ocorre apenas no interior de determinada atividade econômica. Como ressalta 

Gerschenkron, em razão da complementariedade e indivisibilidade do processo econômico, a 

industrialização e o desenvolvimento como um todo depende da transformação simultânea de 

muitas estruturas e atividades. Nessa linha, de nada adianta a construção de uma ferrovia se não 

houver nada para ser transportado e se ela não ligar os produtores aos consumidores, e de nada 

adianta uma indústria, se ela não tiver como escoar sua produção. A transformação assim 

demanda diversos interesses nesse sentido com força suficiente e acesso aos meios necessários 

para alterar o status quo e as forças de manutenção da ordem.131 

Sob o aspecto financeiro, como dito então, é necessário orientar os fundos da 

poupança de longo prazo para os investimentos de longo prazo.132 A compatibilização entre os 

interesses dos tomadores, dos emprestadores e mesmo dos intermediários requer a existência 

de instrumentos que possibilitem o fluxo contínuo de recursos na entrada e na saída do sistema. 

Nesse processo, Keynes distingue a figura da finance daquela do funding. Finance 

é o “crédito requerido no intervalo entre o planejamento e a execução”,133 ou seja, “um fundo 

rotativo” que “não emprega poupança”, sendo para a “comunidade como um todo apenas uma 

transação contábil”, cujos recursos são providos totalmente por bancos, razão pela qual a 

política destes seria determinante para o ritmo do investimento.134 Para Keynes, o gasto criaria 

                                                
130 TORRES FILHO, Ernane Teixeira. Mecanismos de direcionamento do crédito, bancos de desenvolvimento e 
a experiência recente do BNDES. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa 
(Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.43-48. 
131 GERSCHENKRON, Alexander. Economic backwardness in historical perspective: A book of essays. Ed. 
Fac-similar, Cambridge (Ms.)/London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1962, p.10-11. 
132 UNGER, Roberto Mangabeira. O desenvolvimento econômico e sua reorientação. [2005?] Disponível em: 
< http://bit.ly/29Qqgt4 > Acesso em: 28 ju. 2015, p. 15. 
133 KEYNES, John Maynard. The “ex-ante” theory of the rate of interest. The Economic Journal, v.47, n.188, 
dez. 1937, p. 633. 
134 Ibid., p.666. 
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renda e sua aplicação no investimento é que geraria poupança.135 

Já o funding, para Keynes, seria o alongamento da estrutura dos passivos, nas 

palavras de Victor Leonardo de Araujo e Marco Antonio Macedo Cintra.136 Dito de outra forma, 

as obrigações do empreendedor compreendem seu passivo, aquilo que lhe será exigido durante 

a produção. Como, em princípio, somente com a venda de seus produtos ou serviços é que ele 

terá recursos próprios disponíveis para saldar suas dívidas, é necessário que, até chegar esse 

momento, ele tenha uma fonte de financiamento para arcar, por exemplo, com salários e 

insumos usados no processo. O funding seria a fonte que tornaria sustentável o financiamento. 

“Funding significa a transformação dos débitos de curto-prazo incorridos pelas empresas de 

investimento em títulos de longo prazo emitidos nos mercados financeiros.”137 Dessa forma, 

enquanto o finance é provido pelos bancos, o funding seria provido pelo mercado de capitais e 

pelos títulos de longo prazo.138 

De modo geral, a junção de capitais, segundo Stiglitz, pode ocorrer de quatro 

formas: a) por meio de acumulação de riquezas pelas famílias; b) pela acumulação de capital 

próprio nas empresas; c) pela aglomeração voluntária via mercado de capitais, incluindo 

bancos; e d) pela aglomeração compulsória via governo. Todas as formas, contudo, têm suas 

limitações, tais como problemas de assimetria de informação e problemas de agência.139 

                                                
135 MAZZUCATO, Mariana; WRAY, L. Randall. Financing the capital development of the economy: a 
Keynes-Schumpeter-Minsky synthesis. Anandale-on-Judson, NY: Levy Economics Institute of Bard College, 
maio 2015, (Working Paper nº 837), p. 7. 
136 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.12. 
137 STUDART, Rogerio. Invesment Finance in Economic Development. London: Routledge, 1995, p. 88, 
tradução livre. 
138 MARTINI, Ricardo Agostini. Financiamento do investimento e o papel dos bancos de desenvolvimento na 
perspectiva pós-keynesiana: uma resenha bibliográfica. Revista do BNDES, no 41, p.289-330, jun. 2014, p. 301-
302. 
139 STIGLITZ, Joseph. E. Government, financial markets, and economic development. Cambridge, MA: 
National Bureau of Economic Research, apr. 1991. (Working Paper no 3669). Disponível em: 
<http://www.nber.org/papers/w3669.pdf> Acesso em: 1o jun. 2016. p.3-5. Embora Stiglitz nesse seu artigo não 
distinga entre mercado de capitais e mercado financeiro, a distinção entre esses dois estaria, segundo Roberto 
Quiroga Mosquera, na existência de um intermediário no mercado financeiro. (MOSQUERA, Roberto Quiroga. 
Os princípios informadores do direito do Mercado financeiro e de capitais. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga 
(Org.) Aspectos atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Dialética, 1999, v. 1, 
p.259). O trabalho clássico acerca da questão da assimetria de informação é de Akerlof, que faz uma analogia 
com a Lei de Gresham para o mercado de veículos usados dos EUA, onde os veículos ruins são chamados de 
“limões”. Como há informação assimétrica entre vendedores e compradores, os donos de maus carros pedem o 
valor de carros bons para vendê-los. Os donos de carros bons, por outro lado, se recusam a vender seus veículos 
pelo mesmo preço que os carros ruins. O resultado é a expulsão dos carros bons do mercado pelos carros ruins. 
(AKERLOF, G. A. The market for "lemons": quality uncertainty and the market mechanism. The quarterly 
Journal of Economics, 84, ago. 1970. 488-500. Disponível em: < http://bit.ly/1nUi244 >. Acesso em: 19 set. 
2013). Por sua vez, o problema de agência nasce nas relações em que alguém (chamado “principal”) encarrega 
outrem de executar um serviço (“o agente”). Nessa relação, muitas vezes os interesses das partes podem ser 
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Tomando o crédito fornecido especificamente pelo Estado, o crédito oficial, esses 

fundos, segundo Angel Martín Diez-Quijada, poderiam ser obtidos por meio de emissões de 

cédulas e antecipações do tesouro. Relativamente às emissões, esse autor lembra, contudo, do 

risco de ensejarem inflação.140 

Sérgio Assoni Filho ressalta que, além da obtenção de recursos por meio de 

empréstimos públicos, o Estado também poderia recorrer à tributação e à exploração de seu 

próprio patrimônio.141 

Relativamente às entradas mediante empréstimos públicos, para depois fornecer 

esses recursos por linhas de crédito oficial, o Estado poderá, eventualmente, ficar em situação 

de prejuízo contábil, caso o crédito concedido seja remunerado por valor inferior ao que deverá 

pagar quando do vencimento da dívida pública.142 E há uma preocupação no ordenamento 

jurídico quanto à limitação do endividamento público, segundo consta da Exposição de Motivos 

da Lei de Responsabilidade Fiscal.143 Esse aspecto, contudo, será tratado adiante.144 

                                                
conflitantes, ensejando custos: a) para o principal com fiscalização; b) para o agente como garantia de que não 
prejudicará o principal ou para assegurar uma compensação ao principal caso isso ocorra; e c) para ambos em 
decorrência da própria divergência sobre a melhor decisão para o negócio. Essa noção do problema de agência 
está em: JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the firm: managerial behaviour, agency 
costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, v. 3, n. 4, p. 305-360, oct. 1976. Disponível 
em: <http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf> Acesso em 1o jun. 2016. Para uma discussão 
sobre as formas de financiamento: SANT’ANNA, André Albuquerque. Mercado de capitais: evolução recente e 
financiamento das empresas brasileiras no período 2004-2007. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; 
MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 
2009, p. 173-198. 
140 DIEZ-QUIJADA, Angel Martín. La organización jurídica del crédito oficial y su institucionalización en 
España. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. 
Padova: Cedam, 1970, p.388-389. 
141 ASSONI FILHO, Sérgio. Crédito público e responsabilidade fiscal. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2007, p.27. 
André Castro Carvalho, tratando das formas de financiamento da infraestrutura, elenca como possíveis fontes: (i) 
o financiamento público direto, por meio de dotações orçamentárias gerais; (ii) o financiamento público indireto, 
com transferências de capital a algumas entidades (dotações orçamentárias específicas); o (iii) financiamento 
público diferido, feito por orçamentos “futuros”, ou seja, com recursos captados pela emissão de títulos; (iv) 
financiamento público não orçamentário, custeado por taxas ou preços públicos por meio de empresas públicas; 
e (v) financiamento privado, organizado por meio de concessões. (CARVALHO, André Castro. Infraestrutura 
sob uma perspectiva pública: instrumentos para o seu desenvolvimento. 2013, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 255) 
142 COLBY, Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it works. CEBRI Artigos. v. 3 a. 
VII, 2012. Disponível em: <http://www.cebri.org/midia/documentos/bndes.pdf> Acesso em: 28 jan. 2016, p. 13. 
143 “6. Entendemos que a combinação desse ambiente fiscal mais favorável com a aprovação de uma norma que 
estabelece princípios norteadores da gestão fiscal responsável, que fixa limites para o endividamento público e 
para expansão de despesas continuadas, e que institui mecanismos prévios e necessários para assegurar o 
cumprimento de metas fiscais a serem atingidas pelas três esferas de governo, é a condição necessária e 
suficiente para a consolidação de um novo regime fiscal no País, compatível com a estabilidade de preços e o 
desenvolvimento sustentável.” (BRASIL. Presidência da República. E.M. Interministerial no 
106/MOG/MF/MPAS. Revista Jurídica Virtual. Brasília, v.1, v. 1, maio 1999. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_01/EM-PLC18.htm> Acesso em: 1º jul. 2015). 
144 Cf. Capítulo 3.1.1. 



51 
 

A segunda forma, pela via tributária, pode eventualmente ser mais saudável do 

ponto de vista fiscal, embora haja necessidade de um equilíbrio da carga sobre a sociedade para 

não sufocar a atividade econômica.145 Há até fundos supridos com fontes de origem tributária, 

como será visto adiante. Embora a origem de seus recursos sejam recolhimentos coercitivos, 

sua desvantagem está no fato de a arrecadação estar normalmente ligada de modo proporcional 

ao nível de atividade econômica. Nessa linha, quando a economia desacelera, há uma drástica 

redução na arrecadação, sem contar a hipótese de contingenciamento.146 Outra desvantagem 

apontada por Ernani Teixeira Torres Filho está no fato de ser necessária a destinação de grandes 

somas de recursos fiscais ou parafiscais para financiamentos, deixando, assim, de atender outras 

prioridades. Por outro lado, ainda segundo ele, haveria a vantagem de se garantir autonomia 

decisória para aplicar o crédito em relação às condições de mercado, algo muito importante em 

momentos de crise.147 Curiosamente, apesar da volatilidade ligada às flutuações de arrecadação, 

aponta-se haver certa estabilidade nessa forma de funding.148 

Muitos fundos são supridos por valores calculados mediante a aplicação de um 

percentual sobre determinada base de cálculo. Como essa captação de recursos independe da 

aplicação, acaba ocorrendo sobras em determinados fundos e carências em outros, o que levou, 

segundo Danilo Tavares da Silva, a uma preocupação em desfragmentar sua gestão e 

possibilitar a utilização de recursos oriundos de mais de um fundo para determinado destino.149 

Talvez uma outra medida que pudesse trazer mais estabilidade e segurança jurídica na execução 

de projetos fosse a estipulação de valores fixos, atualizáveis, em vez de percentuais, a serem 

providos aos fundos e/ou a projetos, de modo a evitar execuções incompletas. A efetivação de 

pagamentos em montantes fixos em períodos prolongados não é estranha à Administração 

Pública e à execução orçamentária, como se vê, por exemplo, pelo pagamento de remunerações 

                                                
145 MOCHÓN, Francisco. Princípios de economia. Tradução de Thelma Guimarães. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007, p.135-141. 
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Rio de Janeiro, Brazil, 28 mai 2004. Disponível em: <http://bit.ly/1S5ci61> Acesso em: 18 abr. 2016, p. 17-18. 
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aos servidores públicos. 

De todo modo, tanto os empréstimos públicos quanto as vias tributárias têm 

limitações, como observam Gilberto Bercovici e Luís Fernando Massonetto ao demonstrar 

como o tratamento da constituição financeira, da constituição econômica e da constituição 

política é feito de forma desarticulada quando se trata da implementação do progresso 

econômico-social da nação ao mesmo tempo em que, quando se trata de garantir a rentabilidade 

do capital financeiro improdutivo, há uma forte vinculação do sistema normativo, indo assim 

na contramão dos objetivos constitucionais, configurando uma verdadeira “constituição 

dirigente invertida”.150 

De modo a superar essas limitações, cabe lembrar que, além dessas formas de 

obtenção de recursos, também poderiam ser acrescentadas as contraprestações pela exploração 

da atividade econômica pelo Estado ou pela prestação de serviços públicos, por meio de tarifas 

ou preços.151 

Nessa exploração da atividade econômica pelo Estado não poderia deixar de ser 

mencionada a figura do banco público, que será tratada adiante, que permite ao Poder Público 

ampliar seu âmbito de ação com menos recursos fiscais, pela possibilidade de multiplicação de 

moeda, além de utilizar instrumentos disponíveis também para a iniciativa privada. 

Dois pontos aqui, então, merecem destaque. No aspecto subjetivo, a utilização de 

bancos públicos, conforme seu nível de auto-sustentabilidade, proporciona maior 

independência em relação à captação de recursos fiscais, garantindo maior autonomia para o 

Estado alcançar seus fins constitucionais.152 

No aspecto objetivo-formal, há alguns instrumentos que conseguem compatibilizar 
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Sebastián. Aspectos administrativos del crédito. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La 
disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.110.)  
151 Lembrando que a contraprestação por taxas já estaria incluída na tributação. 
152 FERRAZ, João Carlos; ALÉM, Ana Cláudia; MADEIRA, Rodrigo Ferreira. A contribuição dos bancos de 
desenvolvimento para o financiamento de longo prazo. Revista do BNDES, n.40, dez. 2013, p.10-16.  
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a maturação no longo prazo com a possibilidade de saída da relação de crédito antes do 

vencimento. Esses instrumentos normalmente são formalizados em títulos. O agente 

superavitário adquire um título fornecendo seus recursos para o sistema. Ainda que o título 

tenha vencimento no longo prazo, esse agente pode vender o título antes do vencimento. 

Obviamente que a liquidez do título dependerá da estrutura do mercado em que ele é negociado. 

Entra aqui o papel do mercado de capitais153 e a figura da securitização,154 por meio 

da qual o intermediário financeiro que concedeu crédito pode vender esse crédito no mercado, 

possibilitando-lhe fazer novos empréstimos sem ter que esperar o vencimento dos créditos 

concedidos anteriormente, fazendo uma ponte entre o mercado financeiro e o mercado de 

capitais, nas palavras de Arnoldo Wald.155  

Para exemplificar, pode ser citada a Letra de Crédito Imobiliário, que permite a 

captação de recursos auxiliando na sustentação do negócio de crédito imobiliário. Com efeito, 

conforme dispõe a Lei n.o 10.931, de 2 de agosto de 2004, o intermediário financeiro, já havendo 

concedido crédito imobiliário garantido por hipoteca ou alienação fiduciária, emite tal título 

vinculado a esse crédito já concedido, habilitando-lhe a fornecer novos créditos com os recursos 

recebidos,156 solucionando o descompasso entre os prazos de captação e aplicação.157 Da 

mesma forma, pode ser mencionada a Letra de Crédito do Agronegócio, prevista na Lei n.o 

11.076, de 30 de dezembro de 2004, que permite ao agente financeiro dispor de mais recursos 

                                                
153 LOPES, Carlos Fernando Lagrota Rezende; ANTUNES, Luanda Pereira; CARDOSO, Marco Aurélio Santos. 
Financiamento de longo prazo: mercado de debêntures e programa de emissão da BNDESPAR. Revista do 
BNDES. Rio de Janeiro, v. 14, n.27, p.43-70, jun.2007. 
154 Embora não haja tanto acesso à obtenção de recursos sem a intermediação bancária por parte das menores 
empresas (MAIA, Guilherme B. S. Sistemas Financeiros e Securitização: Implicações para a Política Monetária. 
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.15, n.30, p.207-229, dez. 2008). 
155 WALD, Arnoldo. O direito a serviço da economia. O novo direito bancário. Revista de Direito Bancário e 
do Mercado de Capitais. v.27, p. 20-25, jan./mar. 2005. Cf. ainda PENTEADO JÚNIOR, Cassio M. C. A 
securitização de recebíveis de créditos gerados em operações dos bancos – A Resolução 2.493 em sua 
perspectiva jurídica. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. ano 36, v.111, p. 120-
124, jul./set. 1998. MATIAS, Armindo Saraiva. Titularização: um novo instrumento financeiro. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. ano 36, v.112, p. 48-54, out./dez. 1998. Além da 
securitização há também o factoring como mecanismo de antecipação de fluxos. (PENTEADO JÚNIOR, Cassio 
M. C. A desintermediação na oferta de crédito e o sistema financeiro nacional: exame do tema e possíveis 
conclusões. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. ano 36, v.106, p. 154-165, 
abr./jun. 1997). 
156 MENDES, Humberto Cestaro Teixeira. Considerações Jurídicas sobre a Emissão das Letras de Crédito 
Imobiliário. Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. v.9, n.2, dez. 2015. Brasília: BCB, 2015. 
p.130-147. 
157 BRASIL, Presidência da República. Mensagem n. 953, de 4 de setembro de 2001. Exposição de Motivos da 
Medida Provisória n. 2.223, de 4 de setembro de 2001. Diário do Congresso Nacional. 10 out. 2001, p. 21437-
21451. 
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para concessão de novos empréstimos.158 

Enfim, a estruturação macrojurídica deve buscar compatibilizar os ativos de longo 

prazo com o respectivo passivo,159 além de colaborar para que os recursos sejam alocados de 

forma adequada. E essa alocação, quando disser respeito à ponta em que há concessão de 

crédito, envolve o tema central da pesquisa, que é o crédito direcionado. 

1.4 Crédito de aplicação livre e crédito direcionado 

Embora o fundo público tenha papel fundamental como padrão de financiamento 

da expansão econômica capitalista,160 se o presente trabalho tratasse apenas do crédito oficial, 

ou seja, aquele concedido por meio dos entes públicos ou de seus bancos oficiais, ainda que por 

meio de intermediários, e utilizando recursos de origem pública, essa abordagem poderia ser 

problemática e insuficiente. Problemática porque ficaria difícil distinguir os recursos de origem 

pública daqueles de origem privada que são concedidos mediante crédito pelos bancos públicos 

ou mesmo pelos privados que recebem repasses. Insuficiente porque deixaria de lado 

importante parcela de recursos que, apesar de não ter origem pública, sofre influência da direção 

estatal para sua aplicação. Aliás, o poder de direcionar o crédito é mais relevante do que a 

titularidade dos recursos.161 Essa separação dos poderes do proprietário e dos poderes do 

administrador, todavia, como ressalta Fábio Konder Comparato, não afeta a necessidade de o 

objeto da propriedade ou da administração cumprir sua função social.162 Se a propriedade, 

                                                
158 SILVA, Gustavo de Souza. Novos instrumentos de financiamento do agronegócio brasileiro e uma 
análise das alternativas de investimentos para o CDA/WAP. 2006. Dissertação (Mestrado em Economia)- 
Universidade de São Paulo, 2008, p.99. O conceito de securitização vem assim expresso na Lei no 11.076, de 
2004: “A securitização de direitos creditórios do agronegócio é a operação pela qual tais direitos são 
expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, mediante Termo de Securitização de 
Direitos Creditórios, emitido por uma companhia securitizadora, do qual constarão os seguintes elementos: I - 
identificação do devedor; II - valor nominal e o vencimento de cada direito creditório a ele vinculado; III - 
identificação dos títulos emitidos; IV - indicação de outras garantias de resgate dos títulos da série emitida, 
quando constituídas.” 
159 COLBY, Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it Works. CEBRI Artigos. v. 3 a. 
VII, 2012. Disponível em: <http://www.cebri.org/midia/documentos/bndes.pdf> Acesso em: 28 jan. 2016, p.266. 
160 MENDONÇA, Paulo Augusto Furtado. Intervenção do Estado Brasileiro no Setor Financeiro: estudo 
sobre o banco nacional de desenvolvimento econômico e social. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 12. 
161 Isso acaba ficando mais evidente nas grandes organizações. Nelas, segundo Keynes, haveria uma tendência à 
socialização, em que os acionistas, titulares do capital, acabam ficando quase que dissociados da administração. 
Ainda de acordo com ele, a socialização também diria respeito ao fato de, com o agigantamento dessas 
entidades, o lucro passar para um papel secundário, ficando em primeiro a preocupação com a estabilidade e com 
a imagem da instituição. (KEYNES, John Maynard. O fim do “laissez-faire”. In: SZMRECSÁNYI, Tamás 
(Org.). John Maynard Keynes: coleção os grandes cientistas sociais. 2.ed. São Paulo: Ática, 1984, p. 121-122). 
162 COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de direito 
mercantil. n.13, São Paulo, RT, p. 71-79, jul./set. 1986.  
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mesmo aos cuidados de seus proprietários, deve cumprir essa função, maior preocupação 

merece a poupança pública que fica aos cuidados das instituições financeiras. 

Daí a justificativa para que a presente pesquisa tenha por enfoque o crédito 

direcionado. Crédito direcionado é aquele que se destina a setores ou atividades determinados 

e tem seus recursos regulados por lei ou ato normativo, na definição de Eduardo Luis 

Lundberg.163 É importante deixar destacado desde já que essa classificação que separa, de um 

lado, os recursos de aplicação livre, e, do outro, os de aplicação direcionada, não é relativa 

apenas ao crédito oficial, mas ao crédito em geral, embora importante parcela do crédito 

direcionado seja operada pelos bancos públicos. Há quem diga até que “crédito direcionado” 

seria um eufemismo para crédito oficial ou, mais especificamente, “crédito do setor público ao 

setor privado”, pois o importe de participação estatal beiraria a quase totalidade desses 

créditos.164 

Se, de um lado, o crédito direcionado abrange entes estatais e privados, de outro, 

todo o crédito oficial, se tomado no sentido daquele fornecido por entes públicos, será 

considerado, em sentido amplo, como direcionado, pois terá que cumprir fim público. Dito de 

outro modo, como as instituições oficiais de crédito são criadas com um objetivo específico 

previsto na lei que enseja sua criação, o crédito dessas instituições estará vinculado ao 

cumprimento desse objetivo.165 

O direcionamento do crédito é apenas uma das três formas pelas quais o Estado atua 

nos mercados de crédito. De acordo com Ernani Teixeira Torres Filho, além do direcionamento, 

haveria a regulação e a política monetária. A regulação para ele diria respeito à edição de 

normas, afetando oferta e demanda. A política monetária, por sua vez, afetaria quantidade da 

moeda, taxa de juros e nível de valorização dos ativos, preocupando-se com condições de 

liquidez, preço dos ativos, nível de atividade e emprego entre outros aspectos. O direcionamento 

de crédito, finalmente, afetaria condições do crédito, como taxas e prazos entre outras, relativas 

a determinados setores, regiões ou categorias de tomadores considerados prioritários pelo 

governo. Mesmo o direcionamento de crédito, segundo esse autor, seria efetuado de diversas 

                                                
163 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.4. 
164 TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, jun. 2006, p. 45. 
165 “As atividades desenvolvidas pelos bancos públicos são atividades econômicas em sentido estrito, visando a 
consecução de objetivos de política econômica do Estado brasileiro, além da preservação do mercado e das 
relações econômicas no Brasil.” (BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico aplicado: estudos e pareceres. São 
Paulo: Editora Contracorrente, 2016, p. 30). 
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formas, tais como a concessão de condições vantajosas, garantias e utilização de bancos 

públicos.166 

Ainda de acordo com ele, os mecanismos de alocação de crédito se dividem em dois 

grupos: a) diretos, por meio dos quais o Estado concede diretamente o crédito com o uso de 

bancos públicos, ainda que mobilizando recursos captados no setor privado; e b) indiretos, em 

que os empréstimos são efetuados pelo setor privado, contando com benefícios ofertados pelo 

governo.167 

Sobre os mecanismos indiretos, Ernani Teixeira Torres Filho explica que teriam 

como característica principal o fato de a origem do crédito ser privada. O Estado atuaria 

oferecendo estímulos como prêmios para os agentes privados realizarem operações ou punições 

para o caso de não realizarem. Normalmente, o Estado procura reduzir o custo final do crédito, 

oferecendo garantias ou arcando com a diferença entre a taxa de juros de mercado e a que espera 

seja realizada no crédito direcionado (subsídio ou equalização de taxa de juros). O instrumento 

de concessão de garantia, por sua vez, tem a vantagem de não despender recursos fiscais num 

primeiro momento e até de propiciar arrecadação com eventuais prêmios cobrados, mas há o 

risco de ter que cobrir os inadimplementos. A equalização, por outro lado, tem a vantagem de 

não ter que cobrir inadimplemento, mas exige desde o início dispêndios fiscais. O autor ainda 

menciona como mecanismo indireto a provisão aos bancos de fundos públicos direcionados, 

operação em que recursos fiscais ou parafiscais são repassados para instituições financeiras 

(como ocorre com as operações indiretas do BNDES com os bancos comerciais), bem como 

redescontos seletivos.168 

Além desses mecanismos indiretos que, segundo Ernani Teixeira Torres Filho, 

seriam voluntários, haveria aqueles em que as instituições seriam obrigadas a emprestar, sob 

pena de sofrer sanções.169 

Juridicamente, contudo, toda ação estatal é Direito e regulação. Direito porque toda 

                                                
166 TORRES FILHO, Ernane Teixeira. Mecanismos de direcionamento do crédito, bancos de desenvolvimento e 
a experiência recente do BNDES. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa 
(Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.13. 
167 Ibid., p.17. 
168 Ibid., p.20-23. Marcos Cintra também menciona tetos aos empréstimos feitos a setores não prioritários e 
utilização de instrumentos especiais de crédito (CINTRA, Marcos Antonio Macedo. Crédito público e 
desenvolvimento econômico: a experiência brasileira. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, 
Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.65). 
169 TORRES FILHO, Ernane Teixeira. Op. cit., p.23. 
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ela se consubstancia em normas.170 Regulação porque tais normas terão efeitos que poderão 

influenciar o mercado, alterando seu equilíbrio. 

Haverá direcionamento, assim, sob o prisma jurídico, quando houver norma 

determinando o destino da concessão de crédito, associada a sanções positivas para seu 

cumprimento e/ou negativas para seu descumprimento, conforme o caso. Essa determinação 

pode atingir tanto entes estatais, como os bancos públicos, quanto entes privados, como os 

bancos privados. 

Normalmente, o direcionamento altera o curso que o crédito teria, caso fosse 

deixado apenas por conta das forças de mercado. 

Quanto ao modo de se realizar esse direcionamento, sob o ponto de vista jurídico, 

pode-se recorrer à sistematização de Norberto Bobbio.171 

Bobbio, pretendendo ir além da estrutura formal do ordenamento jurídico tido por 

muitos como repressivo por estar ligada à ideia de um Estado liberal, parte para o lado funcional 

do Direito, abarcando o que chama de função promocional, em razão das novas atividades do 

Estado contemporâneo. Mas se trata apenas de um complemento e não de uma negação do que 

o positivismo tinha conquistado até então.172 

Com essa ideia, Bobbio traz as principais características do que chama ordenamento 

repressivo-protetor ao lado daquilo que denomina ordenamento promocional, a partir da relação 

entre os atos humanos e o ordenamento. Segundo ele, os atos humanos podem ser conformes 

ou desviantes em relação ao ordenamento. Enquanto o ordenamento repressivo-protetor teria 

em vista prioritariamente os atos desviantes, o ordenamento promocional estaria interessado 

principalmente nos “comportamentos socialmente desejáveis”.173 

Em relação aos atos desviantes, o ordenamento repressivo buscaria torná-los 

impossíveis, difíceis ou desvantajosos. O ordenamento promocional também utilizaria três tipos 

de medidas para atingir seu fim, tornando necessária, fácil ou vantajosa a ação desejável.174 A 

medida repressiva que torna o ato impossível e a medida promocional que torna o ato necessário 

                                                
170 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1999, p.195-223.  
171 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela 
Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007. 
172 Ibid., p. 13-14. 
173 Ibid., p. 14-15. 
174 Ibid., p. 15. 
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possuem natureza “direta”, pois se utilizam da vigilância e da força para impedir a violação do 

ordenamento ou para compelir o indivíduo ao seu cumprimento.175 

As outras duas medidas, tanto do ordenamento repressivo, quanto do promocional, 

seriam indiretas, uma vez que não atingiriam propriamente o comportamento indesejado ou 

desejado, mas buscariam “influenciar por meios psíquicos o agente do qual se deseja ou não 

determinado comportamento.” Essas medidas indiretas se manifestariam como 

“encorajamento”, quando facilitam ou atribuem consequências agradáveis, ou como 

“desencorajamento”, quando obstaculizam ou atribuem consequências desagradáveis.176 

O incentivo ou fomento, segundo destaca Danilo Tavares da Silva, normalmente 

aparece como um benefício com valor econômico mensurável financeiramente, mesmo quando 

não assume forma de pecúnia. Cita o exemplo de assistência técnica gratuita prestada pela 

Administração Pública.177 

O direcionamento de crédito figura como importante instrumento de ação estatal ao 

lado de outras formas como as compras governamentais, a concessão de benefícios fiscais, além 

da edição de normas de conduta.178 

Especificamente sobre o direcionamento e com a teoria de Bobbio acima exposta, 

é possível, em tese e em certos casos, utilizar um controle tão efetivo que não haja possibilidade 

de o crédito ser aplicado em finalidade diversa daquela a que é destinado. 

Em outras hipóteses, pode-se preferir estimular seu direcionamento, prevendo 

incentivos para as condutas que estejam de acordo com esse objetivo, punições para as condutas 

contrárias a ele, ou a combinação de ambas as medidas.179 

Do ponto de vista do Direito, e a respeito da exposição de Ernani Teixeira Torres 

Filho, cumpre observar que, de certa forma, todo direcionamento é voluntário no sentido de que 

depende da vontade de um agente para que haja a operação de crédito. Essa vontade é 

estimulada pelos prêmios e/ou penas para buscar a concretização da concessão do crédito para 

                                                
175 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela 
Beccaccia Versiani. Barueri, SP: Manole, 2007, p. 16. 
176 Ibid., p. 16. 
177 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.56. 
178 Idem. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, conteúdo local e 
financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014, p. 78-82.  
179 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico do planejamento. In: FRANÇA, R. Limongi 
(Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 27, p.34-35.  
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os destinatários pretendidos. E haverá casos em que, além disso, será possível impor a execução 

coercitiva da operação. 

Ilustrando tais medidas segundo o ordenamento jurídico brasileiro, o art. 20 da Lei 

nº 7.492, de 1986, prevê a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa para a hipótese de recursos 

de financiamento oficial serem aplicados em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato. 

Trata-se medida indireta, que busca o desencorajamento da conduta desviante. 

Essa norma é geral para todo o crédito que tenha finalidade pré-determinada. Mas 

o crédito direcionado típico abrangeria quatro modalidades comumente aceitas: o microcrédito, 

o rural, o imobiliário e o crédito do BNDES. 

Especificamente sobre o microcrédito, a Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, 

prevê no art. 1o que os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e a Caixa 

Econômica Federal são obrigados a manter aplicação em operações de crédito destinadas à 

população de baixa renda e a microempreendedores utilizando parcela dos recursos oriundos 

dos depósitos à vista por eles captados. Segundo o art. 3o dessa Lei, os recursos não aplicados 

serão recolhidos ao Banco Central do Brasil sem remuneração. Trata-se de medida indireta 

repressiva. 

O crédito rural é outra forma de crédito direcionado, por força do art. 21 da Lei no 

4.829, de 5 de novembro de 1965, que estabelece que as instituições do Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR) deverão manter um percentual dos recursos que operarem em transações 

típicas de crédito rural. O descumprimento desse percentual importará recolhimento ao Banco 

Central do Brasil do importe não aplicado, que será remunerado em importe fixado pelo CMN, 

além de sofrer multa de 10% a 50% sobre tal valor. Também se trata de medida indireta 

repressiva. 

No que diz respeito ao crédito imobiliário, cabe citar a Resolução CMN nº 3.932, 

de 16 de dezembro de 2010, que altera e consolida as normas sobre direcionamento dos recursos 

captados em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE). De acordo com o art. 1º de seu Regulamento, 65% dos 

recursos captados em poupança no SBPE devem ser aplicados em financiamento imobiliário, 

sendo que 80% desses recursos especificamente no Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 

Caso a instituição não cumpra essas exigibilidades, o art. 18 do Regulamento determina que os 

recursos não aplicados sejam recolhidos ao Banco Central do Brasil, ficando indisponíveis por 

certo período. Além disso, a insuficiência de recolhimento acarreta custo idêntico àquele 
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relativo às deficiências de encaixe obrigatório. Também é uma medida indireta repressiva. 

Por sua vez, nas operações do BNDES como um todo, é necessário que os recursos 

sejam direcionados à promoção do desenvolvimento, por força, por exemplo, do que dispõe o 

art. 5o da Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971. Segundo esse dispositivo, o BNDES pode 

executar “todas as operações bancárias necessárias à realização do desenvolvimento da 

economia nacional, nos setores e com as limitações consignadas no seu Orçamento de 

Investimentos”. Os fundos públicos gerenciados pelo BNDES também contêm normas de 

direcionamento específico. O descumprimento de tais normas pode ensejar, entre outras 

medidas, a nulidade da operação e a necessidade de ressarcimento, com base na  Lei no 4.717, 

de 29 de junho de 1965.180 Em princípio, nas operações de crédito direcionado geridas pelo 

BNDES, se o interessado cumprir todos os requisitos, haveria dever de concessão de crédito, 

de modo que seria possível, em tese, exigir contratação coativa da instituição. Seria uma medida 

repressiva direta. 

A propósito, segundo Paulo Augusto Furtado Mendonça, o BNDES estaria 

vinculado ao planejamento estatal previsto no art. 174 da Constituição, mesmo possuindo 

personalidade jurídica de direito privado, e nem poderia se igualar aos particulares, ante a 

necessidade de prevalecerem os interesses públicos subjacentes à existência dessa instituição.181 

É importante esclarecer que há distinção entre, de um lado, os créditos direcionados 

cujos recursos são oriundos de fundos e aqueles cujos recursos são oriundos de depósitos à vista 

                                                
180 “Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 
a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos; e) desvio de 
finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: a) a 
incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou; b) o 
vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à 
existência ou seriedade do ato; c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação 
de lei, regulamento ou outro ato normativo; d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou 
de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado 
obtido; e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 
explícita ou implicitamente, na regra de competência. […] Art. 3º Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de 
direito público ou privado, ou das entidades mencionadas no art. 1º, cujos vícios não se compreendam nas 
especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a 
natureza deles. Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados por quaisquer 
das pessoas ou entidades referidas no art. 1º. […]  II - A operação bancária ou de crédito real, quando: a) for 
realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas; b) o valor 
real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação. […]        
Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará 
ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação 
regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.” 
181 MENDONÇA, Paulo Augusto Furtado. Intervenção do Estado Brasileiro no Setor Financeiro: estudo 
sobre o banco nacional de desenvolvimento econômico e social. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p.102-103; 110.  
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ou de captação de poupança. Os primeiros são formados por captação compulsória, 

normalmente via tributária. Os segundos, por outro lado, têm captação voluntária, ou seja, 

dependem da propensão dos depositantes em manter seus recursos disponíveis. 

Nos recursos oriundos de fundos e na quase totalidade dos manejados pelo BNDES, 

existe um direcionamento desde a origem. Já os recursos oriundos de depósitos à vista e de 

poupança, que alimentam o crédito rural, imobiliário e o microcrédito, caso não houvesse as 

normas de direcionamento, muito provavelmente seriam canalizados para outro destino pelas 

instituições depositárias, normalmente visando maior rentabilidade e menor risco.  

Esses exemplos de direcionamento não são casuais. Nas publicações econômicas, 

o crédito direcionado é comumente classificado em três grandes grupos, que abarcariam o 

crédito rural, o crédito habitacional e o crédito do BNDES (ou de investimento das empresas).182 

Ela leva em conta a importância que essas três modalidades têm em termos de participação no 

total do crédito direcionado concedido e por isso muitas vezes não mencionam o microcrédito, 

até porque essa modalidade de direcionamento, além de envolver pequeno volume em 

comparação com os demais, é mais recente. Com efeito, já em 2005, o crédito direcionado era 

responsável por um terço de todo crédito do sistema financeiro nacional, sendo esse terço 

composto por 61% concedido pelo BNDES, 22,1% de crédito rural, 13,9% de habitacional e 

apenas 3% direcionado segundo outras classificações.183 

Ao final de 2014, o saldo total de crédito do sistema financeiro era de pouco mais 

de R$3 trilhões, dos quais R$1,44 trilhões eram recursos direcionados, correspondendo a quase 

50% de todo o crédito. Só o BNDES, detentor de ativos no importe de R$877,3 bilhões nessa 

data, possuía uma carteira de crédito e repasse (já líquido de provisão para risco de crédito) de 

R$651,2 bilhões, dos quais 81,4% correspondentes a crédito de longo prazo. O saldo total do 

crédito imobiliário era de R$497,8 bilhões e o rural de R$219,8 bilhões. O restante ficava por 

conta de microcrédito a pessoas físicas e outros tipos:184 

                                                
182 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.4. 
183 TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Crédito direcionado e direcionamento do crédito: Situação atual e 
perspectivas. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, jun. 2006, p.37. 
184 BANCO CENTRAL DO BRASIL. SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais – v. 2.1. Indicadores 
de crédito. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd > Acesso em: 7 ago. 2015. BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 
31 de dezembro de 2014 e 2013. 24 mar. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/1J2weCA > Acesso em: 7 ago. 
2015, p. 45. BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório da 
Administração – Sistema BNDES. 31 dez. 2014. Disponível em: < http://bit.ly/1TvuJBE > Acesso em: 7 ago. 
2015, p.7. 
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Tabela 1 - Participação do crédito direcionado em dez. 2014: 

tipo de crédito 
direcionado total* 

% em relação 
ao total do 
direcionado 

% em 
relação ao 
total do 
sistema 

% em 
relação ao 
total do 
PIB 

BNDES  651,2  47% 22% 11,79% 

Imobiliário  497,8  36% 16% 9,02% 

Rural  219,8  16% 7% 3,98% 

Microcrédito   5,6  0,4% 0,2% 0,10% 

Outros   2,8  0,2% 0,1% 0,05% 

Totais  1.377,2  100% 46% 24,94% 
* em Bilhões de Reais em dez/2014 

PIB em dez/2014 = R$5.521,3 bilhões 
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados do BCB e do BNDES 

 

Como se vê, considerando um PIB de praticamente R$5,5 trilhões ao final de 2014, 

o crédito direcionado já respondia por praticamente 25% desse montante. 

Embora seja essa classificação que será levada em conta no presente trabalho, não 

se nega ser possível, em tese, classificar os créditos concedidos segundo outros critérios, como, 

por exemplo, de acordo com o setor da economia (primário, secundário ou terciário),185 ou de 

acordo com cada uma das normas que influenciam de algum modo a finalidade do crédito. 

De todo modo, dada a noção de crédito direcionado, o crédito livre seria definido 

por exclusão. 

Ernani Teixeira Torres Filho salienta que, apesar da existência de mecanismos 

diretos e indiretos para direcionamento, prevaleceriam os diretos, com a atuação dos bancos 

públicos.186 

Quando se pensa em crédito direcionado, o foco desse conceito está em sua 

finalidade, ou seja, aquilo para o qual o crédito é destinado. Porém, para que possa haver crédito 

direcionado, é necessário que haja recursos, razão pela qual alguns apontamentos merecem ser 

feitos a esse respeito. 

1.4.1 Direcionamento de crédito e suas fontes 

Tendo visto o conceito de crédito direcionado, cabe destacar que nem toda 

destinação de recursos representa direcionamento de crédito. 

                                                
185 PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. Brasília, DBA: 2002, p. 9. 
186 TORRES FILHO, Ernane Teixeira. Mecanismos de direcionamento do crédito, bancos de desenvolvimento e 
a experiência recente do BNDES. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa 
(Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.25-26.  
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Há muitos fundos constituídos para acumular e destinar recursos para determinadas 

atividades, como se verá abaixo. Mas a destinação desses recursos não necessariamente será 

feita mediante operações de crédito. 

Essa destinação mais ampla, quando proveniente do Estado, estaria enquadrada no 

conceito de financiamento público, que, segundo Danilo Tavares da Silva, seria a “atribuição 

de recursos oriundos de fundo público em favor de agente econômico”, podendo abranger “toda 

forma de destinação de recursos ou redução de custos que venha a viabilizá-la ou favorecê-la”, 

por meio de contratos de mútuo, subscrição de valores mobiliários de dívida corporativa e 

participação societária minoritária.187  

Para esclarecer essa distinção, tome-se como exemplo o Fundo de Investimento do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS, instituído pela Lei no 11.491, de 20 de 

junho de 2007. Esse Fundo, segundo Danilo Tavares da Silva, teve importante papel no 

financiamento das concessões de serviços públicos.188 Ele foi instituído para investir recursos 

do FGTS em “empreendimentos dos setores de energia, rodovia, ferrovia, hidrovia, porto e 

saneamento, de acordo com as diretrizes, critérios e condições que dispuser o Conselho Curador 

do FGTS.” Esse fundo, contudo, não faz direcionamento de crédito no sentido estrito que foi 

dado acima. A política de investimento desse Fundo destina os recursos para as seguintes 

modalidades de ativos financeiros e/ou participações: a) instrumentos de participação 

societária; b) debêntures, notas promissórias e outros instrumentos de dívida corporativa; c) 

cotas de fundo de investimento imobiliário; d) cotas de fundo de investimento em direitos 

creditórios; e) cotas de fundo de investimento em participações; f) certificados de recebíveis 

imobiliários; g) contratos derivativos; e h) títulos públicos federais.189 

Haverá direcionamento de crédito, assim, quando houver uma norma determinando 

a destinação de recursos financeiros para operações de crédito. A aplicação de recursos em 

ações ou outros valores mobiliários, por exemplo, não caracteriza direcionamento de crédito. 

Da mesma forma, a ausência de sanção (mesmo que premial) pela não destinação do recurso 

em operações de crédito também descaracteriza a hipótese como sendo de direcionamento. 

Grande parte dos recursos direcionados ao crédito provêm de fontes de poupança 

                                                
187 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.92;94. 
188 Ibid., p.45.  
189 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS – FI-FGTS. Disponível em: < 
http://www.fgts.gov.br/trabalhador/fi_fgts.asp> Acesso em: 24 jun. 2016. 
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compulsória, normalmente acumuladas em fundos especiais. Mas esses fundos não abrangem 

a totalidade das fontes do crédito direcionado. 

Ernani Teixeira Torres Filho, ao analisar a origem dos recursos do crédito 

direcionado, destacou a importância em serem distinguidos os recursos fiscais ou parafiscais 

daqueles oriundos do sistema bancário. O direcionamento de recursos fiscais ocorreria por meio 

do destaque de parte da arrecadação fiscal, ou seja, utilizaria recursos públicos oriundos do 

recolhimento compulsório de impostos e contribuições. Já os recursos parafiscais, segundo ele, 

embora fossem arrecadados compulsoriamente, não seriam de propriedade do Estado, mas de 

entes privados, normalmente os trabalhadores. Como exemplo de recursos fiscais, referido 

autor cita o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), constituído pela arrecadação compulsória 

do PIS. Como exemplo de recursos parafiscais, cita o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS).190 

Quanto à terminologia aqui mencionada, convém destacar, em primeiro lugar, que 

Araujo e Cintra, por exemplo, não a seguem, pois consideram fundos de natureza parafiscal não 

só o FGTS, mas também o FAT, o Fundo Constitucional de Financiamento para o Nordeste 

(FNE), o Fundo Constitucional de Financiamento para o Norte (FNO) e o Fundo Constitucional 

de Financiamento para o Centro-Oeste (FCO).191 Em segundo lugar, no Direito Tributário, os 

termos “fiscal” e “parafiscal” aplicados para os tributos não coincidem com a classificação feita 

por Ernani Teixeira Torres Filho. De acordo com os tributaristas, os tributos fiscais seriam 

aqueles com finalidades arrecadatórias, ao passo que os extrafiscais seriam utilizados com 

finalidade precípua diversa da arrecadação. O nome “parafiscal”, por sua vez, seria atribuído às 

hipóteses em que um tributo é arrecadado por ente diverso do instituidor ou, mais 

especificamente, nas quais o sujeito ativo da relação tributária seja diverso daquele detentor da 

competência e em que lhe seja atribuída a disponibilidade dos recursos para objetivos 

peculiares.192 

Independentemente da questão terminológica, cabem alguns apontamentos sobre o 

FGTS e sobre os demais fundos citados, por serem os principais instrumentos de poupança 

                                                
190 TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Crédito direcionado e direcionamento do crédito: Situação atual e 
perspectivas. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, jun. 2006, p.38-39. 
191 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.21. 
192 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 20.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 251-256. 
BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p.119 e 640-643. 
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compulsória atualmente existentes.193  

O FGTS é composto por saldos das contas vinculadas a que se refere a Lei nº 8.036, 

de 11 de maio de 1990, e por outros recursos incorporados a ele, como eventuais saldos 

apurados nos termos do art. 12, § 4º, dessa Lei; dotações orçamentárias específicas; resultados 

das aplicações dos recursos do FGTS; multas, correção monetária e juros moratórios devidos; 

e demais receitas patrimoniais e financeiras. Os mencionados saldos decorrem de depósitos 

efetuados pelos empregadores, correspondentes a 8% da remuneração paga ou devida a cada 

trabalhador, conforme art. 15 dessa Lei.194 

O FAT foi instituído pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 e é vinculado ao 

Ministério do Trabalho e Emprego, conforme art. 10. Ele se destina a custear o Programa de 

Seguro-Desemprego, o pagamento do abono salarial e o financiamento de programas de 

educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico, conforme art. 10 dessa 

Lei. Seus recursos decorrem do produto da arrecadação das contribuições devidas ao PIS e ao 

Pasep, incluindo os encargos devidos pelos contribuintes, em decorrência da inobservância de 

suas obrigações; a correção monetária e os juros devidos pelo agente aplicador dos recursos do 

fundo, bem como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos. 

Compreende ainda o produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de 

rotatividade, de que trata o § 4º do art. 239 da Constituição Federal, e outros recursos que lhe 

sejam destinados, tudo conforme art. 11 da referida Lei. A gestão do FAT cabe ao Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, composto por representação 

do Estado, de trabalhadores e de empregadores, conforme art. 18 da citada Lei.195 

O Patrimônio do FAT, ao final de 2014, estava distribuído da seguinte forma, 

segundo dados do Fundo: I) “R$ 178,7 bilhões (76,88%) aplicados em empréstimos ao BNDES; 

II) R$ 29,4 bilhões (12,65%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado”; “III) 

                                                
193 CINTRA, Marcos Antonio Macedo. Crédito público e desenvolvimento econômico: a experiência brasileira. 
In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre 
Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.80.  
194 Mais sobre esse Fundo será visto no “Capítulo 3.2.3 Origem e direcionamento dos recursos para crédito 
imobiliário”.  
195 Vivian Machado dos Santos distingue o FAT-Constitucional, oriundo da arrecadação de parte do PIS-PASEP, 
e o FAT-Depósitos Especiais, que, para ela, seria formado pelo excesso de arrecadação em relação aos 
dispêndios previstos na legislação, ocorridos em anos anteriores. (SANTOS, Vivian Machado. Por dentro do 
FAT. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 13, n. 26, p.3-14, dez. 2006). Segundo Paulo Mendonça, o FAT-
Depósitos Especiais surge por força da Lei no 8.352, de 28 de dezembro de 1991, que permite aplicação das 
disponibilidades de recursos desse Fundo (MENDONÇA, Paulo Augusto Furtado. Intervenção do Estado 
Brasileiro no Setor Financeiro: estudo sobre o banco nacional de desenvolvimento econômico e social. 2005. 
Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p.73).  
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R$ 24,06 bilhões (10,35%)” em Depósitos Especiais no BNDES, no Banco do Brasil, no BNB, 

no BASA, na CEF e no FINEP, “destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a 

geração de trabalho, emprego e renda”; e “IV) R$ 262,8 milhões (0,11%) contabilizados como 

Imobilizado, Valores em Caixa e Valores em Trânsito.” O Patrimônio do FAT alcançou 

R$232,1 bilhões no fim de 2014.196 

O FNO, o FNE e o FCO, foram criados pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 

1989, regulamentando o art. 159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal. Estão entre seus 

objetivos contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em 

consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento. Essa execução utiliza as 

instituições financeiras federais de caráter regional como intermediários. O FCO é composto, 

nos termos do art. 6º de sua Lei, por: I - 3% (três por cento) do produto da arrecadação do 

imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos 

industrializados, entregues pela União, na forma do art. 159, inciso I, alínea “c” da Constituição 

Federal; II - os retornos e resultados de suas aplicações; III - o resultado da remuneração dos 

recursos momentaneamente não aplicados, calculado com base em indexador oficial; IV - 

contribuições, doações, financiamentos e recursos de outras origens, concedidos por entidades 

de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras; e V - dotações orçamentárias ou outros 

recursos previstos em lei. Seus recursos podem ser aplicados por meio de repasses a instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (art. 9º) e a administração dos Fundos 

cabe ao Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, do 

Nordeste e do Centro-Oeste; ao Ministério da Integração Nacional; à instituição financeira de 

caráter regional; e ao Banco do Brasil S.A. (art. 13). As instituições financeiras mencionadas 

são o Banco da Amazônia S.A. - Basa, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e o Banco 

do Brasil S.A. – BB, administradores do FNO, do FNE e do FCO, respectivamente, nos termos 

do art. 16 da Lei. 

No ano de 2014, especificamente sobre o FCO, as contratações utilizando seus 

recursos somaram um total de R$5,7 bilhões, distribuídos entre micro e pequenos empresários 

e empresários individuais (R$1,7 bilhões), médias e grandes empresas (R$924 milhões), rural 

(R$ 2,17 bilhões), Pronaf (R$774,7 milhões) e repasses (R$98,9 milhões). O saldo das 

                                                
196 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Boletim de informações financeiras do fundo de amparo ao 
trabalhador. 6º bimestre de 2014. Disponível em: < http://bit.ly/29KEsSS > Acesso em: 19 ago. 2015, p. 7; 11. 
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operações ao final de 2014 era de R$20,7 bilhões, composto por 8,1 bilhões em programas 

empresariais e 12,7 bilhões em programas rurais. Na mesma data, o patrimônio líquido do FCO 

alcançou R$20,5 bilhões.197 

Em relação ao FNE, no período de 2014, as operações contratadas somaram R$13,5 

bilhões, sendo R$5,1 bilhões para o meio rural (37,9%), R$3,7 bilhões ao setor industrial 

(27,3%), R$3,9 bilhões ao setor de comércio e serviços (29,1%), R$488,5 milhões ao setor de 

turismo (3,6%), R$233,6 milhões ao setor de infraestrutura (1,7%) e R$46,2 milhões ao setor 

agroindustrial (0,3%).198 

O FNO financiou um montante de R$5,4 bilhões em 2014, composto por R$2,6 

bilhões para o setor rural e R$2,8 bilhões para os demais setores produtivos. O saldo das 

contratações ao final desse mesmo ano era de R$16,8 bilhões, dos quais R$7,8 bilhões 

destinados ao setor rural e o restante de R$9 bilhões para os demais setores.199 

Embora não mencionado acima, cabe lembrar finalmente do Fundo de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que foi criado pela Lei Complementar nº 129, de 

8 de janeiro de 2009, com a finalidade de assegurar recursos para a implantação de projetos de 

desenvolvimento e a realização de investimentos em infraestrutura, ações e serviços públicos 

considerados prioritários no Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste. 

De acordo com o art. 18 dessa Lei, o FDCO é constituído, entre outros, com 

recursos oriundos de dotações orçamentárias; eventuais resultados de aplicações financeiras dos 

seus recursos; alienação de valores mobiliários, dividendos de ações e outros a ele vinculados; 

reversão dos saldos anuais não aplicados, apurados na forma do disposto no § 2º do art. 43 da 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; juros e amortizações de financiamentos. 

Cabe destaque ainda para fundos setoriais, como o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico entre outros.200 

Além dos recursos fiscais e parafiscais, a técnica do direcionamento também seria 

                                                
197 BANCO DO BRASIL. Relatório de gestão do exercício de 2014. Brasília, 2015. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/gov/dwn/RelAnual2014.pdf> Acesso em 19 ago. 2015. p. 24-25; 62. 
198 BANCO DO NORDESTE. Relatório de resultados e impactos – BNB: exercício 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/203ghlw > Acesso em: 13 out. 2015, p. 12. 
199 BANCO DA AMAZÔNIA. FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Relatório das 
atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos no exercício de 2014. Belém, 2015. Disponível em: < 
http://bit.ly/29KqG75 > Acesso em: 19 ago. 2015, p. 17; 29. 
200 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 56-68.  
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utilizada com recursos captados das poupanças voluntárias do sistema financeiro e mesmo do 

mercado de capitais. Para Ernani Teixeira Torres Filho, seria preferível e mais econômica a 

utilização desses recursos aos recursos públicos e mesmo aos parafiscais. Essa poupança 

voluntária normalmente seria atraída por meio de instrumentos como seguro de crédito ou 

equalização de taxas de juros.201 

Exemplo de recursos captados dessa forma estaria no direcionamento de parte da 

caderneta de poupança e dos depósitos à vista para o financiamento imobiliário e rural 

respectivamente,202 como já mencionado acima. 

 

  

                                                
201 TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Crédito direcionado e direcionamento do crédito: Situação atual e 
perspectivas. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, jun. 2006, p.41. 
202 Ibid., p.44. 
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CAPÍTULO 2 ESTADO E CRÉDITO: ASPECTOS OBJETIVOS 
E SUBJETIVOS DA AÇÃO ESTATAL 

O conceito de Administração Pública abarca o conjunto de agentes encarregados da 

atividade administrativa, essa atividade em si ou ainda a estrutura normativa que a rege.203 

Essa abordagem, a propósito e de forma similar, também é feita por Mario Nigro, 

que trata do regime do crédito oficial sob os tópicos da publicização objetiva, subjetiva e 

formal.204 

O primeiro seria o enfoque objetivo, que descreveria a estrutura normativa do 

sistema de crédito como um todo, a organização do sistema e a sujeição do crédito à regulação 

e controle. A segunda abordagem trataria do aspecto subjetivo, ou seja, cuidaria de descrever 

os agentes de natureza pública que exercem o crédito. Finalmente, haveria a abordagem do 

ponto de vista que ele denomina formal, que diria respeito ao tratamento das operações de 

crédito em suas peculiaridades.205 

Seguindo essa linha conceitual, a seguir se pretende trazer o conjunto normativo 

que rege a ação estatal sobre o crédito, ou seja, a publicização objetiva na linguagem de Mario 

Nigro, descrevendo a regulação do crédito quanto a sua direção e controle. 

Na sequência, serão apontados alguns aspectos ligados aos principais instrumentos 

subjetivos do crédito estatal, ou seja, os bancos públicos. 

A perspectiva formal, por fim, que analisaria as modalidades de direcionamento de 

crédito, será vista no Capítulo 3, juntamente com os aspectos críticos da ação estatal. 

2.1 Panorama estruturante do sistema 

Se se tomar como objeto de análise o ordenamento jurídico brasileiro por meio da 

abordagem sugerida por Mario Nigro, como dito, o presente tópico teria relação com a aquilo 

que ele denomina publicização objetiva, com a descrição geral da estrutura normativa que rege 

o crédito. 

                                                
203 NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.5-7. SARAI, Leandro. 
Repensando o conceito de administração pública na busca da máxima efetividade de seus princípios 
constitucionais. Revista Virtual da AGU. Ano XI, no 119, dez. 2011.  
204 NIGRO, Mario. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina 
pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.460-470. 
205 Idem. Profili pubblicistici del credito. In: Idem, ibid., p.40-41.  
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As normas jurídicas relativas ao crédito expressam o resultado da tensão entre 

interesses econômicos e políticos em jogo. A política creditícia acaba sendo derivada da política 

monetária.206 Essa tensão ocorre conforme as circunstâncias da história. 

Fernando Nogueira da Costa, a propósito do contexto histórico brasileiro, faz uma 

classificação em nove fases.207 Na primeira delas, de 1808 a 1905, ainda não havia uma clara 

definição do padrão monetário e do papel do Banco do Brasil, quanto a atuar segundo o mercado 

ou como agente público. Na segunda, entre 1905 e 1930, teria havido a abertura financeira 

externa, com ingresso de capitais estrangeiros, duas experiências com o padrão-ouro (com a 

caixa de conversão entre 1906 e 1914 e a caixa de estabilização entre 1926 e 1930) e as 

condições necessárias para a criação da moeda bancária, de forma desvinculada do capital 

cafeeiro. A terceira fase compreenderia o período de 1930 a 1945, em que, segundo Fernando 

Nogueira da Costa, teria havido socialização das perdas bancárias, imposição de reserva de 

mercado em favor de bancos nacionais, legislação liberal incentivadora da fundação de bancos 

e o início do uso dos bancos públicos federais e estaduais para atuação desenvolvimentista. A 

quarta fase estaria entre 1945 e 1964, quando teria iniciado um processo de concentração 

bancária e a criação de novas instituições destinadas a financiar o desenvolvimento.208 

José Tadeu De Chiara também ressalta que, até 1964, não havia preocupação séria 

com a regulação do sistema financeiro. A emissão monetária servia para suprir a Caixa de 

Mobilização Bancária e a Carteira de Redesconto do Banco do Brasil. A Caixa de Mobilização, 

criada pelo Decreto no 21.499, de 9 de junho de 1932, servia para socorrer o país em razão da 

crise de 1929, bem como instituições financeiras com problemas de descasamento entre seus 

ativos de longo prazo com os passivos captados no curto e médio prazo. Por sua vez, a Carteira 

de Redesconto fazia o Banco do Brasil funcionar como banco dos bancos, como emprestador 

de última instância.209 

O Banco do Brasil exercia então papéis que caberiam a um banco central. Somente 

com a Lei no 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, é criada a Superintendência da Moeda e do 

                                                
206 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La 
disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.438-439. 
207 Para um histórico alternativo, com foco nos bancos públicos e fundos compulsórios, cf.: CINTRA, Marcos 
Antonio Macedo. Crédito público e desenvolvimento econômico: a experiência brasileira. In: FERREIRA, 
Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre Economia 
Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.65-80.  
208 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p.15. 
209 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p. 51-52. 
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Crédito-Sumoc, com o objetivo de preparar a organização das funções de banco central. Ocorre 

que, segundo José Tadeu De Chiara, em vez de a Sumoc orientar sua atuação na gestão da 

moeda e do crédito com o intuito de promover o interesse social na busca do desenvolvimento, 

ela acabou servindo apenas aos interesses dos governantes do momento.210 

De acordo com Rogerio Studart, o período que vai até a década de 1960 é 

caracterizado por um sistema financeiro dominado pelos bancos, notadamente o Banco do 

Brasil, que atuava como financiador de investimentos juntamente com o Tesouro e com o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico, enquanto bancos privados atuavam nos créditos de 

curto prazo.211 Ou seja, preponderava o mercado financeiro sobre o mercado de capitais. 

Na época, houve um processo de industrialização ligado à agenda governamental, 

principalmente para lidar com os problemas da balança de pagamentos de 1947. Essa atuação 

governamental é demonstrada pelo trabalho da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Econômico, que editou diversas recomendações e ensejaram a criação do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico em 1952. Também a edição da Instrução 70 

em outubro de 1953 pela Superintendência da Moeda e do Crédito representou importante 

estímulo para a industrialização.212 

Ainda nas palavras de Rogerio Studart, o Conselho para o Desenvolvimento do 

governo Kubistchek, com base em recomendações da Comissão Técnica Mista Brasil/Estados 

Unidos e da Comissão Econômica Mista dos Estados Unidos para a América Latina/BNDE, 

aprovou em 1956 o Plano de Metas para um período de cinco anos. Esse plano intensificou o 

processo de substituição das importações procurando integrar o desenvolvimento do setor 

doméstico de produtos duráveis, uma indústria intermediária e um setor de transporte e 

energético adequados. Para tanto, foram alocados 92% do orçamento de investimentos previstos 

em transporte, indústrias de base e energia. A partir de 1955-1956, no Governo Juscelino 

Kubistchek, o Plano de Metas também foi importante para esse processo e consolidou o 

mercado interno como determinante do crescimento. Mas dada a incompatibilidade entre o setor 

                                                
210 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.52-53. 
211 STUDART, Rogerio. Investment Finance in Economic Development. London: Routledge, 1995, p.79. 
212 Ibid., p.95-96. “A Instrução 70 propunha um tratamento diferenciado para importações e exportações, e as 
primeiras eram classificadas em cinco categorias, definidas de acordo com a essencialidade dos bens para o 
funcionamento do sistema produtivo. Esta política cambial fazia uma conciliação entre a proteção do setor 
industrial e o reforço das finanças do Estado para garantir o investimento na infraestrutura.” (CAPUTO, Ana 
Cláudia; MELO, Hildete Pereira de. A industrialização brasileira nos anos de 1950: uma análise da instrução 113 
da SUMOC. Estud. Econ., São Paulo, v. 39, n. 3, p. 513-538, Sept.  2009.   Available from < 
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612009000300003>. access on: 05  Apr.  2016.). 
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produtivo e o financeiro, quando os investimentos do Plano de Metas amadureceram, a 

economia entrou em recessão e a inflação acelerou. Essa recessão iniciada em 1961 foi 

associada a um prévio crescimento rápido da economia e levou o governo a editar o Plano 

Trienal de 1962 e o Plano de Ação de 1964-PAEG. Ambos os planos continham a mesma 

orientação: a) controle rigoroso da expansão do crédito e da moeda; b) controle rigoroso do 

gasto público e uma reforma fiscal de emergência em 1965; c) controle da política salarial e 

controle das rendas residenciais e comerciais e dos preços dos bens e serviços das empresas 

públicas.213 

Eduardo Luis Lundberg destaca que entre 1929 e 1964 foi o período em que houve 

o maior número de bancos oficiais fundados, em razão da instabilidade macroeconômica e da 

limitação dos juros a 12% ao ano por força da Lei de Usura (Decreto nº 22.626, de 7 de abril 

de 1933), fatores que inibiam a oferta de crédito.214 

Especificamente sobre a atuação estatal buscando o desenvolvimento até então, 

esclarece Rogerio Studart que, após 1947 quando se iniciou o processo de substituição das 

importações ocasionado por conta dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, houve grande 

atuação do Estado na industrialização, principalmente por força do Plano de Metas de 1956 a 

1960, com recesso entre 1962 a 1966 e um segundo período de aceleração a partir de 1974, 

ocasionado pelo Plano Nacional de Desenvolvimento215. 

Chega então a quinta fase descrita por Fernando Nogueira da Costa como sendo 

de “repressão financeira”, de 1964 a 1988, em que teria havido modernização e fortalecimento 

do sistema bancário, com reformas monetária, habitacional e do mercado de capitais, ainda 

induzindo a concentração bancária e agora estimulando a internacionalização dos bancos 

públicos e privados.216 

Para Rogerio Studart, as reformas de 1964-1966 consideravam que a estrutura do 

sistema financeiro seria um obstáculo ao desenvolvimento, diante de características como a 

citada limitação da taxa de juros a 12% ao ano por força da chamada “Lei de Usura”. Buscava-

se com as reformas diversificar os ativos e as instituições do sistema. Mas essas reformas, no 

longo prazo, possibilitaram a coexistência de ativos indexados ao lado de ativos não-indexados 

                                                
213 STUDART, Rogerio. Investment Finance in Economic Development. London: Routledge, 1995, p.96-98. 
214 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.5. 
215 STUDART, Rogerio. Op. cit., p.79. 
216 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p.16. 
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e, por conseguinte, mais especulação e inflação, fortalecendo a tendência de direcionamento de 

crédito para curto prazo, bem como ensejando excesso de financiamento externo. Por isso, para 

o autor, as reformas mais pioraram do que melhoraram o sistema financeiro, que continuaria 

sendo o principal obstáculo ao desenvolvimento sustentável.217 

Por outro lado, Eduardo Luis Lundberg considera os benefícios advindos da Lei nº 

4.595, de 1964, que constituiu o Banco Central do Brasil e teria permitido às instituições 

financeiras operar com juros sem as limitações da Lei de Usura, e da Lei nº 4.357, de 16 de 

julho de 1964, que instituiu a correção monetária. Segundo ele, essas leis ensejaram melhores 

condições de financiamento da dívida pública, estabilização econômica e aumento da oferta de 

crédito, além de ampliação da oferta de crédito do BNDES. A Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 

1964, ao instituir o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e permitir a correção monetária de 

suas operações, beneficiou a poupança e o financiamento imobiliário, colocando a Caixa 

Econômica Federal como líder no setor. Finalmente, a Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, 

que instituiu o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), contribuiu para o aumento do 

crédito desse setor, com o Banco do Brasil encabeçando as operações.218 

Yttrio Corrêa da Costa Neto também aponta que essas reformas buscavam combater 

a inflação e promover o desenvolvimento socioeconômico, por meio do fortalecimento do 

mercado de capitais e da diversificação dos ativos oferecidos pelo sistema financeiro.219 

Para Studart, a lógica das reformas de 1964, para o setor fiscal, era buscar um 

orçamento equilibrado e substituir o financiamento inflacionário dos déficits por instrumentos 

de dívida pública indexados, além de aumentar as tarifas públicas.220 

No setor bancário, com a criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco 

Central do Brasil, este assumiu funções até então exercidas pelo Banco do Brasil, que 

continuaria apenas como agente financeiro do governo. No mercado imobiliário, acreditava-se 

que deveria ser adotada uma solução de mercado para incentivar a construção de moradias. No 

mercado de capitais, considerava-se que não faltava poupança de longo prazo, mas que o 

problema era a alocação de recursos para investimentos em razão da inflação, taxas de juro 

negativas e ineficiência dos mercados, de modo que seria suficiente uma política de incentivos 

                                                
217 STUDART, Rogerio. Investment Finance in Economic Development. London: Routledge, 1995, p.95-98. 
218 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.5-6. 
219 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p. 106. 
220 STUDART, Rogerio. Op. cit., p.118. COSTA NETO, Yttrio Corrêa da, Op. cit., p.106.  
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(Lei 4728, Resolução 39 de outubro de 1966 e Decreto-lei 157 de fevereiro de 1967).221 A 

remessa de lucros e a política cambial discriminatória eram tidas por excessivamente reguladas. 

Vinculou-se o Cruzeiro ao Dólar e foi aberto o acesso ao financiamento internacional. Por fim, 

buscou-se reduzir a presença do setor público no mercado financeiro pela extinção conta 

movimento do Banco do Brasil.222 

Embora mencionado acima por Eduardo Luis Lundberg que a Lei nº 4595, de 1964, 

seria o marco que possibilitou juros superiores à Lei de Usura, isso parece não ter sido tão claro 

na época. É que, embora o art. 4º, IX, dessa Lei tenha atribuído ao CMN a competência para 

limitar a taxa de juros, foi necessário o Supremo Tribunal Federal editar uma súmula para 

estabelecer que “as disposições do Decreto 22626/1933 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.” Trata-se da Súmula 596, aprovada apenas em 15 de 

dezembro 1976.223 Não bastasse, na mesma data, o CMN editou a Resolução nº 389 para prever 

que os bancos comerciais, a partir de então, poderiam operar a taxas de mercado.224 

Para Rogerio Studart, as principais inovações institucionais das reformas de 1964-

1965 foram a criação do Sistema Financeiro da Habitação e dos bancos de investimento. No 

Sistema Financeira da Habitação, o Banco Nacional de Habitação deveria atuar como um Banco 

Central e prestamista de última instância dos agentes financeiros do setor. Já os bancos de 

investimentos eram tidos como a solução para os financiamentos de longo prazo. As principais 

inovações do mercado de capitais foram: a) introdução da indexação dos ativos; b) instituições 

financeiras e instrumentos especializados em financiamento de longo prazo (bancos de 

investimento e sistema financeiro da habitação); c) criação de incentivos fiscais para estimular 

aquisição de ações e debêntures; d) Resolução 63, que abriu acesso das empresas diretamente 

ao crédito internacional. A ideia, como salienta Rogerio Studart, era substituir o financiamento 

                                                
221 A Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, disciplinou o mercado de capitais e estabeleceu medidas para seu 
desenvolvimento. A Resolução nº 39, de 19 de outubro de 1966, do Conselho Monetário Nacional, disciplinou a 
constituição, organização e funcionamento das bolsas de valores. O Decreto-lei nº 157, de 10 de fevereiro de 
1967, concedeu estímulos fiscais à capitalização das empresas, reforçou os incentivos à compra de ações e 
facilitou o pagamento de débitos fiscais. 
222 STUDART, Rogerio. Investment Finance in Economic Development. London: Routledge, 1995, p.133-
136. 
223 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 596. 15 dez. 1976. Disponível em: < http://bit.ly/29FkmaS > 
Acesso em: 8 set. 2015. 
224 Cf. SABAINI, Wallace Tesch. A aplicabilidade de limites legais e judiciais às taxas de juros cobradas 
pelas instituições financeiras. 2014. Tese (Doutorado em Direito)- Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, 2014, p.171-181. MENEZES. Daniel Francisco Nagao. Economia e mutação constitucional. 2008. 
Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008, p. 107-112. 
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público e inflacionário do investimento pela poupança do setor privado e substituir as 

instituições públicas por agentes privados.225 

Seguindo ainda o relato de Rogerio Studart, o país começa em 1967 a alcançar o 

máximo de sua capacidade produtiva, com a inflação se elevando juntamente com a demanda 

por bens de capital. Com o choque do petróleo de 1973, que elevou seu preço quatro vezes 

quando o país importava 80% de suas necessidades, duas opções se abriram para o governo: ou 

promover um ajuste, algo não querido, uma vez que os militares preparavam uma transição para 

um governo civil,226 mas pretendiam manter seu partido no poder; ou intensificar o processo de 

substituição de importações para reduzir a dependência externa por meio do investimento em 

setores de insumos básicos tecnologicamente avançados e na produção de energia interna. Essa 

opção foi formalizada com o Segundo Plano de Desenvolvimento Nacional de 1974. Nesse 

Plano, o Presidente e o Ministro do Planejamento possuíam uma visão intervencionista e o 

Ministro da Fazenda uma visão mais liberal. Essa visão favoreceu a manutenção de taxas de 

juros reais positivas para manter o incentivo à poupança e para atrair recursos externos. A 

estrutura financeira novamente avançou na especulação, inclusive com títulos públicos, e o 

processo levou o país à maior recessão já ocorrida a partir de 1979.227 

Para compensar a deficiência do sistema financeiro, principalmente para financiar 

projetos de longo prazo, o governo decidiu transferir fundos públicos para o investimento. 

Todavia, em razão da visão liberal que também havia dentro do governo, os fundos foram 

destinados para empresas nacionais privadas e por meio de instituições financeiras privadas.228 

Conforme apurou Yttrio Corrêa da Costa Neto, apesar dessa visão, com a 

institucionalização da correção monetária e da estruturação do financiamento de longo prazo, 

houve uma expansão da poupança. Curiosamente, quase todos os ativos corrigidos a posteriori 

eram controlados por agências estatais, sendo 91% em 1968, 86% em 1973 e 88% em 1978. 

Isso, segundo ele, ocorria pelo receio da iniciativa privada quanto a eventuais flutuações da 

inflação. Talvez por conta desse fato, nesse período, a maioria dos empréstimos bancários do 

                                                
225 STUDART, Rogerio. Investment Finance in Economic Development. London: Routledge, 1995, p.136-
137. 
226 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo caminho. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002, p. 173-190. 
227 STUDART, op. cit., p.141-142. Studart salienta o aspecto curioso consistente no fato de que o governo se 
denominava o campeão do liberalismo ao mesmo tempo em que o investimento governamental alcançava cifras 
maiores até do que o período populista do Plano de Metas. (Ibid., p. 145-146). 
228 Ibid., p.151. 
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país fosse feita por bancos oficiais.229 

Estão nessa quinta fase, assim, o período do “milagre econômico” de 1968 a 1973 

e a década perdida, de grande instabilidade e inflação alta, que chega até 1994.230 

Antes disso, contudo, inicia-se a sexta fase descrita por Fernando Nogueira da 

Costa, chamada “liberalização financeira”, compreendendo o período de 1988 a 1994, 

extinguindo-se a exigência de carta-patente para criação de bancos, permitindo-se o 

funcionamento de bancos múltiplos em reconhecimento da prática dos conglomerados e 

abrindo-se o sistema à entrada de capital estrangeiro.231 

A superposição de pessoas jurídicas em razão das normas até então vigentes, 

segundo José Tadeu De Chiara, acarretava custos de administração e era fator de encarecimento 

do crédito.232 

Barbara Stallings e Rogerio Studart ressaltam que nessa fase uma nova série de 

reformas econômicas ocorre, principalmente entre o fim da década de 1980 e início da de 1990, 

de forma pragmática e moderada em comparação com seus vizinhos. Nessa mesma época, de 

acordo com eles, o governo tinha que lidar com um crescente desequilíbrio macroeconômico, 

com grandes déficits fiscais, crescimento da dívida do setor público, e uma inflação alta que 

ameaçava se tornar uma hiperinflação. As reformas procuravam reorientar a economia e 

estimular o retorno ao rápido crescimento.233 

Elas seriam necessárias para tratar a estrutura vigente de modo a propiciar uma 

melhor integração no contexto globalizado, considerando que, até então, o cenário financeiro 

brasileiro desde a década de 1950 era relativamente fechado e com estratégia de 

desenvolvimento dirigido pelo Estado. Suas principais características seriam, nas palavras de 

Barbara Stallings e Rogerio Studart: a) importante papel dos bancos públicos no financiamento 

de grandes projetos de desenvolvimento e de empresas públicas e privadas; b) pequeno papel 

do investimento estrangeiro em razão do controle rígido dos capitais e pequeno acesso aos 

mercados financeiros internacionais até a década de 1970; c) intermediários privados que 
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forneciam financiamento principalmente de curto-prazo e direcionado ao governo; d) mercados 

de capitais que, apesar de sofisticados, tinham pequeno papel no financiamento de atividades 

produtivas; e) utilização da inflação como importante fonte de financiamento.234 

No período mais recente, já na vigência do Plano Real, está a sétima fase citada 

por Fernando Nogueira da Costa, que abrange de 1995 a 2002 e é caracterizada por crise 

bancária e adoção de regimes especiais de instituições financeiras, incluindo grandes bancos, 

privatização de bancos estaduais, reestruturação de instituições federais e novo ingresso de 

participação estrangeira no setor.235 

Conforme Victor Leonardo de Araujo e Marco Antonio Macedo Cintra, se, de um 

lado, as instituições financeiras perderam o ganho inflacionário, por outro, propiciou-se um 

ambiente mais seguro e estável, levando internamente a uma mudança das estratégias de 

concorrência e externamente ao acesso de funding, tudo contribuindo para ampliação do 

crédito.236 

De acordo com eles, porém, houve uma forte alta nas taxas de juros, aumento da 

inadimplência e da dificuldade de refinanciar alguns agentes econômicos, levando bancos a 

privilegiar operações de tesouraria com títulos da dívida pública e implicando grandes 

dificuldades para instituições que não se adaptaram para o ambiente sem inflação. Para impedir 

uma crise bancária sistêmica, o governo teve que atuar, criando o Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), pela Medida 

Provisória no 1.179, de 3 de novembro de 1995, e pela Resolução do Conselho Monetário 

Nacional no 2.208 da mesma data. O governo ainda regulou o Fundo Garantidor de Créditos 

com a Resolução CMN no 2.211, de 16 de novembro de 1995; aumentou as exigências de capital 

mínimo para instituição de novos bancos pela Resolução CMN no 2.212, de 16 de novembro de 

1995; passou a implantar as recomendações do Acordo de Basileia por meio da Resolução CMN 

no 2.099, de 26 de agosto de 1994; e regulou a classificação de risco de crédito pela Resolução 

CMN no 2.682, de 21 de dezembro de 1999.237 

No período pode se citada ainda a Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março 

                                                
234 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.222-223. 
235 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p.16. LUNDBERG, Eduardo 
Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito brasileiro? Brasília: Banco 
Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.6-7. 
236 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.13. 
237 Ibid., p.14. 
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de 2000, reeditada até tomar o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que traz expressamente 

em seu art. 5o. a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, 

de modo buscar maior segurança jurídica. A Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, também 

dispôs sobre a possibilidade de capitalização de juros nas Cédulas de Crédito Bancário, além 

de regular o patrimônio de afetação, tratar da alienação fiduciária para estendê-la a outros bens, 

bem como sobre a separação de verbas controversas e incontroversas para agilizar a cobrança 

destas últimas.238 

Entre outros relevantes instrumentos regulatórios dessa época, segundo Isaac 

Sidney Menezes Ferreira, ainda pode ser citada a Medida Provisória nº 1.182, de 17 de 

novembro de 1995 (convertida na Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997), que trouxe importantes 

instrumentos prudenciais para prevenir a decretação de regimes especiais. Em 1996 foi editado 

o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária - Proes. 

A Central de Risco de Crédito do Sistema Financeiro Nacional foi criada em 1997. Em 1998, 

por meio da Resolução CMN nº 2.554, foram disciplinados o gerenciamento de risco e os 

controles internos pelas instituições financeiras. Em 1999, foi instituído o regime de metas de 

inflação e o câmbio passou a ser flutuante. Em 2000, foi editada a Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O Sistema de Pagamentos Brasileiro 

foi reestruturado entre 2001 e 2002.239 

Segundo Araujo e Cintra, o Proes, regulado pela Circular do Banco Central do 

Brasil no 2.742, de 1997, previu as instituições que poderiam ter acesso a recursos federais, 

além de propiciar a extinção e privatização de diversos bancos estaduais. Além disso, esses 

autores também mencionam a Medida Provisória no 2.196, de 28 de junho de 2001, que criou 

o Programa de Fortalecimento das Instituições Públicas Federais-Proef, que objetivou adaptar 

os bancos públicos a exigências semelhantes às das instituições privadas.240  

Como exemplo dessas exigências, pode ser citada a Resolução CMN 2.682/99, que 

previa a necessidade de proporção entre seus ativos ponderados pelo risco e o seu patrimônio, 

                                                
238 LUNDBERG, Eduardo Luís; BADER, Fani Léa Cymrot. Ações e Medidas – Avaliações e Propostas. In: 
Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito: Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread 
Bancário. Dez. 2004, p. 44-45.  
239 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da regulação bancária e financeira no brasil. XV Encontro 
de Juristas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. 18 set. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/2a5RPAv > Acesso em: 26 jun. 2015, p. 10-11. 
240 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.15-16. 
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fato que levou o governo a criar a Empresa Gestora de Ativos (Emgea) para realizar uma troca 

de ativos entre esta e alguns bancos públicos, de modo a atender às exigências da Resolução.241 

Não se pode deixar de mencionar que nessa fase o ano de 1999 é citado por Emerson 

Ribeiro Fabiani como um ano em que houve recuperação das esperanças na melhoria do crédito 

e na taxa de juros em razão das três grandes reformas macroeconômicas. A primeira consistiu 

num programa de estabilidade fiscal para proporcionar superávit primário. A segunda foi a 

adoção do citado regime de câmbio flutuante em razão do entendimento de que a taxa de câmbio 

estava superestimada. A terceira, o regime de metas de inflação, por haver o entendimento de 

que haveria uma manipulação indevida das taxas de juros com o objetivo de sustentar o nível 

das reservas internacionais.242 

Não se notou, apesar das reformas, sensível melhora nas altas taxas de juros, se 

comparadas com outros países em desenvolvimento. Embora fossem colocadas como hipóteses 

para isso um equilíbrio ruim com uma política monetária muito conservadora e alta percepção 

de risco da dívida pública, um ajuste fiscal insuficiente e uma sequência de choques negativa, 

Bacha, Resende e Arida apontaram que talvez a causa estivesse na incerteza jurisdicional, tendo 

em vista que apenas quando os contratos ficavam sujeitos à jurisdição brasileira é que inexistia 

um mercado de crédito e de títulos de longo prazo.243 

Entre 2003-2006, Fernando Nogueira da Costa menciona a oitava fase, com 

ampliação do acesso ao sistema financeiro (“bancarização”) e ao crédito, incluindo o 

consignado, o crédito ao consumidor e o microcrédito, que teriam trazido economia de escala 

e aumentado a competitividade dos bancos.244 

Desse período, como normas importantes, pode ser lembrado que, em 2003, a 

Emenda Constitucional nº 40 alterou o art. 192 da Constituição, deixando mais flexível a 

regulação do sistema financeiro nacional. Em 2004, foram instituídos novos instrumentos de 

securitização de crédito bancário e imobiliário pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto, e para o 

agronegócio pela Lei nº 11.076, de 30 de dezembro. Em 2005 foi editada a Lei nº 11.101, de 9 

                                                
241 SARAI, Leandro. Crise financeira e medidas prudenciais: a experiência brasileira. Saarbrücken: Novas 
Edições Acadêmicas, 2014, p.273-274. LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o 
que diferencia o mercado de crédito brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para 
discussão nº 258), p. 6. 
242 FABIANI, Emerson Ribeiro. Direito e crédito bancário no brasil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 31. 
243 ARIDA, Persio; BACHA, Edmar Lisboa; LARA-RESENDE, André. High Interest Rates in Brazil: 
Conjectures on the Jurisdictional Uncertainty. In: Instituto de Estudos de Política Econômica, Casa das Garças 
Rio de Janeiro, Brazil, 28 mai 2004. Disponível em: <http://bit.ly/1S5ci61> Acesso em: 18 abr. 2016, p. 2-7. 
244 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p.16. 



80 
 

de fevereiro, nova Lei de Falências.245 

Ao analisar a relação entre financiamento e crescimento no Brasil entre 1990 e 

2005, Barbara Stallings e Rogerio Studart ressaltam que a pequena quantidade de crédito 

ofertado para o setor privado se deveria a pelo menos três fatores: a) contexto instabilidade 

macroeconômica no período (altos déficits governamentais, altas taxas de inflação e 

crescimento volátil); b) altas taxas de juros e de spreads (embora os bancos públicos 

emprestassem com taxas altamente subsidiadas); e c) quando o déficit orçamentário não podia 

ser financiado pela inflação, as autoridades emitiam títulos bem remunerados que limitavam o 

incentivo para os bancos emprestar, fator que, segundo eles, seria verdadeiro para bancos 

privados domésticos e estrangeiros, mas não totalmente para os bancos públicos.246 

Quanto à questão da participação de bancos públicos e privados na concessão de 

crédito para o setor privado e sua relação com o investimento, os dados do período de 1995 a 

2004 evidenciam que os bancos privados foram responsáveis por 64% do total de crédito 

enquanto os bancos públicos por 36% em 2004, percentuais que representavam respectivamente 

15,4% e 9,1% do PIB.247 Mas, de acordo com Stallings e Studart, há diferenças não só 

quantitativas como qualitativas entre o crédito fornecido pelos bancos privados e pelos bancos 

públicos. Os bancos privados normalmente emprestavam para capital de giro de curto prazo, 

enquanto os bancos públicos ofertavam fundos para investimentos de longo prazo. As taxas de 

juros também seriam distintas, sendo as dos bancos privados bem mais altas.248 

Esperava-se que a entrada de bancos estrangeiros ampliasse a concorrência e 

levasse os bancos privados a fornecer crédito a empresas menores, de longo prazo, hipotecário 

e a pessoas humildes, fazendo reduzir o papel dos bancos públicos, por serem, segundo alguns, 

menos competitivos, principalmente do que os bancos estrangeiros. Segundo os mesmos 

autores, contudo, isso não ocorreu, porque, de um lado, houve reformas nos bancos públicos 

comerciais que lhes permitiram ganhar competitividade; e, de outro, as condições 

macroeconômicas ainda mantiveram operações de curto prazo lucrativas (com títulos do 

tesouro e mesmo com crédito de curto prazo). Assim, os bancos públicos continuaram sendo os 

                                                
245 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da regulação bancária e financeira no brasil. XV Encontro 
de Juristas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. 18 set. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/2a5RPAv > Acesso em: 26 jun. 2015, p. 10-11. 
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principais intermediários para o crédito de longo prazo no país com a CEF responsável pelo 

financiamento hipotecário, o BB pelo financiamento do investimento agrícola e das lavouras; e 

o BNDES responsável por uma variedade de empreendimentos de longo prazo, desde projetos 

industriais e investimento em infraestrutura a programas para pequenas e médias empresas e 

projetos sociais.249 

Finalmente, chega-se à nona fase classificada por Fernando Nogueira da Costa, 

entre 2007 a 2011, em que nova concentração bancária teria ocorrido, levando à possibilidade 

de bancos brasileiros competirem internacionalmente, diante da apreciação do real.250 

Nessa fase, Isaac Sidney Menezes Ferreira lembra que, entre 2006 a 2009, houve a 

implantação do Basileia II, por meio, principalmente, da Resolução 3.380/2006, para tratar do 

risco operacional, da Resolução 3.464/2004, que regulou o risco de mercado, e da Resolução 

3.721/2009, que cuidou do risco de crédito. Ainda em 2008, a Centra de Risco de Crédito (CRC) 

foi substituída pelo Sistema de Informações de Crédito – SCR, que aprimorou o monitoramento 

do crédito. Em 2011, a Resolução 3.998 instituiu a Central de Cessão de Créditos-C3, e no 

mesmo ano houve a reforma do estatuto do FGC.251  

Ainda segundo Ferreira, em 2012, o seguro de depósitos também passou a abranger 

o crédito cooperativo (FGCoop).252 Caberia destaque também para a implantação do Basileia 

III,253 principalmente por meio das Resoluções 4.192, 4.193, 4.194 e 4.195, de 1º de março de 

2013, para a regulação dos arranjos e instituições de pagamento, pela Lei nº 12.865, de 9 de 

outubro de 2013, e para a regulação da portabilidade do crédito e dos correspondentes.254  

Na linha dessa evolução, cabe ressaltar que até muito recentemente 90% do crédito 

concedido ao setor privado brasileiro passava pela intermediação dos bancos, ou seja, o sistema 

de crédito brasileiro continuava fortemente dependente dos bancos.255 
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A descrição do histórico brasileiro pode ser diferente da de outros países. Mas 

também apresenta pontos em comum. Na Itália, por exemplo, três finalidades orientaram a 

regulação do crédito, quais sejam, a defesa da estabilidade monetária, a proteção dos 

depositantes e a necessidade de intervenção na economia para propiciar o desenvolvimento 

econômico e social.256 

No Brasil, essas três questões também já estiveram evidentes, como visto acima. 

Apesar da recorrente busca para conter a inflação, o marco da estabilidade monetária brasileira 

foi o Plano Real de julho 1994,257 que efetivamente conseguiu manter o relativo poder de 

compra da moeda.258 A defesa dos depositantes ficou evidente com a criação do Fundo 

Garantidor de Créditos em 1995.259 A intervenção na economia para propiciar o 

desenvolvimento esteve muito presente a partir do segundo pós-guerra. 

Enfim, esse é o percurso cronológico da estrutura normativa relativa ao crédito, 

visto de forma panorâmica e contextual, para servir de auxílio na compreensão do sistema 

vigente. Dentro desse contexto, algumas normas constitucionais e a Lei n. 4.595, de 1964, 

                                                
256 NIGRO, Mario. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina 
pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.457-458. Importa a menção à Itália, pois sua Constituição de 
1947, assim como a brasileira, colocam a ação estatal como motor da transformação rumo ao desenvolvimento, 
segundo Gilberto Bercovici (BERCOVICI, Gilberto. Estado, soberania e projeto nacional de desenvolvimento: 
breves indagações sobre a Constituição de 1988. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. n.1, 
p. 559-569, jan./jun. 2003, p. 562).  
257 BRASIL. Medida Provisória nº 482, de 28 de abril de 1994. Dispõe sobre o Programa de Estabilização 
Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências. 
Planalto.gov.br. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/1990-1995/482.htm> Acesso em: 
25 jun. 2015. BRASIL. Medida Provisória nº 542, de 30 de junho de 1994. Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema 
Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do Real e os critérios para conversão das 
obrigações para o Real, e dá outras providências. Planalto.gov.br. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/1990-1995/542.htm> Acesso em: 25 jun. 2015. 
258 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Série histórica do IPCA. Maio 2015. 
Disponível em: < http://bit.ly/1FtEFp1 > Acesso em: 26 jun. 2015. 
259 BRASIL. Conselho Monetário Nacional. Resolução nº 2.197, de 31 de agosto de 1995. Autoriza a 
constituição de entidade privada, sem fins lucrativos, destinada a administrar mecanismo de proteção a titulares 
de créditos contra instituições financeiras. Banco Central Do Brasil. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1995/pdf/res_2197_v6_P.pdf> Acesso em: 25 jun. 2015. 
BRASIL. Conselho Monetário Nacional. Resolução nº 2.211, de 16 de novembro de 1995. Aprova o estatuto e o 
regulamento do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Banco Central do Brasil. Disponível em: 
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Resolução nº 2.197, de 31 de agosto de 1995, autorizou a constituição de uma entidade privada, sem fins 
lucrativos, destinada a administrar mecanismo de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras. 
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merecem uma análise mais aprofundada. 

2.1.1 A Lei nº 4.595, de 1964 e a Constituição Federal 

Entre os diplomas normativos que orientam a organização do sistema de crédito 

está, em primeiro lugar, a Constituição, como não poderia deixar de ser. No âmbito 

infraconstitucional, por sua vez, ganha destaque a Lei nº 4.595, de 1964. 

A Constituição atribui competência à União para legislar sobre o assunto. Todavia, 

não pode deixar de ser dito que grande parte das matérias atualmente são reguladas diretamente 

pelo Poder Executivo, normalmente por meio do Conselho Monetário Nacional. Apesar de a 

Constituição Federal ter revogado a competência normativa do Poder Executivo que lhe havia 

sido delegada por lei, ela admitiu que a lei prorrogasse as delegações então vigentes, como se 

nota no art. 25, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.260 Várias 

competências ligadas à regulação do Sistema Financeiro Nacional acabaram sendo prorrogadas. 

Esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Na Itália, no período posterior aos 

atos de 1936-1938, cabe destacar o fato de sua Constituição Republicana ter levado para seu 

texto o reconhecimento do constituinte de que a disciplina do crédito era pressuposto irredutível 

de toda intervenção na atividade econômica, bem como a admissão de sua regulação por atos 

do próprio executivo.261 

Voltando ao texto constitucional brasileiro, nota-se que a competência para emitir 

moeda é exclusiva do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 164. Essa autarquia é proibida 

de conceder, ainda que indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional ou a qualquer órgão 

ou entidade que não seja instituição financeira, a teor do §1º, do mesmo artigo. O motivo dessa 

vedação é principalmente evitar os efeitos nefastos para o controle monetário, estabilidade de 

                                                
260 “Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo 
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disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.32. Especificamente sobre o Brasil, Arnoldo Wald 
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preços e equilíbrio do balanço de pagamentos que o financiamento dos déficits fiscais pelo 

Banco Central poderia causar.262 

Mas não constitui empréstimo vedado a aquisição, pelo Banco Central do Brasil, de 

títulos de emissão do Tesouro Nacional, desde que o objetivo seja regular a oferta de moeda ou 

a taxa de juros, nos termos do §2º do art. 164. São as operações de mercado aberto, por meio 

das quais, ao adquirir títulos públicos, há uma injeção de meio circulante na economia, 

aumentando a liquidez. Por outro lado, quando o Banco Central vende esses mesmos títulos, 

essa operação acaba por recolher o dinheiro em circulação e, por conseguinte, o ritmo da 

atividade econômica.263 

Talvez o dispositivo mais importante a respeito do tema da presente pesquisa seja 

o art. 192, que determina a estruturação do sistema financeiro nacional para a promoção do 

desenvolvimento equilibrado do País e para servir aos interesses da coletividade. O dispositivo 

ainda prevê sua incidência sobre todos os entes que o compõem, incluindo as cooperativas de 

crédito, e dispõe que sua regulação seja feita por leis complementares, inclusive no que diz 

respeito “à participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.” 

Fica nítido que o sistema financeiro é, então, mero instrumento voltado ao 

atingimento dos objetivos constitucionais já previstos no art. 3º, que abarcam a construção de 

“uma sociedade livre, justa e solidária”, a garantia do “desenvolvimento nacional”, a 

erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, 

além da promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.”264 

Apesar da menção a “leis complementares”, uma das principais leis disciplinadoras 

do sistema foi editada como lei ordinária. Trata-se da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 

já mencionada acima. Porém, por ser anterior à Constituição, foi recepcionada como lei 

complementar.265 

                                                
262 ESTRELA, Márcio Antônio. Moeda, sistema financeiro e banco central: uma abordagem teórica e prática 
sobre o funcionamento de uma autoridade monetária no mundo e no brasil. Brasília: Banco Central do Brasil, 
2013, p.252. 
263 Ibid., p.173-174. 
264 BERCOVICI, Gilberto. Atuação do Estado no domínio econômico e sistema financeiro nacional. 
Inexigibilidade de licitação em incorporação ou em alienação do controle de uma sociedade de economia mista 
por outra sociedade de economia mista. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São 
Paulo, n. 148, ano XLVI, out./dez. 2007, p.249. 
265 “A Lei nº 4.595, de 1964 (recepcionada pela atual Constituição com força de Lei Complementar), atribuiu ao 
Conselho Monetário Nacional a competência para expedir normas gerais de contabilidade a serem observadas 
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É na quinta fase descrita por Fernando Nogueira da Costa no tópico anterior, em 

um cenário de reformas, que é editada a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. O art. 3º 

dessa Lei traz uma série de objetivos a serem atingidos no exercício das competências Conselho 

Monetário Nacional, valendo frisar, no que diz respeito ao crédito, a necessidade de buscar 

manter o volume de recursos compatível com as necessidades da economia, de orientar sua 

aplicação para atingir o desenvolvimento nacional, sendo necessário, por conta disso, 

compatibilizar a política creditícia com a monetária e a fiscal.266 

Outras competências importantes para o crédito estão no art. 4º da mesma Lei, para 

as quais, contudo, o Conselho Monetário Nacional fica subordinado a diretrizes fixadas pela 

Presidência da República.267 Estão entre elas medidas que afetam o volume de recursos em 

                                                
pelas instituições financeiras.” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 240607, Relator Min. CARLOS 
BRITTO, julgado em 30/11/2009, publicado em DJe-236 DIVULG 16/12/2009 PUBLIC 17/12/2009). 
266 “Art. 3º A política do Conselho Monetário Nacional objetivará: I - Adaptar o volume dos meios de 
pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento; II - Regular o valor 
interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem 
interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais; III - 
Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do País, tendo em vista a melhor 
utilização dos recursos em moeda estrangeira; IV - Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, 
quer públicas, quer privadas; tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do País, condições favoráveis ao 
desenvolvimento harmônico da economia nacional; V - Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos 
instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos; 
VI - Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras; VII - Coordenar as políticas monetária, 
creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa.” 
267 “Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da 
República: [...] III - Aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo Banco Central da República do Brasil, 
por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito; VI - Disciplinar o crédito em todas 
as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de 
quaisquer garantias por parte das instituições financeiras; VII - Coordenar a política de que trata o art. 3º desta 
Lei com a de investimentos do Governo Federal; VIII - Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos 
que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas; 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; X - Determinar a 
percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou 
grupo de empresas; XI - Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras 
relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras; XIII - Delimitar, com periodicidade não 
inferior a dois anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem 
como a localização de suas sedes e agências ou filiais; XIV - Determinar recolhimento de até 60% (sessenta por 
cento) do total dos depósitos e/ou outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de 
subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da Dívida Pública Federal, seja 
através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, na forma e 
condições que o Conselho Monetário Nacional determinar, podendo este: a) adotar percentagens diferentes em 
função: - das regiões geo-econômicas; - das prioridades que atribuir às aplicações; - da natureza das instituições 
financeiras; b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em 
financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições fixadas pelo Conselho Monetário 
Nacional. XV - Estabelecer para as instituições financeiras públicas, a dedução dos depósitos de pessoas 
jurídicas de direito público que lhes detenham o controle acionário, bem como dos das respectivas autarquias e 
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circulação, bem como seu direcionamento. 

Os artigos 5º, 6º e 7º dispõem sobre o funcionamento do Conselho Monetário 

Nacional. Atualmente, esse Conselho é composto pelo Ministro da Fazenda, que é seu 

Presidente, pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Presidente do Banco 

Central do Brasil, de acordo com o art. 8º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995. 

O Banco Central do Brasil está regulado pelo disposto nos art. 9º a 16 da Lei nº 

4.595, de 1964. Além de ser o prestamista de última instância das instituições financeiras, cabe 

a ele exercer o controle do crédito. 

Com a finalidade de definir o campo de incidência da Lei 4.595, de 1964, 

principalmente no que diz respeito às competências fiscalizatórias nela previstas, ela definiu as 

instituições financeiras e exigiu prévia autorização para seu funcionamento nos arts. 17 e 18. 

O Banco do Brasil contou com normas específicas tratando de sua competência nos 

arts. 19 a 21. Os bancos públicos, de modo geral, tiveram algumas disposições específicas nos 

arts. 22 a 24, destacando-se a expressa menção de que são “órgãos auxiliares da execução da 

política de crédito do Governo Federal”. 

Normas especiais para as instituições financeiras privadas foram previstas entre os 

arts. 25 a 39, destacando-se certas proibições, como a de emprestar para seus diretores.268 Os 

arts. 42 a 45, por sua vez, trouxeram penalidades para as infrações de suas normas. Finalmente, 

os demais dispositivos da Lei regulam a transição para a nova estrutura do sistema, com 

alterações de competências. 

Por sua vez, a respeito da Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 21, VII 

e VIII, compete à União emitir moeda, administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as 

operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem 

como as de seguros e de previdência privada. Da mesma forma, à União compete 

privativamente, conforme seu art. 22, legislar sobre: “VI - sistema monetário e de medidas, 

                                                
sociedades de economia mista, no cálculo a que se refere o inciso anterior; XVII - Regulamentar, fixando 
limites, prazos e outras condições, as operações de redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer 
instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária; XXII - Estatuir normas para as operações das 
instituições financeiras públicas, para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei; 
XXIII - Fixar, até quinze (15) vezes a soma do capital realizado e reservas livres, o limite além do qual os 
excedentes dos depósitos das instituições financeiras serão recolhidos ao Banco Central da República do Brasil 
ou aplicados de acordo com as normas que o Conselho estabelecer; XXXII - regular os depósitos a prazo de 
instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive entre 
aquelas sujeitas ao mesmo controle acionário ou coligadas.” 
268 Parte dessas disposições foi revogada tacitamente pela Lei nº 7.492, de 16 de julho de 1986, que trata dos 
crimes contra o sistema financeiro nacional. 
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títulos e garantias dos metais; VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de 

valores; [...] XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular”. Os 

Estados, contudo, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, poderão receber autorização 

para legislar sobre questões específicas dessas matérias. 

A atribuição de competência federal para legislar sobre a moeda e o crédito tem 

razão de ser. As moedas têm caráter nitidamente nacional e estão ligadas intimamente com a 

soberania do país. O Estado confere a elas poder liberatório das obrigações e coíbe instrumentos 

concorrentes, como se vê, por exemplo, pelo Decreto-lei nº 857, de 11 de setembro de 1969 e 

pelo Código Civil.269 

2.2 Aspectos subjetivos da ação estatal 

Após discorrer sobre a evolução normativa do sistema financeiro nacional, cabe 

analisar agora a estrutura normativa que organiza os agentes estatais que atuam sobre o crédito. 

A atuação estatal sobre o crédito, como lembra Mario Gomes Schapiro, decorre de 

circunstâncias históricas, além de aspectos socioeconômicos de cada país. No caso do Brasil, 

estaria na carência da atuação privada o motivo da ação estatal aliada à pressão para que 

ocorresse sua industrialização.270 E a ação pública estará na concessão de crédito de longo 

prazo, na atuação em setores de alto risco, bem como na experimentação de novos produtos e 

serviços para posterior difusão no mercado.271 

Em princípio, a própria pessoa política pode ser agente de crédito. Aliás, basta uma 

lei para tanto. Mesmo que a Lei nº 4.595, de 1964, tenha restringido a atividade creditícia às 

                                                
269 Prevê o Decreto-lei nº 857, de 11 de setembro de 1969: “Art. 1º São nulos de pleno direito os contratos, 
títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em 
ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do 
cruzeiro.” Em razão das alterações legislativas, o cruzeiro que era a moeda oficial da época foi sendo substituída 
até chegar ao Real. As restrições desse Decreto-lei foram acolhidas pelo art. 1o da Lei 10.192, de 14 de fevereiro 
de 2001. O Código Civil adota essas restrições nos seguintes dispositivos: “Art. 315. As dívidas em dinheiro 
deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos 
subsequentes. [...] Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem 
como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na 
legislação especial.” Mais a respeito dessa regulação pode ser visto em: SARAI, Leandro. Moedas digitais e os 
bancos. In: BARBOSA, Tatiana Casseb B. M. A revolução das moedas digitais: bitcoins e altcoins. Cotia/SP: 
Revoar, 2016, p. 133-192.  
270 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p.58-103. 
271 Ibid., p.82. 
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instituições financeiras, uma lei posterior superaria essa restrição. 

Recentemente, a propósito, quando a União interveio para tratar do problema da 

dívida dos entes subnacionais, acabou concedendo crédito diretamente a Estados e Municípios 

e assumindo suas dívidas.272 

Cabe analisar então porque o Estado utilizaria entes da Administração indireta para 

atuar no sistema de crédito. Talvez o que justifique essa opção esteja no Decreto-lei nº 200, de 

25 de fevereiro de 1967. Primeiro, porque esse diploma prevê em seu art. 26, III, que haja uma 

supervisão ministerial para assegurar a eficiência administrativa pela Administração Indireta. 

Segundo, porque os incisos II e III do art. 5º preveem que a exploração da atividade econômica 

[em sentido estrito] seja feita por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista.273 

Aliás, para resumir em uma única palavra, é justamente a alegada “ineficiência” 

que é utilizada como fundamento para afastar a ação direta do Estado na economia,274 muito 

embora o mercado também possa ser ineficiente em certos casos.275 

Não se pode esquecer, contudo, que não é apenas pelo lucro que se mede a 

importância de uma estatal, mesmo porque, muitas vezes o Estado atua justamente em setores 

não rentáveis e não desejados pela iniciativa privada. Segundo Chang, as estatais japonesas do 

período Meiji, por exemplo, também foram criticadas por não serem lucrativas, mas legaram a 

abertura de difíceis caminhos, formaram profissionais, conquistaram novos mercados e, em 

suma, deram a base para o futuro crescimento industrial.276 

Por outro lado, parece claro que a iniciativa privada também não tem condições de 

atender plenamente certas necessidades sociais. De modo a conciliar ambas as iniciativas, com 

o que seria supostamente melhor de cada uma, o Estado age por meio de entes com 

                                                
272 SILVA, Mônica Mora Y Araújo de Conto e. A lei de responsabilidade fiscal e relações financeiras 
intergovernamentais no contexto federativo brasileiro. Brasília: Editora da UnB, 2000. Monografia agraciada 
com menção honrosa no V Prêmio Tesouro Nacional. Tópicos Especiais de Finanças Públicas. Rio de Janeiro - 
RJ, 2000. 
273 Sobre a busca pela eficiência por meio da atribuição de condições para que os entes da Administração Indireta 
pudessem funcionar de modo semelhante a entes da iniciativa privada, cf. BERCOVICI, Gilberto. Natureza 
jurídica de sociedade anônima privada com participação acionária estatal. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 153/154, ano XLIX, jan./jul. 2010, p.304-308. 
274 PAIVA, Alfredo de Almeida. As sociedades de economia mista e as empresas públicas como instrumentos 
jurídicos a serviço do Estado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: FGV, v.60, 1960. Disponível 
em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/20539>. Acesso em: 4 ago. 2015, p. 4-5. 
275 Como em relação aos chamados “bens públicos” (public goods), por exemplo (SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 
170-172).  
276 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.88. 
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características presentes na iniciativa privada. Estão nesse sentido as lições de Bilac Pinto e de 

Alfredo de Almeida Paiva, que, embora contrários quanto à adequação das sociedades de 

economia mista para esses fins, concordam no aspecto histórico que levou do regime da 

concessão do serviço público à cooperação dos capitais público e privado e, posteriormente, à 

adoção da empresa pública.277  

Danilo Tavares da Silva, a propósito do assunto, ressalta que, teoricamente, além 

da possibilidade de atuação pela Administração Pública Direta ou por meio de estatais, ainda 

seria possível contratar empresas privadas no mercado. Contudo, haveria argumentos a 

sustentar a adoção das estatais: a) provimento de bens e serviços de interesse coletivo não 

atrativos para a iniciativa privada, seja por não haver garantia de retorno, seja pelo longo prazo 

de maturação, seja pela insuficiência de capital privado, seja pela ausência de condições 

macroeconômicas a induzir o investimento não financeiro; b) controle de setores estratégicos 

como forma de garantia do fornecimento de insumos, de modo a resguardar a soberania e a 

segurança nacionais, com base no art. 170 da Constituição, algo que, em princípio, ficaria em 

risco se a prestação ficasse a cargo da iniciativa privada, uma vez que, por conta do domínio 

técnico de certas áreas, poderia ser impraticável a imediata assunção pelo Estado sem tais 

conhecimentos, caso os particulares prestadores se negassem a fornecer o bem ou serviço; c) 

controle de setores estratégicos como forma de regulação da oferta, importante instrumento 

para gestão macroeconômica pelo poder que tem de influenciar o mercado, como se vê, por 

exemplo, no papel da Petrobrás e no dos bancos públicos; d) incentivo à cadeia produtiva de 

fornecedores, utilizando o poder de compra estatal para gerar impulso a montante na demanda 

de insumos; e) redução das desigualdades locais e regionais, estimulando a instalação de 

atividades produtivas onde os particulares não atuariam espontaneamente.278 

                                                
277 PINTO, Bilac. O declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas empresas públicas. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: FGV, v. 32, 1953.  Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/12801/11678 >. Acesso em: 04 Ago.2015. PAIVA, 
Alfredo de Almeida. As sociedades de economia mista e as empresas públicas como instrumentos jurídicos a 
serviço do Estado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: FGV, v.60, 1960. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/20539>. No mesmo sentido: SCHAPIRO, Mário 
Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e dinâmica na atuação do 
bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São 
Paulo, 2009, p.71. Além da atuação estatal por meio das empresas públicas e sociedades de economia mista, 
também pode ser lembrada a prestação de serviço público mediante concessão ou permissão, tratada, por 
exemplo, pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como a mais recente Lei nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, que tratou da parceria público-privada. 
278 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.24-30.  
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Pode ser acrescentado a esses argumentos que, sob certo aspecto, quanto mais 

relevante a atividade de interesse estatal a ser exercida, mais o Estado deve buscar a garantia 

de sua execução, o que poderia ser comprometido se dependesse de particulares para tanto, 

principalmente quando a prestação devida tiver a natureza de obrigação de fazer, por conta das 

vicissitudes das obrigações desse tipo. Dito de outro modo, em princípio, o Estado tem mais 

condições de conduzir sua própria atuação ou a de seus entes da administração indireta do que 

de impor condutas aos agentes privados, principalmente quando se tratar da execução de uma 

obrigação de fazer.279 

Ernani Teixeira Torres Filho também ressalta a autonomia decisória que essa 

atuação direta propicia ao Estado, na medida em que não precisa depender das condições de 

mercado para agir, o que é importante para instrumentos anticíclicos.280  

Estando assentado o cabimento da atuação estatal, a opção por entes da 

administração indireta também pode decorrer do fato de ser mais fácil criar um ente já previsto 

no ordenamento vigente do que praticar uma operação que, em princípio, só poderia ser 

praticada por determinados entes, para então procurar resolver os eventuais conflitos 

normativos. Dito de outra forma, havendo toda uma estrutura normativa regente do crédito e 

aplicável a determinadas instituições, o fato de a atividade do crédito ser exercida por ente 

estranho, como é o caso das Pessoas Políticas, levaria a uma série de questões acerca de 

subsunção nas referidas normas. 

Enfim, no caso concreto, para haver mais precisão, pode-se dizer que é o interesse 

do governo que determina o instrumento que será utilizado na consecução de seus fins, seja 

adaptando-se à ordem jurídica vigente, seja alterando-a, seja, até mesmo, desrespeitando-a. 

                                                
279 A propósito, a doutrina de CLÓVIS BEVILÁQUA já advertia: “Nemo potest precise cogi ad factum – Nemo 
ad faciendum cogi potest. São duas formas de expressar a mesma verdade. A obrigação de fazer não pode ser 
cumprida, violentando-se a vontade do indivíduo, manu militari, a praticar o ato prometido. Se ele se recusa a 
executar a prestação, que somente por ele podia ser executada, não é lícito forçá-lo, nem seria, muitas vezes, 
possível. A sua obrigação resolve-se, então, em perdas e danos. 
          Não quer isto dizer que a obrigação faciendi (vel non faciendi) seja alternativa, nem que o devedor possa 
impedir o prosseguimento da ação do credor, oferecendo pagar perdas e danos. Estas resultam da condenação do 
réu ou da vontade do credor. Da condenação, porque o juiz imporá ao devedor a execução do prometido ou 
pagamento de perdas e danos. Da vontade do credor, porque este poderá propor a opção entre o cumprimento da 
obrigação ou perdas e danos. Como observa TEIXEIRA DE FREITAS, nota ao art. 952 do Esboço, ‘o 
pagamento de perdas e interesse não é o cumprimento da obrigação, é o único remédio possível contra a falta do 
devedor’”. (BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. v.4. Edição 
histórica. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1958, p.21-22). 
280 TORRES FILHO, Ernane Teixeira. Mecanismos de direcionamento do crédito, bancos de desenvolvimento e 
a experiência recente do BNDES. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa 
(Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.18. 
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Apenas para elucidar, pode-se trazer o alerta de Celso Antônio Bandeira de Mello de que o 

regime de direito privado não pode servir para que o Administrador fuja indevidamente do 

regime licitatório ou de outras cautelas que incidem sobre o erário.281 

Assim, a personalidade jurídica de direito privado é mero expediente técnico para 

consecução de finalidades de interesse público, “que não derroga o direito administrativo, sob 

pena de inviabilizar a sociedade de economia mista como instrumento de atuação do Estado.”282 

As questões que surgem na ação do Estado na economia já eram mencionadas por 

Alfredo de Almeida Paiva, principalmente a respeito da efetiva natureza dos entes estatais 

envolvidos, embora o autor os considere aptos a cumprir os fins para os quais foram criados.283 

Da mesma forma, o art. 173 da Constituição parece indicar que as sociedades de 

economia mista e as empresas públicas seriam os instrumentos adequados para explorar 

atividade econômica em sentido estrito. Também o Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 

                                                
281 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 
p. 200; 212-214. 
282 WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; BERCOVICI, Gilberto; SIQUEIRA NETO, José Francisco. Um plano 
de ação para o salvamento do projeto nacional de infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015, p.21. 
Sobre a controvérsia mencionada acima a respeito da adequação das sociedades de economia mista para servir 
aos fins estatais, não se pode negar que há problemas ainda não totalmente superados. Havendo alguma ação 
estatal que privilegie esses entes, isso acabaria beneficiando os acionistas privados. É certo que existem outras 
situações em que o Estado age e traz benefícios para alguns particulares, como, por exemplo, quando realiza 
obras públicas. Mas, para essas situações, dispõe de instrumentos como as contribuições de melhoria, para tentar 
equilibrar as relações, conforme arts. 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Também não se nega que poderá 
haver situações em que o Estado tenha que adotar uma conduta que reduza os lucros desses entes, ocasião em 
que os acionistas privados seriam prejudicados. De todo modo, sempre estará em questão se o tratamento dos 
particulares sócios do Estado não estaria de algum modo violando a igualdade que deve haver entre as pessoas 
ou a lealdade, a liberdade e a lisura de concorrência. Não é apenas esse problema que existe com as sociedades 
de economia mista. Há ainda situações em que fica difícil distinguir se uma certa atividade seria atividade 
econômica em sentido estrito ou serviço público, fato que traria uma série de questões, como a eventual 
incidência da imunidade tributária, entre outras. Situações como esta, aliás, podem envolver não apenas 
sociedades de economia mista, mas qualquer ente da Administração indireta. A Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, por exemplo, é uma empresa pública. O Supremo Tribunal Federal, seguindo a jurisprudência 
consolidada que distinguia o serviço público da atividade econômica em sentido estrito, reconheceu em sede de 
repercussão geral a imunidade tributária da referida empresa pública por considerá-la prestadora de serviço 
público (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 643686 RG, Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 11 abr. 
2013, Brasília, DJe-083, 6 maio 2013. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 627051 RG, Relator: Min. Dias 
Toffoli, julgado em 26 maio 2011, Brasília, DJe-115, 16 jun 2011. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 
601392 RG, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgado em 12/11/2009, Brasília, DJe-228, 4 dez. 2009.). Em 
julgado mais antigo, o Ministro Carlos Velloso chegou a afirmar que as empresas públicas que prestam serviço 
público têm natureza de autarquia (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 407099, Relator: Min. Carlos 
Velloso, Segunda Turma, julgado em 22 jun. 2004, Brasília, DJ 6 ago. 2004, LEXSTF v. 27, n. 314, 2005, p. 
286-297). Essa confusão entre forma e substância também está presente na legislação, valendo citar, por 
exemplo, o art. 18 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que faz expressa menção à existência de empresas 
públicas “de natureza autárquica ou não”. 
283 PAIVA, Alfredo de Almeida. As sociedades de economia mista e as empresas públicas como instrumentos 
jurídicos a serviço do Estado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: FGV, v.60, 1960. Disponível 
em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/20539>. Acesso em: 04 Ago.2015, p. 8-12. 
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1967, ao conceituar esses entes, em seu art. 5º,284 embora isso não resolva a questão das pessoas 

jurídicas dessa natureza que prestam serviço público. 

Tanto para a instituição de uma sociedade de economia mista como de uma empresa 

pública, a Constituição exige prévia autorização legislativa. Também se exige lei para que essas 

entidades criem subsidiárias ou participem em empresa privada.285 

As sociedades de economia mista devem ser constituídas sob a forma de sociedade 

por ações, conforme dispõe o art. 5º, III, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

sujeitando-se, no que couber, às normas que regem essas sociedades, segundo prevê o art. 235 

da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

As empresas públicas, de acordo com o art. 5º, II, do citado Decreto-lei nº 200, de 

25 de fevereiro de 1967, podem adotar “qualquer das formas admitidas em direito”. Assim, elas 

seguirão as normas pertinentes à forma que adotarem. 

Recentemente, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, dispôs sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. De modo geral, manteve as 

definições presentes no Decreto-lei no 200, de 1967. As principais inovações estão na 

preocupação de instituir mecanismos de controle dos resultados dessas instituições, de evitar 

interferências políticas em sua gestão, além de trazer, finalmente, o regime jurídico de suas 

licitações. 

Em seu art. 27 foi reforçada a função social de tais entes: “Art. 27.  A empresa 

pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse coletivo 

ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização 

legal para a sua criação.” O § 1o. desse artigo traz as diretrizes para o cumprimento do interesse 

                                                
284 “Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: [...] II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração 
de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência 
administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.  III - Sociedade de Economia 
Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de 
atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua 
maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.” 
285 Segundo a Constituição: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XIX - somente por lei 
específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia 
mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; XX - 
depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso 
anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;” 
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coletivo, que, segundo ele, deverá ser orientado “para o alcance do bem-estar econômico e para 

a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de 

economia mista”. 

Ao determinar a alocação “socialmente” eficiente, novamente se pretende 

evidenciar que não se trata de atuação “economicamente” eficiente, ou seja, lucrativa. Para 

contrabalancear essa determinação, por outro lado, o inciso I desse § 1o também determina que 

haja “I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e 

serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista”. Para que essa ampliação seja 

economicamente sustentada, é necessário que a receita por seus produtos e serviços seja 

suficiente pelo menos para manter os custos dessa ampliação. O inciso II desse mesmo 

dispositivo, por sua vez, prevê uma preferência para “desenvolvimento ou emprego de 

tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços da empresa pública ou da 

sociedade de economia mista”, mas desde que seja “economicamente justificada”.  

É importante ressaltar, contudo, que, mesmo atuando na esfera econômica, haverá 

peculiaridades que distinguirão esses entes da Administração Indireta dos entes propriamente 

privados.286 Em primeiro lugar, o próprio fato de a Constituição prever a utilização desses entes 

em casos de imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo já indica que 

eles sejam instrumentos para atender esses interesses. 

Especificamente sobre os bancos públicos, suas peculiaridades são mencionadas, 

por exemplo, ainda na própria Constituição, que, ao dispor sobre as finanças públicas, 

preocupa-se no art. 163, VII, em determinar que haja uma “compatibilização das funções das 

instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições 

operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional”. E em se tratando de crédito 

oficial, é atraída a incidência de normas do regime jurídico público. 

Cabe aos bancos públicos ainda serem depositários das disponibilidades de caixa 

da Administração Pública 287 e a preferência para recebimento de depósitos judiciais.288 

                                                
286 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 
p.194-197.  
287 Segundo o §3o do art. 164 da Constituição Federal: “§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão 
depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do 
Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos 
previstos em lei.” 
288 Segundo o art. 840 do Código de Processo Civil: “Art. 840.  Serão preferencialmente depositados: I - as 
quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa 
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Como entes estatais que são, eles necessariamente estão vinculados a um fim 

público, sem o que não se justificaria conferir-lhes recursos públicos.289 Guido Corso, a esse 

respeito, reforça que: 

Como foi observado, as instituições de crédito de direito público não são 
públicas pela atividade creditícia desenvolvida, mas por motivos diversos 
como a destinação dos lucros a fins de utilidade pública, investimentos 
públicos, assistência e beneficência, e o exercício de deveres de controle e 
sujeição a restrições, mais penetrantes do que o habitual, em seus respectivos 
dispositivos.290 

Nessa linha, a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, a propósito, traz 

disposições específicas para os bancos públicos, por serem instrumentos da política de crédito 

do Governo Federal291. Além disso, as instituições financeiras públicas federais não se sujeitam 

aos regimes especiais de intervenção e de liquidação extrajudicial, conforme se depreende do 

disposto no art. 1º da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974,292 nem ao regime de administração 

especial temporária, nos termos do art. 1º do Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.293 

Cabe menção ainda à Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, editada com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

Conforme os termos dessa Lei, em seu Capítulo VI, houve uma preocupação em 

restringir a destinação de recursos públicos para o setor privado. Em seu art. 26, deixou clara a 

                                                
Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social 
integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;” 
289 SARAI, Leandro. Ainda uma reflexão sobre atividade econômica e serviço público. Boletim de Direito 
Administrativo, São Paulo, v. 29, n. 7, p. 731-755, jul. 2013. 
290 CORSO, Guido. Natura dell’attività bancaria e qualificazione degli agenti agli effetti della legge penale. In: 
NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 
1970, p. 259, tradução livre. 
291 “SEÇÃO III - Das Instituições Financeiras Públicas - Art. 22. As instituições financeiras públicas são órgãos 
auxiliares da execução da política de crédito do Governo Federal. § 1º O Conselho Monetário Nacional regulará 
as atividades, capacidade e modalidade operacionais das instituições financeiras públicas federais, que deverão 
submeter à aprovação daquele órgão, com a prioridade por ele prescrita, seus programas de recursos e 
aplicações, de forma que se ajustem à política de crédito do Governo Federal. § 2º A escolha dos diretores ou 
administradores das instituições financeiras públicas federais e a nomeação dos respectivos presidentes e 
designação dos substitutos observarão o disposto no art. 21, §§ 1º e 2º, desta Lei. § 3º A atuação das instituições 
financeiras públicas será coordenada nos termos do art. 4º desta Lei. Art. 23. O Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico é o principal instrumento de execução de política de investimentos do Governo 
Federal, nos termos das Leis ns. 1.628, de 20 de junho de 1952, e 2.973, de 26 de novembro de 1956. Art. 24. As 
instituições financeiras públicas não federais ficam sujeitas às disposições relativas às instituições financeiras 
privadas, assegurada a forma de constituição das existentes na data da publicação desta Lei. Parágrafo único. As 
Caixas Econômicas Estaduais equiparam-se, no que couber, às Caixas Econômicas Federais, para os efeitos da 
legislação em vigor, estando isentas do recolhimento a que se refere o art. 4º, XIV, e à taxa de fiscalização, 
mencionada no art. 16 desta Lei.” 
292 “Art. 1º As instituições financeiras privadas e as públicas não federais, assim como as cooperativas de crédito, 
estão sujeitas, nos termos desta Lei, à intervenção ou à liquidação extrajudicial [...]” 
293 “Art. 1° O Banco Central do Brasil poderá decretar regime de administração especial temporária, na forma 
regulada por este decreto-lei, nas instituições financeiras privadas e públicas não federais [...]” 
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exigência de lei específica e adequação orçamentária para essa destinação, mas excetuou as 

instituições financeiras públicas. O art. 27 mencionou que os entes da Federação, ao 

concederem crédito, devem procurar cobrir os custos de captação. Importante norma é a do art. 

28, que proibiu a utilização de recursos públicos para socorrer instituições do Sistema 

Financeiro Nacional, prevendo que esse socorro deveria ser feito por fundos ou outros 

mecanismos constituídos pelas próprias instituições.294 

O Capítulo VII da Lei Complementar se preocupou com o endividamento do setor 

público, tendo regulado as operações de crédito na Seção IV. Nessa linha, houve a proibição de 

entes da federação e respectivos entes da administração indireta financiarem despesas correntes 

ou refinanciarem dívidas de outros entes da federação.  

Apesar das citadas peculiaridades dos bancos públicos, no art. 173 da Constituição 

houve uma cautela para que a exploração da atividade econômica pelo Estado não prejudicasse 

os entes privados com uma concorrência desleal. Assim, para evitar que os entes estatais 

recebessem privilégios, o texto constitucional, no inc. II do §1º do mesmo dispositivo, sujeitou-

os “ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações 

civis, comerciais, trabalhistas e tributários”. Acresce o §2º do art. 173 que “as empresas públicas 

e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às 

do setor privado”.295 

De acordo com essa ideia, cabe destacar que mesmo os bancos públicos, de certa 

forma, subordinam-se ao arcabouço regulatório dos bancos em geral. Vale citar novamente, por 

exemplo, que eles foram obrigados a respeitar a Resolução CMN 2.682/99, no que diz respeito 

à proporção entre seus ativos ponderados pelo risco e o seu patrimônio, fato que levou o governo 

à criação da Empresa Gestora de Ativos (Emgea) para realizar uma troca de ativos entre esta e 

alguns bancos públicos, de modo a atender às exigências da Resolução.296 

Alega-se que a observância das normas aplicáveis às instituições privadas pode 

                                                
294 O Fundo Garantidor de Crédito se encaixa aqui. 
295 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 
p.203. SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica - princípios e fundamentos jurídicos. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 168. O que se pode questionar é se o objetivo seria efetivamente equiparar ambos 
os entes, ou apenas evitar prejuízos para os entes privados, ou seja, se seria permitido os entes privados 
prejudicarem os entes do Estado, mas essa discussão não cabe aqui. 
296 SARAI, Leandro. Crise financeira e medidas prudenciais: a experiência brasileira. Saarbrücken: Novas 
Edições Acadêmicas, 2014, p.273-274. Sobre os bancos de desenvolvimento, cf.: FERRAZ, João Carlos; ALÉM, 
Ana Cláudia; MADEIRA, Rodrigo Ferreira. A contribuição dos bancos de desenvolvimento para o 
financiamento de longo prazo. Revista do BNDES, n.40, dez. 2013, p.25. 
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limitar a concessão de crédito, já que, entre outras restrições, o volume total é de certa forma 

proporcional ao capital próprio da instituição.297 Mas não se pode olvidar que os bancos podem 

multiplicar a moeda por meio da concessão de crédito, o que os torna excelentes instrumentos, 

considerando um cenário de escassez de recursos. Esse é um argumento forte para a utilização 

de bancos públicos. Considerando que eles podem emprestar grandes quantias 

proporcionalmente a um pequeno capital, conforme as recomendações de Basileia, acaba saindo 

mais barato utilizar um banco público do que aplicar diretamente recursos do orçamento nas 

políticas públicas.298 

Ainda para explicar a utilização dos bancos públicos, pode-se recorrer a Victor 

Leonardo de Araújo e Marcos Antônio Macedo Cintra, segundo os quais haveria quatro 

dimensões de atuação desses instrumentos: a) atuação setorial, principalmente concedendo 

crédito de longo prazo para fomentar o desenvolvimento; b) desenvolvimento regional; c) ação 

anticíclica na oferta de crédito; e d) inclusão financeira.299 

De modo semelhante, Ana Cristina Lima Couto e Jaime Graciano Trintim, após 

afirmarem que os bancos privados geralmente não concedem crédito de longo prazo, lembram 

que, de acordo com a teoria financeira, haveria três motivos para a criação dos bancos públicos, 

que seriam as dificuldades do mercado financeiro para fornecer o financiamento necessário ao 

desenvolvimento, a necessidade de autonomia financeira para a execução das políticas de 

desenvolvimento e o poder dessas instituições como agentes anticíclicos no mercado de crédito, 

como verificado recentemente na crise de 2008.300 O governo poderia usar os bancos públicos 

como ferramentas de regulação, de política monetária e de alocação de crédito.301 

De acordo com Ernani Teixeira Torres Filho, dois aspectos são importantes a 

respeito dos bancos públicos. De um lado, a necessidade de um funding adequado, ou seja, 

                                                
297 Sobre a eventual restrição ao volume de crédito ocasionado por conta dos limites de capital, decorrentes das 
recomendações de Basileia, vide Capítulo 3.1.4. 
298 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p.986. 
299 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.13.  
300 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Para um histórico da origem da crise de 2008, cf.: BORÇA 
JUNIOR, Gilberto Rodrigues; TORRES FILHO, Ernani Teixeira. As origens e os desdobramentos da crise do 
subprime. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios 
sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.287-318. 
301 COUTO, Ana Cristina Lima; TRINTIM, Jaime Graciano. O papel do BNDES no financiamento da 
economia brasileira. Trabalho apresentado no VII Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira. 
2012. Disponível em:< http://bit.ly/29QoDM8 > Acesso em: 31 jul. 2015, p. 2-3. 
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fontes de financiamento compatíveis com suas aplicações e que devem ser buscadas no mercado 

interno para reduzir a dependência do capital estrangeiro. De outro, os efeitos que o crédito 

produz na economia na formação de preços e quantidade de crédito oferecida.302 

Sobre esses efeitos, um deles fundamental tem relação com a própria finalidade 

social do investimento bem orientado, que, segundo Keynes, seria a de “vencer as forças 

obscuras do tempo e da ignorância que envolvem nosso futuro.”303 Essa passagem de Keynes 

também é citada por Rogerio Pereira Andrade e Simone Deos, quando arrolam as funções 

características dos bancos públicos, que, segundo eles, seriam: a) o fornecimento de crédito de 

longo prazo para setores eleitos pelo governo, que não são atendidos pelo crédito privado; b) 

definição de produtos novos ou dar novas características a produtos existentes para induzir o 

mercado a atuar na mesma linha; c) regular o mercado segundo as políticas monetária e 

creditícia; e d) reduzir a incerteza no mercado de crédito, principalmente quando houver 

retração da oferta. Para esses autores, bancos públicos são aqueles controlados pelo Estado que 

possuem essas características, enquanto que os bancos estatais, apesar de controlados pelo 

Estado, atuam segundo uma lógica privada.304 

O Decreto no 6.047, de 22 de fevereiro de 2007,305 lembrado por Danilo Tavares da 

Silva como exemplo de diploma que traz o conceito de região, também indica a função dos 

agentes financeiros oficiais de servirem de instrumentos para redução das desigualdades 

regionais, utilizando recursos próprios ou de fundos específicos. 

Enfim, os bancos públicos, mormente os de desenvolvimento, são instrumentos 

estatais essenciais para, em colaboração com os agentes privados, buscar o desenvolvimento. 

Essa função é tão importante que tais instituições e outros modos de atuação estatal estão 

presentes tanto em países em desenvolvimento como em países desenvolvidos.306 

                                                
302 TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Mecanismos de direcionamento do crédito, bancos de desenvolvimento e 
a experiência recente do BNDES. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa 
(Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p. 29-30. 
303 KEYNES, John, Maynard. Teoria Geral do Emprego, do juro e da moeda. Tradução Manuel Resende. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 139. 
304 ANDRADE, Rogerio Pereira; DEOS, Simone. A trajetória do Banco do Brasil no período recente, 2001-
2006: banco público ou banco estatal “privado”? Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, 
jan./abr. 2009, p.50-53. 
305 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.48-
49. 
306 FERRAZ, João Carlos; ALÉM, Ana Cláudia; MADEIRA, Rodrigo Ferreira. A contribuição dos bancos de 
desenvolvimento para o financiamento de longo prazo. Revista do BNDES, n.40, dez. 2013. CINTRA, Marcos 
Antonio Macedo. As Instituições Financeiras de Fomento e o Desenvolvimento Econômico: As Experiências dos 
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Dado que os principais instrumentos estatais de crédito ou de direcionamento de 

crédito são justamente os bancos públicos, cabem alguns apontamentos sobre eles, 

principalmente quanto a sua estrutura e funções a respeito do crédito. Como o enfoque da 

pesquisa está no âmbito federal, serão analisados o Banco do Brasil, a Caixa Econômica 

Federal, o BNDES, o Banco da Amazônia S.A. e o Banco do Nordeste. 

Todavia, apenas a título de informação, convém lembrar que no âmbito subnacional 

também há bancos públicos,307 além de agências de fomento.308 As agências de fomento são 

sociedades anônimas de capital fechado controladas por ente da federação que objetivam 

financiar capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em programas de 

desenvolvimento, na unidade da Federação onde estiver sediada.309 

Também há outros instrumentos de financiamento, lembrados por Danilo Tavares 

da Silva, como a empresa pública Financiadora de Estudos de Projetos S.A. – FINEP, criada 

pelo Decreto no 61.056, de 24 de julho de 1967, por força do art. 291, do Decreto-lei no 200, de 

25 de fevereiro de 1967, e, entre outros, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT), criado pelo Decreto-Lei n° 719, de 31 de julho de 1969.310  

                                                
EUA e da China. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). 
Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.109-149. 
307 Atualmente, há os seguintes bancos de desenvolvimento estaduais: 1 - Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A.-BDMG; 2 - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A.; e 3 - Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul. Há ainda os conglomerados: 1 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito 
Santo; 2 – BRB – Banco de Brasília S.A.; e 3 -   Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL. Encontre uma instituição. Banco Central do Brasil. Disponível em: 
<http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/buscar-instituicoes.asp> Acesso em: 28 dez. 2015; BANCO CENTRAL 
DO BRASIL. Relação de instituições em funcionamento no país. Nov. 2015. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?RELINST > Acesso em: 28 dez. 2015). 
308 Atualmente, há as seguintes agências: 1 - Agência de Fomento de Goiás S/A; 2 - Agência de Fomento do 
Amapá S.A.; 3 - Agência de Fomento do Estado de Roraima S.A. – AFERR; 4 - Agência de Fomento do Estado 
do Rio de Janeiro S.A.; 5 - Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S.A.; 6 - Agência de Fomento de 
Alagoas S.A.; 7 - Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.; 8 - Agência de Fomento do Estado de 
Pernambuco S.A.; 9 - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.- BADESC; 10 - Agência de 
Fomento do Estado do Amazonas S.A. – AFEAM; 11 - Agência de Fomento do Estado do Tocantins S.A.; 12 - 
Agência de Fomento do Paraná S.A.; 13 - Agência de Fomento E Desenvolvimento do Estado do Piauí S.A. - 
Piauí Fomento; 14 - Badesul Desenvolvimento S.A - Agência de Fomento/RS; 15 - Desenbahia - Agência de 
Fomento do Estado da Bahia S.A.; 16 - Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. 
309 BANCO CENTRAL DO BRASIL. O que é agência de fomento? Banco Central do Brasil. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/agencia_fomento.asp > Acesso em: 28 dez. 2015. Ainda sobre agências 
de fomento: SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos 
arranjos produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010, p.83-84. 
310 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.56-68. CINTRA, Marcos Antonio Macedo. Crédito público e 
desenvolvimento econômico: a experiência brasileira. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, 
Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.80. 
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Há ainda, além desses entes, organismos internacionais voltados ao 

desenvolvimento, como o Banco Mundial311 e o mais recente Novo Banco de Desenvolvimento, 

este último formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conforme Decreto nº 

8.624, de 29 de dezembro de 2015. 

Feito esse esclarecimento, eis a configuração dos bancos públicos federais e o que 

mais importa: a destinação de cada uma dessas instituições a funções públicas de interesse 

coletivo. 

2.2.1 Banco do Brasil – BB 

Dom João VI, por Alvará de 12 de outubro de 1808, determinou a criação do 

primeiro Banco do Brasil, cujos estatutos previram prazo de 20 anos para duração de seus 

privilégios, findos os quais se decidiria entre dissolvê-lo ou promover uma nova constituição. 

A Lei de 23 de setembro de 1829, contudo, optou por sua liquidação e previu a data de 11 de 

dezembro desse mesmo ano para o término de suas atividades. Em 1851, por autorização do 

Decreto nº 801, de 2 de julho, Mauá fundou um banco com o mesmo nome, com duração 

prevista de 20 anos. Por força de autorização da Lei nº 683, de 5 de julho de 1853, esse banco 

foi incorporado juntamente com outros, dando origem ao novo Banco do Brasil. Este ainda se 

fundiu, por autorização do Decreto nº 1.167, de 17 de dezembro de 1892, com o Banco da 

República dos Estados Unidos do Brasil, dando origem ao Banco da República do Brasil. 

Somente em 1905 voltou a se chamar Banco do Brasil, por força do Decreto nº 1.455, de 30 de 

dezembro de 1905,312 sendo essa a origem da instituição atual.313 

Durante seus vinte primeiros anos de existência, de acordo com José Xavier 

Carvalho de Mendonça, o Banco não teria tido papel relevante para o comércio, mas apenas 

como caixa do Tesouro. Apesar dos eventuais abusos e equívocos na sua utilização, esse autor 

lembra, contudo, ser inegável a importância que tal instituição teve para a independência do 

                                                
311 Cuja menção é feita em razão de o Brasil ser seu membro desde 14 de janeiro de 1946. (THE WORLD 
BANK. Members Coutries. Disponível em: <http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members> Acesso 
em: 30 dez. 2015). 
312 BERCOVICI, Gilberto. Atuação do Estado no domínio econômico e sistema financeiro nacional. 
Inexigibilidade de licitação em incorporação ou em alienação do controle de uma sociedade de economia mista 
por outra sociedade de economia mista. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São 
Paulo, n. 148, ano XLVI, out./dez. 2007, p.235. COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: 
origem e aspectos de seu desenvolvimento. Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.13 e 17. 
313 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 46. MENDONÇA, José 
Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial. v. VI, 3ª parte, 6.ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Livraria 
Freitas Bastos, 1961, p. 116-138. 
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país.314 

Nos termos da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o Banco do Brasil integra 

o Sistema Financeiro Nacional, como instrumento da política de crédito do Governo Federal, 

sendo responsável por uma série de importantes funções.315 

Tratando-se de sociedade de economia mista, uma vez autorizada sua instituição, 

esta ocorrerá, conforme visto, nos termos da legislação que rege as sociedades por ações, sendo 

que, a partir daí, a sociedade se sujeitará às normas de seu estatuto, obviamente segundo as 

diretrizes da lei autorizadora. 

O último estatuto social do Banco do Brasil foi aprovado por Assembleia Geral 

Extraordinária de 10 de março de 1942, para efetuar uma reestruturação em razão da legislação 

societária da época.316 A última alteração de seu Estatuto, até o momento da edição desta 

pesquisa, ocorreu por Assembleia de 28 de abril de 2015.317 

Para chegar até aqui, a instituição passou por diversas fases, inclusive tendo 

exercido funções típicas de autoridade monetária. Uma importante alteração em seu 

funcionamento ocorreu em 1986, quando foi extinta a “conta-movimento”, gerando um 

problema, segundo Rogerio Pereira Andrade e Simone Deos, pelo fato de seus ativos 

continuarem a se sujeitar às diretrizes governamentais, ao passo que seu passivo seguia a lógica 

da captação de mercado associada a aportes inadequados do Tesouro. Logo a seguir, com a 

Constituição de 1988, o Banco do Brasil também teve dificultado seu acesso a recursos não 

remunerados quando a administração da caixa do Tesouro passou do Banco Central do Brasil 

para a Secretaria do Tesouro Nacional.318 

A reforma que extinguiu a conta movimento tinha como objetivo controlar e reduzir 

                                                
314 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial. v. VI, 3ª parte, 6.ed.Rio de Janeiro, 
São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1961, p. 119-120. 
315 “Art. 19. Ao Banco do Brasil S. A. competirá precipuamente, sob a supervisão do Conselho Monetário 
Nacional e como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal: [...] IX - 
financiar a aquisição e instalação da pequena e média propriedade rural, nos termos da legislação que regular a 
matéria; X - financiar as atividades industriais e rurais, estas com o favorecimento referido no art. 4º, inciso IX, e 
art. 53, desta lei; XI - difundir e orientar o crédito, inclusive às atividades comerciais suplementando a ação da 
rede bancária; a) no financiamento das atividades econômicas, atendendo às necessidades creditícias das 
diferentes regiões do País; b) no financiamento das exportações e importações.” 
316 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 52. 
317 BANCO DO BRASIL. Estatuto social. 10 mar. 1942. Disponível em: < http://bit.ly/1DXcK1e> Acesso em: 
6 ago. 2015. 
318 ANDRADE, Rogerio Pereira; DEOS, Simone. A trajetória do Banco do Brasil no período recente, 2001-
2006: banco público ou banco estatal “privado”? Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, 
jan./abr. 2009, p.54. 
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o déficit do governo federal, unificando o orçamento, de modo que as despesas do Banco do 

Brasil, operadas pela conta movimento, deixavam de ser socorridas pelo orçamento 

monetário.319 Com o Plano Real em 1994, o Banco do Brasil também foi afetado com a perda 

dos ganhos inflacionários e acabou sendo socorrido pelo Proef no início da década passada e 

por outras medidas buscando sua reestruturação para atuar em um novo contexto, cujo objetivo 

seria torná-lo mais próximo da lógica de banco privado.320  

Exemplo dessa tendência está no fato de o Banco do Brasil ter passado a integrar o 

seguimento Novo Mercado da BMF&Bovespa S.A., que contempla exigências atinentes à 

governança corporativa como condição de ingresso.321 

Do atual estatuto social do Banco, interessam ainda os aspectos ligados ao objeto 

da instituição. No art. 2º, além de deixar claro que ele poderá praticar toda gama de 

intermediação financeira e demais atividades permitidas aos entes do Sistema Financeiro 

Nacional, traz disposições peculiares que lhe autorizam comercializar “produtos agropecuários 

e promover a circulação de bens”, já demonstrando a inclinação desse ente no apoio da atividade 

rural. Outra disposição desse artigo explicita a sujeição do banco à execução da política 

creditícia e financeira do Governo Federal, evidenciando seu caráter de instrumento da 

consecução da finalidade pública. 

Ainda nessa linha, nota-se no art. 5º a colaboração do Banco do Brasil nos 

financiamentos de interesse governamental. Na prática, para verificar como essa moldura 

jurídica se traduziu, pode-se recorrer, por exemplo, a Eduardo Luis Lundberg. Segundo esse 

autor, em 2002, o Banco do Brasil já respondia por 14,9% de todo crédito do sistema, mas a 

importância deste e dos outros bancos públicos estava principalmente no tipo de crédito 

concedido, de natureza direcionada.322 

Consultando dados mais recentes, as demonstrações contábeis do Banco do Brasil 

do final de 2014 mostram que ele encerrou o exercício com uma carteira de crédito de R$687,9 

bilhões, colocando-o como o maior fornecedor de crédito do Sistema Financeiro Nacional, com 

uma participação de 21%. As principais linhas somam R$179,2 bilhões para pessoas físicas 

                                                
319 BANCO DO BRASIL. Diretoria de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil. História do Banco do 
Brasil. 2.ed. Belo Horizonte: Del Rey, Fazenda Comunicação & Marketing, 2010, p. 202. 
320 ANDRADE, Rogerio Pereira; DEOS, Simone. A trajetória do Banco do Brasil no período recente, 2001-
2006: banco público ou banco estatal “privado”? Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, 
jan./abr. 2009, p.56-65. 
321 BMF&BOVESPA. Regulamento de listagem do novo mercado. São Paulo, 10 maio 2011. Disponível em: 
< http://bit.ly/25dW4Qj > Acesso em:6 ago. 2015. 
322 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p. 8. 
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(sem agronegócios), R$290,9 bilhões para empresas (sem agronegócio) e R$163,6 bilhões da 

carteira de crédito rural e agroindustrial. Na linha de pessoas físicas, o crédito consignado 

responde por 35,8%, o financiamento de veículos soma R$32,8 bilhões e o crédito imobiliário 

R$28,5 bilhões. O seguimento de pessoas jurídicas tem como principais componentes o crédito 

para investimentos com R$54,1 bilhões (incluindo repasses do BNDES, investimento 

agropecuário, FCO, PROGER e Programa Nacional de Agricultura Familiar-Pronaf), o crédito 

imobiliário com R$10,3 bilhões de saldo e crédito para micro e pequenas empresas, que somou 

R$102,2 bilhões, dos quais R$64,6 bilhões para capital de giro e R$35,5 bilhões para 

investimentos, colocando o Banco, segundo o documento, como o principal parceiro do 

pequeno empresário. Já a carteira de clientes no atacado respondeu por R$159,5 bilhões. O 

principal destaque, contudo, seria o saldo de crédito do agronegócio, que coloca o Banco do 

Brasil como o responsável por 63,5% de todo o Sistema Nacional de Crédito Rural-SNCR.323  

Desses dados, deve ser ressaltado que a maior parte do crédito concedido a pessoas 

jurídicas destina-se ao investimento, bem como que o Banco lidera o setor do agronegócio e do 

apoio ao pequeno empreendedor. Cabe ainda notar que, apesar da fama da instituição por sua 

importância histórica no apoio ao agronegócio, atualmente o crédito para pessoas físicas e 

jurídicas supera as linhas de crédito para aquele seguimento, o que talvez esteja ligado, segundo 

Fernando Nogueira da Costa, à força que a corrente neoliberal ganhou no período não muito 

distante, levando a instituição a práticas mais voltadas ao mercado.324  

Apesar desses expressivos montantes, um problema ainda não superado diz respeito 

aos eventuais atritos decorrentes da atuação do Banco do Brasil como instrumento de políticas 

públicas ao mesmo tempo em que se submete a critérios utilizados por bancos privados. 

Araujo e Cintra afirmam, a propósito, que após a reestruturação do Banco do Brasil 

na década passada, ele passou a atuar mais segundo esses critérios, resultando disso, por 

exemplo, a preferência pela liquidez em regiões mais pobres.325 

Especificamente sobre esse conflito, Rogerio Pereira de Andrade e Simone Deos, 

analisando o período de 2001 a 2006, também constataram a tendência de adequação ao 

mercado, inclusive citando a já mencionada entrada do Banco do Brasil no Novo Mercado da 

                                                
323 BANCO DO BRASIL. Demonstrações contábeis. Exercício 2014. Disponível em: < http://bit.ly/1pLpIt9 > 
Acesso em: 31 jul. 2015, p. 6-7. 
324 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 73. 
325 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.37. 
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BMF&Bovespa, que exigirá bons resultados aos acionistas da instituição, do ponto de vista 

privado.326 

Enfim, hoje o Banco do Brasil opera recebendo recursos captados no mercado e, 

eventualmente, é socorrido pelo governo, seja por meio de capitalização,327 seja por meio de 

empréstimos.328 

Ele chegou a ser apontado em meados de 2012 como o banco mais forte do mundo 

pelo ranking da Weiss Ratings.329 

Analisar sua eficiência como instrumento estatal depende da eleição de critérios 

adequados e de ter em mente os objetivos que devem ser alcançados com esse instrumento. 

Obviamente que resultados financeiros positivos são importantes para a sustentabilidade da 

instituição e até para que ela busque atingir seus fins. Mas esses resultados, após a distribuição 

da parte que cabe aos acionistas privados como remuneração de seu capital investido, devem 

servir de meio para que o Banco continue buscando atingir o interesse público para o qual foi 

constituído. 

Afinal, como visto, o Banco continua a ser instrumento da política de crédito 

federal, que deve servir prioritariamente a fins coletivos. 

2.2.2 Caixa Econômica Federal - CEF 

As caixas econômicas, em sua origem, não tinham atuação principal voltada ao 

crédito. Tinham um limite no valor máximo dos depósitos por cliente, que eram garantidos pelo 

                                                
326 ANDRADE, Rogerio Pereira; DEOS, Simone. A trajetória do Banco do Brasil no período recente, 2001-
2006: banco público ou banco estatal “privado”? Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 47-
80, jan./abr. 2009.  
327 BRASIL. Decreto nº 7.184, de 27 de maio de 2000. Autoriza o aumento do capital social do Banco do Brasil 
S.A. e dá outras providências. Planalto.gov.br. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7184.htm> Acesso em: 14 ago. 2015. 
328 BRASIL. Lei nº 12.793, de 2 de abril de 2013. Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - 
FDCO; altera a Lei no 12.712, de 30 de agosto de 2012, para autorizar a União a conceder subvenção econômica 
às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma de equalização de taxa de juros nas operações de crédito 
para investimentos no âmbito do FDCO; altera as Leis no 7.827, de 27 de setembro de 1989, e no 10.177, de 12 
de janeiro de 2001, que tratam das operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do 
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste; constitui fonte adicional de recursos para ampliação de limites 
operacionais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A.; altera a Medida Provisória no 2.199-14, de 
24 de agosto de 2001, e a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, para estender à Região Centro-Oeste 
incentivos fiscais vigentes em benefício das Regiões Norte e Nordeste; e dá outras providências. 
Planalto.gov.br. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12793.htm> Acesso em: 14 ago. 2015. 
329 BANCO do brasil é a instituição mais forte do mundo, diz pesquisa. Infomoney. 28 jun. 2012. Disponível 
em: < http://bit.ly/1rkm20f > Acesso em: 20 maio 2016. 
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Estado, e remunerados com juros de 6% ao ano. Sua função principal não era econômica, mas 

política e social, de apoiar a economia popular, principalmente captando e mantendo sua 

poupança.330 

Elas seriam bancos populares de origem inglesa e no Brasil foram reguladas pelo 

Decreto nº 11.820, de 15 de dezembro de 1915, sendo as Caixas Econômicas Federais regidas 

pelo Decreto nº 24.472, de 19 de junho de 1934, como lembra José Xavier Carvalho de 

Mendonça.331 Segundo este autor, até a edição da Lei nº 1.083, de 22 de agosto de 1860, as 

caixas econômicas operavam livremente. Elas foram reguladas por essa Lei, bem como pelo 

Decreto nº 2.686, de 10 de novembro de 1860, e pelo Decreto nº 2.711, de 19 de dezembro de 

1860. Carvalho de Mendonça faz menção ainda à Lei nº 1.507, de 26 de setembro de 1867, à 

Lei nº 3.313, de 16 de outubro de 1886, ao Decreto nº 9.738, de 2 de abril de 1887 e à Circular 

nº 55, de 18 de setembro de 1890, do Ministro da Fazenda.332 

A Caixa Econômica Federal, especificamente, teve sua criação autorizada pelo 

Decreto nº 2.723, de 12 de janeiro de 1861, assinado por Dom Pedro II. Ela seria estabelecida 

na Cidade do Rio de Janeiro para “receber a juro de 6%, as pequenas economias das classes 

menos abastadas, e de assegurar, sob garantia do Governo Imperial, a fiel restituição do que 

pertencer a cada contribuinte, quando este o reclamar [...]”. Esses recursos poderiam ser 

empregados em empréstimos ao Monte de Socorro da Capital, na compra de apólices da dívida 

pública fundada ou nas despesas do Estado. 

Esse papel de mero depositário das poupanças populares começaria a mudar na 

década de 1930, durante o governo Vargas, quando elas passariam a atuar mais ativamente na 

intermediação financeira principalmente para o crédito imobiliário.333 

Por meio do Decreto 66.303, de 6 de março de 1970, a Caixa Econômica Federal 

foi constituída como empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, segundo autorização 

do Decreto-lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, e foi aprovado seu estatuto. De acordo com 

esses normativos, a finalidade dessa instituição financeira seria: a) receber em depósito sob a 

                                                
330 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p. 13-14. 
331 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial. v. VI, 3ª parte, 6.ed.Rio de Janeiro, 
São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1961, p. 41. 
332 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial. v. III, 6.ed.Rio de Janeiro, São 
Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1963, p. 298. 
333 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.68; LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito 
direcionado – o que diferencia o mercado de crédito brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. 
(Trabalhos para discussão nº 258), p. 5.  
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garantia da União, economias populares, incentivando os hábitos de poupança; b) conceder 

empréstimos e financiamentos de natureza assistencial, cooperando com as entidades de direito 

público e privado na solução dos problemas sociais e econômicos; c) operar no setor 

habitacional, como sociedade de crédito imobiliário e principal agente do Banco Nacional de 

Habitação (BNH), com o objetivo de facilitar e promover a aquisição de casa própria, 

especialmente pelas classes de menor renda da população; d) explorar, com exclusividade, os 

serviços da Loteria Federal do Brasil e da Loteria Esportiva Federal nos termos da legislação 

pertinente; e) exercer o monopólio das operações sobre penhores civis, com caráter permanente; 

f) prestar serviços compatíveis com sua estrutura de natureza financeira, delegados pelo 

Governo Federal ou por convênio com outras entidades ou empresas. Posteriormente, em razão 

do Decreto-lei nº 1.259, de 1973, suas finalidades também incluíram: g) realizar, no mercado 

financeiro, como entidade integrante do Sistema Financeiro Nacional, quaisquer outras 

operações, no plano interno ou externo, podendo estipular cláusulas de correção monetária, 

observadas as condições normativas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional; h) 

realizar, no mercado de capitais, para investimento ou revenda, as operações de subscrição, 

aquisição e distribuição de ações, obrigações e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, 

observadas as condições normativas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional; i) 

realizar, na qualidade de Agente do Governo Federal, por conta e ordem deste, e sob a 

supervisão do Conselho Monetário Nacional, quaisquer operações ou serviços nos mercados 

financeiro e de capitais, que lhe forem delegados, mediante convênio. 

Em 1986, a Caixa Econômica Federal incorporou o BNH e o sucedeu em todos os 

seus direitos e obrigações, segundo o art. 1º, §1º, do Decreto-lei nº 2.291, de 21 de novembro 

de 1986. Isso a levou a assumir a condição de maior agente nacional de financiamento da casa 

própria e com grande papel no desenvolvimento urbano. Também em 1986 teria se tornado o 

principal agente do SBPE, administradora do FGTS e de outros fundos do SFH. A partir de 

1990, começa a centralizar todas as contas vinculadas do FGTS. 

O atual estatuto da CEF foi aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 

2013. 

Consoante seus termos, a gama de objetivos foi ampliada, como se vê no art. 5º do 

Estatuto, que inclui, em suma, entre outras operações, receber quaisquer depósitos, em especial 

da economia popular, além incentivar e educar a poupança e fomentar o crédito; serviços 

bancários de qualquer natureza, de câmbio e de seguro; administração exclusiva dos serviços 

de loterias federais; monopólio das operações de penhor civil; prestação de serviços 
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governamentais, incluindo a execução de programas oficiais de habitação e saneamento; 

operações nos mercados financeiros e de capitais, internos ou externos, incluindo subscrição, 

aquisição e distribuição de ações, obrigações e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, 

para investimento ou revenda; operações relacionadas à emissão e à administração de cartões, 

inclusive os cartões relacionados ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nas 

modalidades alimentação e refeição; e corretagem de seguros e de valores mobiliários, 

arrendamento residencial e mercantil, inclusive sob a forma de leasing; fomento à cultura e 

turismo. 

Ao final de 2014, a carteira de crédito da CEF era de R$578 bilhões (já líquidos das 

provisões), compostos por R$150,6 bilhões em empréstimos e títulos descontados, R$ 39,9 

bilhões em financiamentos, R$4,9 bilhões em financiamentos rurais e agroindustriais, R$339,8 

bilhões em financiamentos imobiliários, R$56,5 bilhões em financiamentos de infraestrutura, 

R$5,4 bilhões em cessão de créditos e R$7,9 bilhões em créditos de outros tipos.334 Do montante 

total de crédito concedido, R$47,9 bilhões foram destinados ao setor público e R$557,1 bilhões 

ao setor privado, dos quais R$122,3 bilhões para pessoas jurídicas e R$434,8 bilhões para 

pessoas físicas.335 

Apesar da ampla gama de atividades que a CEF pode praticar, todas são meros 

meios para cumprir seus fins coletivos. 

2.2.3 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES 

Segundo a Resolução no 394, de 3 de novembro de 1976, do Conselho Monetário 

Nacional, o objetivo de um banco de desenvolvimento é a concessão de financiamento a médio 

e longo prazos para “programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico 

e social dos respectivos Estados da Federação onde tenham sede, cabendo-lhes apoiar 

prioritariamente o setor privado.” Embora essa definição seja restrita às instituições financeiras 

públicas não federais, seu artigo 5o. esclarece que tais bancos devem buscar: I - Ampliar a 

capacidade produtiva da economia, mediante implantação, expansão e/ou relocalização de 

empreendimentos; II - Incentivar a melhoria da produtividade, por meio de reorganização, 

                                                
334 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Demonstrações contábeis. 31 dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-demonstrativo-financeiro/DC_BrGaap_Dez14_final.pdf > Acesso 
em: 19 ago. 2015, p. 37. 
335 Ibid., p. 40. 
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racionalização, modernização de empresas e formação de estoques - em níveis técnicos 

adequados - de matérias primas e de produtos finais, ou por meio da formação de empresas de 

comercialização integrada; III - Assegurar melhor ordenação de setores da economia regional 

e o saneamento de empresas por meio de incorporação, fusão, associação, assunção de controle 

acionário e de acervo e/ou liquidação ou consolidação de passivo ou ativo onerosos; IV - 

Incrementar a produção rural por meio de projetos integrados de investimentos destinados à 

formação de capital fixo ou semifixo; V - Promover a incorporação e o desenvolvimento de 

tecnologia de produção, o aperfeiçoamento gerencial, a formação e o aprimoramento de pessoal 

técnico, podendo, para este fim, patrocinar programas de assistência técnica, preferencialmente 

através de empresas e entidades especializadas. 

O banco de desenvolvimento é instrumento ativo na promoção do desenvolvimento, 

não tendo sua atividade restrita a meros empréstimos.336 Os primeiros bancos de 

desenvolvimento do mundo nascem na década de 1940 no pós-guerra e desde então vêm 

atuando em importantes setores que trazem externalidades positivas como infraestrutura, 

inovação, apoio às empresas menores, microcrédito e projetos de desenvolvimento ambiental e 

social, além de suprir lacunas de mercado e possuir importante papel anticíclico.337 Cabe citar 

ainda o apoio à exportação, como setor estratégico ligado à estabilidade de longo prazo.338 

O BNDES, da mesma forma, é fruto do pós-guerra. O Brasil, com seu esforço de 

guerra, esperava um retorno dos Estados Unidos, mas estes estavam nesse período mais 

empenhados na reconstrução da Europa. Para os americanos, contudo, o Brasil deveria explorar 

suas fontes internas de financiamento. Os americanos entendiam que, para os programas de 

                                                
336 Segundo Fábio Nusdeo, os bancos de desenvolvimento “…são instituições especializadas a operarem o 
crédito de longo prazo direcionado, como forma não apenas de promover, mas também de orientar e de 
racionalizar o processo de desenvolvimento, inclusive pela correção de suas próprias distorções. O banco de 
desenvolvimento é assim uma instituição destinada a gerir o crédito concebido como instrumento de política 
econômica, particularmente aquele voltado para as aplicações de longo prazo destinadas a introduzir aquelas 
modificações estruturais reclamadas pelo mesmo processo de desenvolvimento.” (NUSDEO, Fábio. Bancos de 
desenvolvimento. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva. v. 10, São Paulo: Saraiva, 
1977, p. 248-249). Para uma ampla discussão sobre o conceito no âmbito econômico, cf.: TORRES FILHO, 
Ernane Teixeira. Mecanismos de direcionamento do crédito, bancos de desenvolvimento e a experiência recente 
do BNDES. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). 
Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.26-30. 
337 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório de efetividade 
2007-2014: A contribuição do Bndes para o desenvolvimento nacional. 2.ed. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/relatorioefetividade> Acesso em: 7 jul. 2016, p.28. FERRAZ, João Carlos; ALÉM, 
Ana Cláudia; MADEIRA, Rodrigo Ferreira. A contribuição dos bancos de desenvolvimento para o 
financiamento de longo prazo. Revista do BNDES, n.40, dez. 2013, p. 36.  
338 CINTRA, Marcos Antonio Macedo. Crédito público e desenvolvimento econômico: a experiência brasileira. 
In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre 
Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.61. 



108 
 

recomposição, o país deveria utilizar as divisas acumuladas durante a guerra. Já para obter 

recursos destinados ao desenvolvimento, deveria se dirigir ao Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).339 

O primeiro diagnóstico da economia nacional decorrente da relação entre Brasil e 

Estados Unidos foi o Relatório da Missão Cooke,340 vinda ao Brasil em 1942. Logo depois, foi 

a vez do Relatório da Missão Abbink, constituída em 1948, que indicou três pontos para o 

programa de desenvolvimento brasileiro, que seriam: a) reorientar os capitais formados 

internamente; b) aumentar a produtividade; e c) aumentar o afluxo de capitais estrangeiros.341 

A posição oficial norte-americana começa a se alterar em 1949, quando o presidente 

Truman envia para o Congresso o projeto do Act of International Development, que objetivava 

compartilhar o conhecimento técnico americano para as regiões mais desfavorecidas do mundo 

e representava uma resposta, de um lado, à pressão da Guerra Fria e, de outro, à insatisfação 

dessas nações com as prioridades americanas dadas à reconstrução europeia. Assim, aprovado 

esse projeto, durante o governo Dutra, constituiu-se a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 

de Desenvolvimento Econômico (CMBEU) em dezembro de 1950, cuja principal função seria 

elaborar projetos passíveis de imediata análise por parte de instituições financeiras 

internacionais como o Banco de Exportação e Importação americano e o Banco Internacional 

de Reconstrução e Desenvolvimento. A Comissão entendia que a prioridade seria atacar pontos 

de estrangulamento em alguns setores básicos, como transporte e energia.342 

Mas, para isso, era necessário cuidar do cenário macroeconômico, que incluía a 

inflação considerada elevada, bem como da orientação dos recursos internos, cuja maior parte 

acabava em empreendimentos imobiliários, até mesmo especulativos e também como forma de 

contornar a desvalorização da moeda. Assim, para corrigir as distorções nos investimentos e 

organizar a administração dos recursos internos e externos, além de prover a execução dos 

projetos, foi criado em 1952 o BNDES, na época ainda denominado Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE).343 

O Banco nasceu para alocar os fundos americanos que seriam usados para aliviar 

                                                
339 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.89-90. 
340 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. BNDES: um banco de 
história e do futuro – texto Márcia de Paiva. São Paulo: Museu da Pessoa, 2012. 
341 COSTA NETO, op. cit., p.90. 
342 Ibid., p.93. 
343 Ibid., p.93-96. 
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os gargalos na infraestrutura brasileira, utilizando critérios econômicos para financiar os 

investimentos.344 

Ressalta Fabio Stefano Erber que o BNDES nasce dentro de um contexto em que 

se buscava implementar um planejamento voltado ao desenvolvimento. Acreditava-se que a 

estrutura produtiva precisava ser mudada por meio da construção de infraestrutura moderna e 

de industrialização. Para tanto, o Estado deveria atuar com base em políticas setoriais 

específicas. A visão setorial, como explica esse autor, privilegia o conceito mesoeconômico, ou 

seja, situado entre a empresa (microeconômico) e os grandes agregados macroeconômicos.345 

Desde sua fundação, o BNDES teve destacado papel em projetos de longo prazo. 

Segundo Yttrio Corrêa da Costa Neto, no período entre 1952 e 1964, o BNDES já era o maior 

fornecedor de financiamentos de longo prazo, tendo destinado aproximadamente 84% de seus 

recursos a projetos do setor público.346 

Segundo Barbara Stallings e Rogerio Studart, o BNDES teve papel fundamental no 

crédito direcionado desde sua fundação em 1951, respondendo em 2004 por 60% do crédito do 

país de longo prazo, correspondente a US$14bilhões, quantia maior do que o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento emprestou para toda a América Latina e aproximada ao 

valor total que o Banco Mundial emprestou para o mundo todo. Ele teria foco em setores 

prioritários (então definidos como infraestrutura, competitividade industrial, exportação, 

tecnologia, e apoio a pequenas e médias empresas), fornecendo metade de seu crédito 

diretamente e o restante por meio de operações de segunda linha ou repasse. A imensa maioria 

das operações (94% em 2004) se destinava ao setor privado, incluindo algumas empresas 

estrangeiras. As taxas subsidiadas de seu crédito forneciam um importante instrumento de 

competitividade.347 

Em reconhecimento a essa importância, o BNDES chegou a assumir posição como 

membro do Conselho da Sumoc ainda na década de 1950. O BNDES então tinha papel 

fundamental para as metas de infraestrutura do setor público no programa elaborado em 

                                                
344 COLBY, Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it Works. CEBRI Artigos. v. 3 a. 
VII, 2012. Disponível em: <http://www.cebri.org/midia/documentos/bndes.pdf> Acesso em: 28 jan. 2016, p. 7.  
345 ERBER, Fabio Stefano. Apresentação: Desenvolvimento econômico: recorte setorial. In: PAULO, Elizabeth 
Maria de São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
50 anos: histórias setoriais. Brasília, DBA: 2002, p.9-12.  
346 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.132. 
347 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.247. 
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decorrência dos estudos feitos pela CMBEU e pelo Grupo Misto Cepal-BNDE, financiando os 

projetos diretamente pelo Programa de Reaparelhamento Econômico, além de conceder 

garantias, bem como indiretamente, por meio da gestão dos depósitos do Fundo Federal de 

Eletrificação (1954), do Fundo de Renovação e Melhoramento das Ferrovias (1955), do Fundo 

de Pavimentação (1955), do Fundo da Marinha Mercante (1958) e do Fundo Portuário Nacional 

(1958).348 

Outra função importante do BNDES, lembrada por Danilo Tavares da Silva e 

considerada como um dos principais instrumentos da política de substituição de importações, 

foi a exigência de índices de nacionalização como condição para concessão de financiamento, 

representando, por conta de sua significativa participação no sistema financeiro, um forte 

indutor da produção de conteúdo local.349  

Sob a ótica jurídica, o BNDES foi criado como autarquia vinculada ao Ministério 

da Fazenda, por força da Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952. De acordo com o art. 8º dessa 

Lei, seu objetivo seria atuar como agente do Governo, nas operações financeiras relativas ao 

reaparelhamento e ao fomento da economia nacional. 

Nos termos do art. 10 dessa Lei, ele poderia exercer todas as atividades bancárias, 

mas com algumas limitações. Ele poderia receber depósitos da Administração Pública, judiciais 

e os que resultassem de operações por ele realizadas ou que a elas estivessem diretamente 

vinculados. Os depósitos de bancos só seriam aceitos se estivessem de acordo com condições 

estabelecidas pela então Superintendência da Moeda e do Crédito. As sociedades de seguro e 

capitalização somente poderiam fazer depósitos para financiamento de parte das inversões ou 

despesas com a execução do Programa de Reaparelhamento e Fomento da economia nacional. 

Outros depósitos não seriam aceitos. 

Relativamente a suas operações ativas, ele somente poderia efetuar empréstimos ou 

financiamentos com os objetivos de reaparelhamento e fomento estabelecidos nas Leis ns. 

1.474, de 26 de novembro de 1951, e 1.518, de 24 de dezembro de 1951. 

A Lei nº 1.474, de 1951, em seu art. 3º, estipulou que seriam cobrados adicionais 

ao imposto sobre a renda. Esses adicionais constituiriam um fundo especial, com personalidade 

                                                
348 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p. 99-100. 
349 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.76; 81-82. 
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contábil, cujos recursos seriam destinados à execução do programa de reaparelhamento de 

portos e ferrovias, aumento da capacidade de armazenamento, frigoríficos e matadouros, 

elevação do potencial de energia elétrica e desenvolvimento de indústrias básicas e de 

agricultura. Por seu turno, a Lei nº 1.518, de 1951, autorizou o Poder Executivo a conceder 

crédito ou prestar garantias em operações cujos recursos fossem destinados àquelas mesmas 

finalidades referidas na Lei nº 1.474, de 1951, até o limite de US$ 500 milhões, bem como no 

auxílio a entes da federação na prestação de serviços públicos, até o limite de US$250 milhões. 

Além da concessão de crédito, caberia ao BNDES também, conforme art. 11, 

receber os recursos dos adicionais tratados no art. 3º da Lei nº 1.474; movimentar créditos 

obtidos no exterior para o financiamento do programa previsto nessa Lei e na Lei nº 1.518, de 

1951; promover, mediante instruções do Ministro da Fazenda, o atendimento dos 

compromissos, diretos ou indiretos, assumidos pelo Governo na execução do referido 

programa, ou de outros em cujo financiamento participar; receber em garantia, ou em 

pagamento, mediante cessão, procuração ou delegação, o produto da cobrança de impostos, 

taxas, sobretaxas, rendas ou contribuições de quaisquer espécies, destinados a custear as 

inversões ou despesas com o reaparelhamento econômico a cargo da Administração Pública de 

todas as esferas e de fomento, bem como os encargos daí decorrentes; controlar e fiscalizar a 

aplicação dos recursos, de qualquer procedência, destinados a obras, serviços ou investimentos 

para cujo financiamento, total ou parcial, viesse o Tesouro Nacional a dar a sua garantia ou 

fornecer os recursos; contratar no exterior, por si ou como agente de governos, entidades 

autárquicas, sociedades de economia mista e organizações privadas, a abertura de créditos 

destinados à execução do programa de reaparelhamento e fomento; e efetuar, nos termos da lei, 

outras operações visando ao desenvolvimento da economia nacional. 

A preocupação com o desenvolvimento também está presente na Lei nº 4.595, de 

31 de dezembro de 1964, que, em seu art. 23, expressamente dispõe que o BNDES seria o 

principal instrumento de execução de política de investimentos do Governo Federal. 

A cobrança dos adicionais de imposto de renda, tratados pela Lei nº 2.973, de 26 de 

novembro de 1956, como empréstimo compulsório e destinados ao Plano de Reaparelhamento 

e Fomento da Economia Nacional previsto na Leis no 1.474, de 26 de novembro de 1951, e na 

Lei no 1.628, de 20 de junho de 1952, foi prorrogada por 10 anos. 

Os recursos do BNDES, até então, segundo Yttrio Corrêa da Costa Neto, viriam da 

arrecadação do Tesouro e dos referidos adicionais ao imposto de renda, além da captação de 
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créditos externos.350 A cobrança desses adicionais foi extinta a partir de 1965, por força do art. 

15 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964. 

A Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, transformou o BNDES em empresa pública, 

vinculada ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, e dispôs que a Lei nº 1.628, de 

1952, e a Lei nº 2.973, de 1956, com as respectivas alterações, constituiriam o Estatuto do 

Banco, que poderia ser alterado, posteriormente, por Decreto e arquivado no Registro 

competente. O art. 5º dessa Lei estabeleceu que o BNDES poderia executar “todas as operações 

bancárias necessárias à realização do desenvolvimento da economia nacional, nos setores e com 

as limitações consignadas no seu Orçamento de Investimentos”. 

O parágrafo único do art. 5º da Lei nº 5.662, de 1971, alterado pelo art. 13 da 

Medida Provisória nº 429, de 12 de maio de 2008, convertida na Lei nº 11.786, de 25 de 

setembro de 2008 (art. 13),351 autoriza o exercício de suas atividades no exterior. É importante 

ressaltar isso, pois o assunto foi objeto de debate recente. 

De um lado, por acusações de desvio de recursos.352 Por outro, sob o argumento de 

que o BNDES deveria buscar o desenvolvimento no país e não no exterior.353 De fato, desvio 

de recursos é algo a ser combatido, mas não é argumento válido para questionar investimentos 

no exterior, uma vez que mesmo no Brasil não há como justificar desvios. Já sobre o argumento 

de que deve o BNDES buscar o desenvolvimento nacional, não se pode esquecer de que os 

                                                
350 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.93-96. 
351 Prevê a Exposição de Motivos dessa Medida Provisória: “[...] 9. O art. 13 da Medida Provisória, medida 
também concatenada ao desenvolvimento produtivo, altera o Parágrafo Único da Lei nº 5.662, de 21 de junho de 
1971, autorizando o BNDES a constituir subsidiárias no exterior. Com isso, o Banco terá uma melhor inserção 
internacional, a qual irá facilitar a captação de recursos no mercado internacional e a aplicação desses mesmos 
recursos em projetos que envolvam integração regional e a internacionalização das empresas brasileiras. Além 
disso, a constituição de subsidiária irá facilitar a articulação, em conjunto com instituições financeiras 
internacionais e organismos multilaterais, de soluções e alternativas para a estruturação de operações de co-
financiamento a projetos de interesse comum, atendendo às características específicas de cada operação. 
10. De se ressaltar que o BNDES vem participando ativamente do financiamento de projetos de infra-estrutura 
na América do Sul e América Central e, para esses financiamentos, é urgente e relevante que a Instituição tenha 
condições de captar outros recursos que possam se associar à principal fonte hoje utilizada para essa finalidade, 
que é o FAT Cambial.  
11. A medida é relevante, pois irá permitir ao BNDES ter atuação mais ampliada e cumprir com maior eficiência 
o papel de indutor e colaborador no processo de integração regional e de internacionalização de empresas 
nacionais, inclusive contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva dos países sul-americanos. [...]” 
(BRASIL. Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 429, de 12 de maio de 2008. EMI nº 
67/MF/MTE/MDIC. 12 maio 2008. Planalto.gov.br. Disponível em: < http://bit.ly/29YFYEI > Acesso em: 27 
abr. 2015). 
352 VALENTE, Rubens. Empréstimos do BNDES à Odebrecht no exterior disparam. Folha de S. Paulo. São 
Paulo, 6 jul. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/29DPhVY > Acesso em: 20 ago. 2015. 
353 BAPTISTA, Rodrigo; POZZEBOM, Elina Rodrigues. BNDES pode ficar proibido de investir no exterior. 
Senado Notícias. Brasília, 15 jul. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/29DNZu2 > Acesso em: 20 ago. 2015. 
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recursos são emprestados a empresas nacionais. Tais recursos, tanto retornam pelo pagamento 

dos empréstimos, quanto podem retornar na forma de remessa de lucros e/ou tributos.354 Além 

disso, a própria instituição esclarece que apenas financia exportações de empresas brasileiras e 

não propriamente países estrangeiros.355 

E o fato de o Senado estar propondo alteração da Lei é demonstração de que, até 

que a Lei seja alterada, as operações são permitidas, sob o ponto de vista jurídico. Há algumas 

limitações, como a do inciso II do art. 9º de seus Estatutos, que exigem que as operações no 

exterior contribuam para o desenvolvimento econômico e social do país (antes esse dispositivo 

previa que elas deveriam contribuir para as exportações).356 

Convém ressaltar ainda, segundo José Mateos, as peculiaridades do setor 

exportador que o faz receber especial atenção do Estado em detrimento de outros setores 

necessitados. Segundo ele, esse setor seria o grande instrumento para manter a balança 

comercial favorável e, dessa forma, garantir o poder político nacional, evitando a asfixia 

                                                
354 A propósito: “Estudo realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
apontou que os financiamentos a exportações de bens e serviços de engenharia para obras no exterior geraram 
um retorno financeiro de R$ 2,4 bilhões entre 2007 e 2014. O valor é superior ao que seria obtido caso os 
recursos tivessem sido remunerados pela taxa Selic. 
 O levantamento — feito pelas Áreas Financeira, de Exportações e de Pesquisa e Acompanhamento 
Econômico do BNDES — também mostra que as taxas cobradas pelo Banco em seus financiamentos à 
exportação são superiores à taxa de captação do Brasil no mercado internacional. As taxas do BNDES também 
são comparadas com aquelas praticadas pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).  

A conclusão é que as taxas do banco brasileiro são similares ou estão em patamar mais alto que as 
praticadas pelos países da OCDE, de onde vem uma parcela importante das agências de crédito à exportação que 
competem com o BNDES no mercado internacional. 

Desde o início deste mês, quando o BNDES passou a divulgar de maneira detalhada as condições dos 
seus financiamentos para exportações de bens e serviços brasileiros de engenharia para obras no exterior, 
algumas análises afirmaram, de maneira equivocada, que o Banco estaria cobrando taxas muito baixas nesses 
créditos. Analistas também apontaram supostos prejuízos nos empréstimos, o que o estudo mostra, de maneira 
objetiva e detalhada, que não ocorreu.” (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL. Financiamentos do BNDES a exportações deram retorno de R$ 2,4 bilhões, aponta estudo. 26 
jun. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/1HYB5Wg > Acesso em: 6 abr. 2016). 
355 O BNDES, em sua página no Facebook, no dia 1o. de abril de 2016, que é o conhecido “Dia da Mentira” no 
Brasil, aproveitou para esclarecer: “É bastante comum surgirem comentários de que o #BNDES envia recursos 
para outros países ou financia ditaduras. Isso não é verdade.  
 Entre muitas outras atividades, o #BNDES financia exportações brasileiras de vários tipos, incluindo 
bens e serviços para obras no exterior. São tratores usados na obra, ônibus, tubos e até macacões ou óculos de 
segurança, e mesmo projetos de engenharia (serviços).  

Esse tipo de financiamento do Banco, que teve início na década de 90, beneficiou quase quatro mil 
fornecedores nacionais nos últimos anos, a maior parte Micro, Pequenas e Médias Empresas, que vendem esses 
equipamentos para a empreiteira responsável pela obra no exterior.  
 Os recursos são desembolsados em reais, no Brasil, mediante a comprovação da exportação do produto. 
O pagamento é feito diretamente ao Banco, pelo importador, seja ele uma empresa internacional ou o Governo 
de um País. Esse pagamento é feito em dólar ou euro, com juros.” (BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. O BNDES não envia recursos para outros países. 1o. abr. 
2016. Disponível em: < http://bit.ly/1Vgy2wU > Acesso em 6 abr. 2016). 
356 A análise do Estatuto será feita mais abaixo. 
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econômica para manter o controle da economia e superar tendências deflacionistas das fases de 

depressão dos ciclos econômicos. A experiência histórica teria demonstrado a inidoneidade da 

manutenção de metais preciosos entesourados e da proibição de sua exportação nas hipóteses 

em que não houvesse uma balança comercial favorável.357 

Por isso, há o apoio à exportação mediante técnicas de fomento, sem prejuízo de 

outras medidas restritivas de direitos e de atividades particulares ou da prestação de serviços 

públicos, ou seja, há a possibilidade de uso alternado ou cumulativo de limitações, subvenções 

e prestações.358 

Continuando a análise da Lei nº 5.662, de 1971, seu art. 8º autorizou o Executivo a 

transformar o BNDES em sociedade de economia mista, se assim entendesse oportuno. 

Estipulou no art. 9º que se fosse efetuada essa transformação, ela manteria, inicialmente, todas 

as atividades até então exercidas, além de estimular a iniciativa privada e apoiar 

empreendimentos pioneiros ou essenciais de relevante interesse nacional. 

O art. 10 da Lei transformou a autarquia Agência Especial de Financiamento 

Industrial – Finame em empresa pública, com capital pertencente ao BNDES. 

A Finame teve origem como Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas 

e Equipamentos, por meio do Decreto nº 55.275, de 22 de dezembro de 1964, sendo mero fundo 

contábil nos livros do BNDES. Esse fundo foi incorporado pela Agência Especial de 

Financiamento Industrial pelo Decreto nº 59.170, de 2 de setembro de 1966. E essa Agência 

adquiriu personalidade jurídica com o Decreto-lei nº 45, de 18 de novembro de 1966.359 

As operações do Finame, nas palavras de José Tadeu De Chiara, buscavam 

viabilizar “inversão de recursos em equipamentos de custos baixos, médios e elevados, 

possibilitando o acesso das empresas, nacionais médias e pequenas, ao lado dos já 

dimensionados em grande escala, ao caminho da ampliação dos investimentos.”360 

O Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, criou o Fundo de Investimento 

                                                
357 MATEOS, José A. Manzanedo. El crédito a la exportación. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, 
Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.331-333. 
358 Ibid.. Segundo esse autor, de modo geral, o crédito à exportação na Espanha na época seria operado como 
subvenção indireta, por meio de bancos oficiais ou por bancos privados, estes estimulados pela abertura de uma 
linha especial de redesconto. 
359 SILVEIRA, Irimá da. O setor de bens de capital. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, 
Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. São 
Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p. 209-240. 
360 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.63-64. 
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Social (Finsocial), que seria composto, entre outros recursos, por uma contribuição social 

destinada a custear investimentos de caráter assistencial em alimentação, habitação popular, 

saúde, educação, e amparo ao pequeno agricultor. Foi esse mesmo Decreto-lei que alterou a 

denominação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) para Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), atribuindo a ele a gestão do 

Finsocial. 

Segundo Seth Colby, o BNDES conta atualmente com três subsidiárias. O 

BNDESPar, responsável por investimentos em venture capital e aquisição de ações no mercado 

secundário. O Finame, que financia aquisição de equipamentos e insumos básicos. E o BNDES 

Limited, que financia a expansão internacional das campeãs nacionais.361 

O BNDESPar tem origem em três subsidiárias criadas em 1974 pelo BNDES para 

apoiar a capitalização de empresas privadas nacionais. Essas subsidiárias foram a Mecânica 

Brasileira AS (Embramec) - do setor de bens de capital-, a Insumos Básicos S.A. Financiamento 

e Participações (Fibase) e a Investimentos Brasileiros S.A. (Ibrasa). As três se fundiram em 

1982 para criar a BNDES Participações S.A. (BNDESPar).362 

O estatuto atual do BNDES foi aprovado pelo Decreto nº 4.418, de 11 de outubro 

de 2002. De acordo com esse Decreto, o BNDES é uma empresa pública sujeita à supervisão 

do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Ele é o principal instrumento de execução da política de investimento do Governo 

Federal e tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se 

relacionem com o desenvolvimento econômico e social do País, devendo exercer suas 

atividades com o intuito de estimular a iniciativa privada, sem prejuízo de apoio a 

empreendimentos de interesse nacional a cargo do setor público. 

Atualmente, nos termos do art. 7º do Estatuto, são recursos do BNDES “os de 

capital, resultantes da conversão, em espécie, de bens e direitos”; suas receitas operacionais e 

patrimoniais; “os oriundos de operações de crédito, assim entendidos os provenientes de 

empréstimos e financiamentos obtidos pela entidade”; “as doações de qualquer espécie”; “as 

dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União”; “a remuneração que lhe for 

                                                
361 COLBY, Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it Works. CEBRI Artigos. v. 3 a. 
VII, 2012. Disponível em: <http://www.cebri.org/midia/documentos/bndes.pdf> Acesso em: 28 jan. 2016, p. 11. 
362 SILVEIRA, Irimá da. O setor de bens de capital. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, 
Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. São 
Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p. 209-240. 
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devida pela aplicação de recursos originários de fundos especiais instituídos pelo Poder Público 

e destinados a financiar programas e projetos de desenvolvimento econômico e social”; e “os 

resultantes de prestação de serviços.” 

Segundo o BNDES, suas fontes de recursos hoje são nacionais e externas. As 

nacionais compreendem o FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, Debêntures da 

BNDESPAR, Fundo PIS-PASEP e Tesouro Nacional. As externas são de Agências 

Governamentais e Instituições Multilaterais (como BID, Banco Mundial, JBIC, NIB, KfW, 

Banco da China), Fundos de Mercado, Bônus, empréstimos e repasses no exterior. Em 2014, 

sua estrutura de capital apresentava uma composição em que o Tesouro Nacional respondia por 

57,7%, seguido pelo FAT com 22,3%, pelo PIS/PASEP com 3,8%, captações externas com 

4,7%, Patrimônio líquido com 3,5% e outras fontes 8%.363 

O FAT é composto de recursos oriundos do Programa de Integração Social (PIS) e 

do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), tratados 

respectivamente pelas Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de 1970, e 8, de 3 de 

dezembro de 1970. Nos termos da Lei Complementar nº 19, de 25 de junho de 1974, a aplicação 

desses recursos passou a ser unificada, com destinação preferencial a programas especiais de 

investimentos segundo diretrizes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento. Cabia, nos termos 

dessa Lei Complementar, ao BNDES, além da elaboração desses programas, a aplicação dos 

recursos. Com a Constituição de 1988, nos termos de seu art. 239, esses recursos passaram a 

financiar o programa do seguro-desemprego e o abono do PIS/Pasep, ficando apenas 40% 

destinados a programas de desenvolvimento econômico, ainda a cargo do BNDES. 

Os arts. 8º e 9º do Estatuto do BNDES dispõem que ele pode realizar operações 

financeiras de qualquer gênero, financiando programas de desenvolvimento econômico, com 

os recursos do Programa de Integração Social – PIS e do Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público - PASEP; promovendo a aplicação de recursos vinculados ao Fundo de 

Participação PIS-PASEP, ao Fundo da Marinha Mercante - FMM e a outros fundos especiais 

instituídos pelo Poder Público, em conformidade com as normas aplicáveis a cada um; e 

realizando, na qualidade de Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento - 

FND, as atividades operacionais e os serviços administrativos pertinentes àquela autarquia. 

                                                
363 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Apresentação Institucional: 
Área Financeira. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/1YyneZE > Acesso em: abr. 2016. BERNARDINO, Ana 
Paula da Silva. Fontes de Recursos e Atuação do BNDES sob uma Perspectiva Histórica. Revista do Bndes, Rio 
de Janeiro, v. 12, n. 23, p. 53-72, jun. 2005. 
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Cabe ainda ao BNDES contratar operações, no País ou no exterior, com entidades 

estrangeiras ou internacionais; financiar a aquisição de ativos e investimentos realizados por 

empresas de capital nacional no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento 

econômico e social do País; financiar e fomentar a exportação de produtos e de serviços, 

inclusive serviços de instalação, compreendidas as despesas realizadas no exterior, associadas 

à exportação; efetuar aplicações não reembolsáveis em projetos ou programas de ensino e 

pesquisa, de natureza científica ou tecnológica, inclusive mediante doação de equipamentos 

técnicos ou científicos e de publicações técnicas a instituições que se dediquem à realização 

dos referidos projetos ou programas ou tenham dele recebido colaboração financeira com essa 

finalidade específica; efetuar aplicações não reembolsáveis, destinadas especificamente a 

apoiar projetos, investimentos de caráter social, nas áreas de geração de emprego e renda, 

serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, alimentação, habitação, meio ambiente, 

recursos hídricos, desenvolvimento rural e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e 

social, bem como projetos de natureza cultural, observadas as normas regulamentares expedidas 

pela Diretoria; contratar estudos técnicos e prestar apoio técnico e financeiro, inclusive não 

reembolsável, para a estruturação de projetos que promovam o desenvolvimento econômico e 

social do País ou sua integração à América Latina; realizar, como entidade integrante do sistema 

financeiro nacional, quaisquer outras operações no mercado financeiro ou de capitais, em 

conformidade com as normas e diretrizes do Conselho Monetário Nacional; e utilizar recursos 

captados no mercado externo, desde que contribua para o desenvolvimento econômico e social 

do País, para financiar a aquisição de ativos e a realização de projetos e investimentos no 

exterior por empresas brasileiras, subsidiárias de empresas brasileiras e empresas estrangeiras 

cujo acionista com maior capital votante seja, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica 

domiciliada no Brasil, bem como adquirir no mercado primário títulos de emissão ou de 

responsabilidade das referidas empresas. 

A colaboração financeira do BNDES depende, nos termos do art. 10 do Estatuto, 

de um estudo do projeto, quanto a aspectos econômico-financeiros e implicações sociais e 

ambientais. Também é verificado se há segurança quanto ao reembolso, exceto nos casos de 

riscos naturais ou operações não sujeitas a reembolso (normalmente voltadas à área social). 

Finalmente, a análise também compreende a apuração da idoneidade da empresa interessada e 

de seus titulares. 

Sobre os recursos que são operados pelo BNDES, cabe mencionar que ele também 

pode receber empréstimos da União, como os que ocorreram principalmente depois da crise de 
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2008.364 

Apesar das críticas que são feitas à existência desse banco público, Seth Colby 

demonstra que, curiosamente, o BNDES possui a maior taxa de retorno sobre suas ações e sobre 

seus ativos quando comparado com outros bancos de investimento como o IABD, o Banco 

Mundial, o China DB e o Germany KfW. Também gera mais renda líquida por empregado e 

realiza mais empréstimos por empregado em comparação com esses mesmos bancos. Além 

disso, o BNDES ainda se mostra mais eficiente do que bancos do setor privado se levado em 

conta o critério do custo efetivo pela margem de lucro líquido, bem como o critério do custo de 

sua estrutura. E essa comparação foi realizada com o ABN Amro Real, o HSBC, Itaú Unibanco, 

Bradesco, Citibank, Banco do Brasil, Banco Votorantim e Banco Safra.365 

Para Seth Colby, os resultados impressionantes da instituição seriam decorrentes 

do baixo custo de sua estrutura, do acesso a clientes mais dignos de crédito e a um funding 

subsidiado.366 

Esse autor ainda formula instigante questão acerca da razão de ser do BNDES. 

Segundo ele, porque após mais de sessenta anos de sua fundação, a instituição ainda continua 

relevante? A resposta estaria em três funções de suma importância para o governo. A primeira 

delas seria atuar para suprir uma falha de mercado consistente na ausência de um mercado de 

crédito de longo prazo. A segunda estaria na promoção da modernização da economia, noção 

ligada às ideias de Schumpeter de ser necessário alterar de forma qualitativa a produção para 

trazer inovação. Finalmente, o Banco também atuaria como instrumento anticíclico na 

concessão de crédito, tendo em vista que o sistema bancário tenderia a restringir o crédito 

justamente quando a economia mais precisa de recursos, ou seja, nos momentos de 

desaceleração econômica.367 

Enfim, se a Lei estabelece os objetivos dessa instituição, significa que a sociedade 

                                                
364 Tais como os que decorreram das Leis nº 11.948/09 (alterada pela Lei nº12.249/10); nº 12.096/09 (alterada 
pelas Leis nº 12.385/11, nº 12.453/11 e nº 12.712/12); nº 12.397/11; nº 12.453/11 (alterada pela Lei 12.712/12); 
nº 12.872/13; nº 12.979/14, nº 13.000/14 e Medida Provisória nº 661/14, segundo o Relatório Gerencial 
Trimestral dos Recursos do Tesouro Nacional do 4º trimestre de 2014, o qual menciona ainda que, desde a 
Medida Provisória nº 453/2009 até dezembro de 2014, o BNDES já teria captado R$423,5 bilhões do Tesouro 
(BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório Gerencial 
Trimestral dos Recursos do Tesouro Nacional: 4º Trimestre de 2014. jan. 2015. Disponível em: < 
http://bit.ly/1wHhBQU > Acesso em: 11 set. 2015. p. 27). 
365 COLBY, Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it Works. CEBRI Artigos. v. 3 a. 
VII, 2012. Disponível em: <http://www.cebri.org/midia/documentos/bndes.pdf> Acesso em: 28 jan. 2016, p. 15-
17. 
366 Ibid., p. 20. 
367 Ibid., p. 8-10. 
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espera que tais fins alcançados e, obviamente, está disposta a arcar com os custos necessários 

para tanto. Nesse cenário, até poderia ser questionada eventual ineficiência da instituição se, 

por exemplo, fosse constatado desperdício de recursos públicos. Mas, o que dizer quando, ao 

contrário do esperado, encontra-se uma instituição sadia e eficiente operacionalmente (pelo 

menos no que diz respeito aos seus baixos custos e alto retorno)? Assim, mantém-se apenas a 

necessidade de constante busca de aprimoramento no cumprimento de seus fins institucionais, 

o que inclui, obviamente, verificar se suas operações trouxeram desenvolvimento econômico e 

social.368 Afinal, essa é sua principal razão de existir.  

2.2.4 Banco do Nordeste do Brasil - BNB 

O nascimento desse banco está associado ao reconhecimento dos problemas sociais 

e econômicos que a seca causava à região Nordeste. Esse reconhecimento constou 

expressamente do art. 198 da Constituição de 1946 que determinou a aplicação de 3% das 

receitas tributárias anuais em obras e serviços de assistência econômica e social na região. O 

art. 198 ainda previu em seu §1º que um terço dessa quantia seria destinado ao socorro de 

populações em situação de calamidade, além de poder ser emprestado a juro módico a 

agricultores e industriais estabelecidos na área da seca. Esse dispositivo foi regulamentado pela 

Lei no 1.004, de 24 de dezembro de 1949. 

Essa Lei estabeleceu que 20% desse terço das receitas tributárias seriam destinados 

a uma reserva especial para socorrer as populações atingidas pela seca. Os 80% restantes 

poderiam ser aplicados em empréstimos, efetuados por meio do Banco do Brasil, destinados a 

financiamento para construção de açudes e de barragens submersas, aquisição ou construção de 

silos e construção de armazéns e fenis nas fazendas, obras de irrigação, perfuração e instalação 

de poços profundos, aquisição ou reforma de equipamentos e máquinas agrícolas ou industriais 

e aquisição de animais de trabalho, produção de energia elétrica, plantação técnica e intensiva 

de árvores xerófilas de reconhecido valor econômico; serviços e obras de saneamento e 

desobstrução e limpeza de rios e canais; e financiamento de safras agrícolas, em geral, por 

intermédio de cooperativas agrícolas. Em todos os processos deveria ser ouvido o 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 

                                                
368 Paulo Mendonça também é categórico ao afirmar que a finalidade última da instituição não pode ser a 
lucratividade (MENDONÇA, Paulo Augusto Furtado. Intervenção do Estado Brasileiro no Setor Financeiro: 
estudo sobre o banco nacional de desenvolvimento econômico e social. 2005. Dissertação (Mestrado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 112). 
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Porém, segundo Yttrio Corrêa da Costa Neto, em 1951, o governo considerou 

melhor, em vez de utilizar o Banco do Brasil, organizar um plano específico para a atuação 

estatal na região e usar um ente próprio para tanto, pelos seguintes motivos: a) seria melhor um 

ente formado com pessoas e experiências da região, já que se tratava de um instrumento de um 

plano regional; b) a incorporação dos recursos destinados ao Nordeste na Caixa do Banco do 

Brasil poderia levar a desvios; c) o trabalho na região Nordeste exigiria uma administração local 

e centralizada, algo que seria difícil se esse trabalho fosse desenvolvido pelo Banco do Brasil. 

Nasceu, então, o Banco do Nordeste do Brasil, como banco comercial e assistencial.369 

Apesar de esse Yttrio da Costa Neto fazer referência ao ano de 1951, juridicamente 

o BNB só foi instituído por autorização da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952. Essa Lei dispôs 

que o BNB seria organizado sob a forma de sociedade por ações com sede em Fortaleza e com 

recursos oriundos de seu capital social, parte do fundo referido no art. 1º da Lei nº 1.004, de 

1949, depósitos efetuados segundos seus Estatutos, lucros de suas operações e lançamento de 

títulos de sua responsabilidade. De seu capital, o Tesouro Nacional participaria com no mínimo 

70%. 

Entre as atribuições do BNB, dispôs o art. 8º da Lei que a ele caberia prestar 

assistência, mediante empréstimo, a empreendimentos de caráter reprodutivo, na área do 

Polígono das Secas. Entre esses empreendimentos estão todos aqueles indicados na Lei nº 

1.004, de 1949, além do financiamento, mediante penhor mercantil, dos produtos da região até 

o limite máximo de oitenta por cento (80%) de seu valor comercial, ou do preço mínimo, 

oficialmente fixado; da construção e instalação de armazéns, nos centros de coleta e 

distribuição, e de usinas de beneficiamento e industrialização de produtos da região, e que 

concorram para o desenvolvimento e estabilidade da produção agropecuária; o 

desenvolvimento e criação de indústrias, inclusive artesanais e domésticas, que aproveitem 

matérias-primas locais, que ocupem com maior produtividade as populações ou que sejam 

essenciais à elevação dos seus níveis de consumo essencial, no Polígono das Secas; e a 

aquisição, preparo e loteamento de terras para venda de pequenas propriedades rurais, a prazo 

longo, bem como despesas de transporte e sustento de colono durante o período inicial; 

atendidas, porém, as exigências da lei bancária comum ou dos estatutos quanto à manutenção 

de reservas em propriedades imobiliárias.  

A Lei ainda autorizou o BNB a realizar todas as operações habituais dos corretores 

                                                
369 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.87-88. 
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e bancos ou sociedades de investimento ligadas ao desenvolvimento da região e efetuou 

diversas alterações na Lei nº 1.004, de 1949. 

De acordo com Gilberto Bercovici, somente após a criação da Sudene o BNB 

passou efetivamente a ser um instrumento de fomento.370 

O Estatuto atual do BNB foi aprovado em Assembleia de 9 de dezembro de 1980, 

tendo recebido diversas alterações, sendo a última de 28 de março de 2014. Nele fica claro ter 

sido o BNB constituído, sob o ponto de vista da legislação administrativa, na forma de uma 

sociedade de economia mista e, sob a perspectiva da legislação bancária, como banco 

múltiplo.371 

Ainda de acordo com o Estatuto, além das atribuições normais do banco, cabe ao 

BNB exercer aquelas previstas no Decreto-lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e na Lei nº 

7.827, de 27 de setembro de 1989.372 

Nota-se no Estatuto do BNB uma preocupação com o desenvolvimento social, além 

do econômico, em suas atribuições, inclusive com apoio em atividades culturais e 

socioambientais. 

Tendo em conta o objetivo previsto no art. 3º da Constituição Federal de buscar a 

superação das desigualdades regionais e sociais, é evidente o enquadramento do BNB nessa 

lógica de equilibrar o desenvolvimento da nação, principalmente tendo em conta que a região 

Nordeste é, em muitos pontos, a mais desfavorecida no país.373 

Atualmente, o BNB é o maior banco de desenvolvimento da América Latina, 

responsável pelo maior programa de microcrédito da América do Sul, o CrediAmigo.374 

                                                
370 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 
95. 
371 BANCO DO NORDESTE. Estatuto social. 28 mar. 2014. Disponível em: < http://bit.ly/29KVDmf> Acesso 
em: 1º set. 2015. 
372 De forma resumida, o Decreto-lei nº 1.376, de 1974, atribui ao BNB a operação do Fundo de Investimento do 
Nordeste (Finor), determina que ele mantenha Grupo Permanente de Trabalho para coordenar os projetos da 
região executados com recursos dos fundos administrados por ele, pela Sudene, pelo Banco da Amazônia S.A. 
(Basa) e pela Sudam, além de incluí-lo juntamente com o Basa e o Banco do Brasil como agente financeiro dos 
órgãos de desenvolvimento regional e setorial para gestão financeira das medidas relativas aos Fundos de 
Investimentos Regionais e Setoriais. Por sua vez, a Lei nº 7.827, de 1989, institui o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, atribuindo ao BNB a administração do FNE. 
373 BERCOVICI, op. cit., p. 83-142. 
374 BANCO DO NORDESTE. Histórico - Empresa. Disponível em: 
<http://www.bnb.gov.br/web/guest/historico> Acesso em 1º set. 2015. FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, 
Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski. Inclusão financeira no Brasil – Projeto estratégico 
do Banco Central. In: FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von 
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Analisando suas demonstrações de 2014, verifica-se que o BNB contratou R$25,3 

bilhões, sendo R$13,5 bilhões com recursos do FNE. Do importe total, R$14,3 bilhões (56,3%) 

foram destinados a financiamentos de longo prazo (investimentos rurais, industriais, 

agroindustriais, infraestrutura, comércio e serviços). Com relação ao perfil do tomador, R$15,3 

bilhões (60,2%) do valor das operações de crédito foram destinados a pequenos empresários, 

pessoas físicas, pequenos produtores rurais e beneficiários dos programas Crediamigo e Pronaf. 

Relativamente aos setores atendidos, o rural ficou com R$5,3 bilhões, o industrial com R$6,5 

bilhões, o de infraestrutura com R$0,2 bilhões, comércio com 10,8 bilhões e serviços com 

R$2,6 bilhões.375 

O BNB, como se viu então, tem a peculiaridade de estar voltado ao 

desenvolvimento de área geográfica delimitada. Não se trata de privilégio da área atendida, mas 

mera compensação para buscar a redução da desigualdade regional. 

2.2.5 Banco da Amazônia 

A constituição desse banco está ligada à aliança entre Brasil e Estados Unidos 

durante a Segunda Guerra Mundial. Os americanos tinham a intenção de garantir o 

fornecimento de borracha para si, matéria estratégica no esforço de guerra, motivo pelo qual foi 

incluída entre os Acordos de Washington de 1942 a criação do Banco de Crédito da Borracha. 

Neste, os Estados Unidos seriam sócios com 40% do capital por meio da Rubber Reserve 

Company, depois denominada Rubber Development Corporation.376 

Embora esse Banco, que recebeu o monopólio da compra e venda da borracha entre 

outras atribuições, tenha contribuído para fomentar o aumento das exportações, estas 

efetivamente decorreram do interesse externo dos Estados Unidos, fato que ficou claro com o 

término da guerra e a volta da borracha asiática ao mercado, levando ao declínio do negócio na 

região amazônica e à necessidade de ação estatal para ampará-la.377 

                                                
Borowski (Coords.). Perspectivas e desafios para inclusão financeira no Brasil: visão de diferentes atores. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2009, p. 21. 
375 BANCO DO NORDESTE. Demonstrações Financeiras: Banco e FNE.  31 dez. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/1YJrE0X > Acesso em: 1º set. 2015. 
376 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.85-86. 
377 Ibid., p.86. A propósito, Caio Prado Júnior destacou bem essa característica da economia brasileira, sempre 
voltada à exportação de poucos gêneros básicos e totalmente dependente dos humores externos (PRADO 
JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 26.ed. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 97, 124, 148, 157, 158, 
168, 217, 219). 
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Uma reorganização de 1950 transformou o Banco de Crédito da Borracha em Banco 

de Crédito da Amazônia, além de ampliar suas atividades. Ele passou a receber recursos da 

União e, a partir de 1953, por força da Lei nº 1.806, a participação nesses recursos passou a ser 

definida segundo convênio firmado com a Superintendência de Valorização Econômica da 

Amazônia. Em 1969 ocorre a nacionalização do capital pertencente à Rubber Development 

Company.378 

Juridicamente, foi o Decreto-lei nº 4.451, de 9 de julho de 1942, que autorizou a 

constituição do Banco de Crédito da Borracha, a ser regido pela legislação das sociedades por 

ações, controlado pela União, com sede em Belém/PA e duração de 20 anos. 

No Decreto-lei consta expressamente a destinação do Banco para o 

“desenvolvimento da produção da borracha e sua defesa econômica”, bem como de prestar, 

“por meio de empréstimos, assistência financeira aos produtores e a pessoas e firmas dos 

Estados produtores diretamente interessadas na extração, comércio e industrialização da 

borracha”. Essa assistência seria destinada, nos termos do art. 7º, a “a) aviamentos destinados 

aos seringais; aquisição de maquinismos, utensílios e materiais necessários à colheita, 

beneficiamento e guarda da borracha; b) desenvolvimento dos meios de transporte entre os 

centros produtores e as praças de Belém e Manaus; c) saneamento e colonização das melhores 

zonas produtoras de borracha expressamente para nela serem plantados e cultivados seringais 

das espécies de hevea de maior resistência e rendimento, indicadas pelo Instituto Agronômico 

do Norte; e d) organização de cooperativas de seringueiros e pequenos seringalistas.” 

O art. 8º desse diploma assegurou ao Banco a “a exclusividade das operações finais 

de compra e venda de borracha, de qualquer tipo ou qualidade, quer se destine o produto à 

exportação, quer ao suprimento da indústria nacional.” 

Posteriormente, houve a edição da Lei nº 1.184, de 30 de agosto de 1960, que 

mudou o seu nome para Banco de Crédito da Amazônia S.A., prevendo que ele efetuaria “todas 

as operações bancárias relacionadas, direta ou indiretamente, com as atividades industriais 

comerciais e produtoras da região amazônica e às concernentes ao comércio e à industrialização 

da borracha no território nacional.” 

Essa Lei ainda instituiu o Fundo de Fomento à Produção composto por 10% das 

dotações anuais previstas no art. 199 da Constituição de 1946, segundo o qual: “Art. 199. Na 
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execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a União aplicará, em caráter 

permanente, quantia não inferior a três por cento da sua renda tributária.” 

Cabe destaque ainda para a Lei nº 5.122, de 28 de setembro de 1966, que alterou o 

nome da instituição para Banco da Amazônia S.A.. Nessa Lei, as atribuições do Banco passaram 

a abranger: a) execução da política do Governo Federal na Região Amazônica relativa ao 

crédito para o desenvolvimento econômico-social; b) operações bancárias em todas as suas 

modalidades, inclusive aceites, avais e prestação de quaisquer garantias e especialmente as 

operações direta ou indiretamente relacionadas com as atividades industriais, comerciais e 

produtoras da Região Amazônica; c) funções de agente financeiro da Superintendência do Plano 

de Valorização Econômica da Amazônia- SPVEA; d) atuar como agente financeiro para 

aplicação, na Região Amazônica, de recursos mobilizados interna ou externamente de acordo 

com a legislação em vigor; e) execução, com exclusividade, dos serviços bancários da SPVEA 

e dos demais órgãos regionais, federais, inclusive autarquias, e em especial a movimentação 

dos recursos do artigo 199 da Constituição Federal; f) execução dos serviços bancários de 

quaisquer órgãos federais, inclusive autarquias, nos termos do item II do art. 19 da Lei nº 4.595, 

de 31 de dezembro de 1964, nas localidades da Região Amazônica onde o Banco do Brasil S. 

A. não disponha de agências; g) aplicação, como agente financeiro da SPVEA, segundo as 

diretrizes de desenvolvimento econômico que esta traçar, dos recursos por ela destinados para 

crédito em favor da iniciativa privada na Região, sem prejuízo da ação normativa do Conselho 

Monetário Nacional; h) executar, paralelamente ao Banco do Brasil S. A., na Região 

Amazônica e como agente da Comissão de Financiamento de Produção, a política dos preços 

mínimos dos produtos agrícolas, pecuários ou extrativos, na forma da legislação em vigor. 

Quanto aos recursos operados pelo BASA, Victor Leonardo de Araujo e Marco 

Antonio Macedo Cintra destacam que a principal fonte seria o FNO,379 além contar também 

com recursos próprios e outros como o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), 

depósitos especiais do FAT, repasses do BNDES, do Fundo da Marinha Mercante (FMM) e do 

Orçamento Geral da União.380 

O FDA foi criado pela Medida Provisória nº 2.157, de 2 de maio de 2001, que foi 

reeditada até a Medida Provisória nº 2.145-5, de 24 de agosto de 2001 e alterada pela Lei 

Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007. De acordo com o art. 3º da Medida Provisória, 

                                                
379 Mais informações sobre o FNO estão no Capítulo 1.4.1. 
380 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p. 39. 



125 
 

o FDA, de natureza contábil, é gerido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

– Sudam, “com a finalidade de assegurar recursos para a realização, em sua área de atuação, de 

investimentos em infra-estrutura e serviços públicos e em empreendimentos produtivos com 

grande capacidade germinativa de negócios e de atividades produtivas.” 

O FAT é utilizado pelo BASA para atuar na modalidade Proger-Urbano, atendendo 

crédito de pequenas e microempresas, empreendedores do setor informal da economia, 

cooperativas, associações de produção e dos recém-formados. Os depósitos especiais do FAT 

são direcionados conforme os termos da Lei nº 8.352/1991.381 

O FMM é operado pelo Basa em parceria com o BB e pertence à atuação do 

Ministério dos Transportes, destinado a financiar instalações físicas de estaleiros brasileiros e 

embarcações não voltadas para pesca.382 

Finalmente, o Basa também opera o Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam), 

criado pelo Decreto-lei nº 1.376/1974. Seus recursos devem ser aplicados em empresas que 

tenham sido consideradas aptas para receber incentivos fiscais pelas agências de 

desenvolvimento regional ou setorial, sob a forma de subscrição de ações ou debêntures 

conversíveis ou não em ações (art. 4º). 

Quanto ao atual perfil de atuação do BASA, nota-se em seu Relatório de 

Administração de 2014, que o Banco atende todos os 450 municípios da Região Norte. Em sua 

política de fomento, por meio do Programa “Supera Mais”, fez o volume de crédito de longo 

prazo chegar ao patamar de mais de R$ 6 bilhões, dos quais R$5,3 bilhões oriundos do FNO. 

As micro e pequenas empresas também foram atendidas com crédito no importe de R$940,9 

milhões, além de R$11,1 milhões para microempreendedores individuais, R$68,7 milhões no 

Microcrédito Urbano, R$18 milhões no Microcrédito Rural, R$714,3 milhões no Plano Safra 

voltado à agricultura familiar e R$1,3 bilhões na carteira comercial.383 

De modo geral, as Operações de Crédito do Banco encerraram 2014 com um saldo 

de R$1,9 bilhões, sendo R$221 milhões para o setor público e R$1,7 bilhões para o setor 

privado. 

Assim como o BNB, o Banco da Amazônia é instrumento fundamental para tratar 

                                                
381 BANCO DA AMAZÔNIA. Relatório da Administração: Exercício 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/2aWQWs9> Acesso em: 9 set. 2015, p. 41. 
382 Ibid., p. 41. 
383 Ibid.. 
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da questão das desigualdades regionais, tendo em conta as condições também desfavorecidas 

da região Norte em termos de desenvolvimento.384 

  

                                                
384 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 
86-89;115-124. 
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CAPÍTULO 3 MODALIDADES DE DIRECIONAMENTO DE 
CRÉDITO: VIRTUDES E VICISSITUDES 

O objetivo desse capítulo é analisar cada uma das quatro modalidades de crédito 

direcionado, trazendo alguns aspectos relevantes, tais como as normas jurídicas pertinentes, as 

críticas a respeito delas e alguns dados relativos a cada uma. 

Espera-se com essa análise verificar os elementos comuns e peculiares de cada 

modalidade, contribuindo para o aprimoramento do papel do Estado no direcionamento do 

crédito.  

3.1 BNDES e o crédito de longo prazo 

Esse tópico poderia ser chamado simplesmente de crédito de longo prazo. Mas a 

importância do BNDES para esse tipo de crédito é tamanha que se justifica seu tratamento 

conjunto. Ernani Teixeira Torres Filho e Fernando Nogueira da Costa, a esse respeito, lembram 

que o financiamento de longo prazo no Brasil em moeda nacional foi sempre uma atividade 

quase que exclusiva da instituição.385 

Aliás, não é por outra razão que a classificação do crédito direcionado mais comum 

menciona como o tipo com maior volume justamente o crédito concedido pelo BNDES.386  

Seth Colby verificou que no ano de 2011, por exemplo, considerando os créditos 

com mais de três anos de maturação, o BNDES respondia por 72% do total, seguido por CEF 

com 9%, Banco do Brasil com 6% e os demais bancos com 13%. Neste mesmo ano, o BNDES 

emprestou três vezes mais do que o Banco Mundial e se tornou o maior credor da América do 

Sul. Esse autor ainda aponta o curioso aspecto de que, apesar de sua taxa de juros ser inferior à 

praticada pelo mercado, o BNDES seria extremamente lucrativo, tendo gerado US$ 4,5 bilhões 
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de lucro nesse ano.387 

Em obra específica sobre a atuação setorial do BNDES, editada por ocasião de seus 

50 anos, é interessante notar a importância da instituição em cada parte da economia nacional. 

O setor siderúrgico recebeu prioridade do BNDES desde sua instituição, em razão 

de seu papel estratégico.388 

No setor de celulose e papel, atuou não apenas como financiador, mas como 

planejador e indutor de investimentos, fortalecendo a indústria nacional para torná-la 

independente do apoio do BNDES, o que é comprovado pela manutenção da competitividade 

do setor quando da ruptura com o modelo da política econômica em 1990.389 

Na agroindústria, sua participação é mais intensa a partir da década de 1990, embora 

ainda em níveis baixos. Essa década é caracterizada pela abertura comercial, redução da 

proteção de alguns setores, estabilização monetária com o Plano Real, elevação dos juros e da 

taxa de câmbio, crise agrícola em meados da década, eliminando os produtores menos eficientes 

e levando a uma concentração dos que permaneceram no setor.390 

No setor automotivo, a peculiaridade está no fato de ter sido o único incluído no 

Plano de Metas, mesmo não estando ligado à infraestrutura.391 

Os setores de comércio e de serviços também contaram com participação do 

BNDES expressiva entre 1952 e 1990, com transportes e energia elétrica tomando metade do 

orçamento, embora essa atuação estivesse restrita às metas de industrialização e infraestrutura. 

Houve importante atuação na formação de mão de obra e no apoio à pesquisa e 

desenvolvimento, como o programa da Quota de Educação e Treinamento Técnico em 1958 

que, embora não tenha alcançado os resultados esperados, ensejou a criação do Fundo de 

                                                
387 COLBY, Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it Works. CEBRI Artigos. v. 3 a. 
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Desenvolvimento Técnico e Científico (Funtec). Também a área de consultoria técnica foi 

apoiada pelo BNDES por meio do Fundo de Financiamentos a Estrutura de Projetos e 

Programas (Finep), instituído em 1965. A partir de 1994 o financiamento ao setor de comércio 

e serviços passou a ser irrestrito, tendo, todavia, sofrido com as repercussões da crise cambial 

de 1999 e do racionamento de energia elétrica de 2001.392 

Também para o setor de eletrônica, o Funtec foi importante na formação de doutores 

e mestres para promover o desenvolvimento tecnológico já no fim da década de 1970. Em 

meados dessa década, o Banco participa no projeto de um microcomputador para fins militares. 

Em 1981 é firmada uma parceria entre a Secretaria Especial de Informática e a Finame/BNDES 

para financiar a comercialização de bens e sistemas de informática. Em meados da década de 

1990, passa a verificar o índice de nacionalização dos bens que seriam financiados para 

estimular a produção nacional, além de pressionar as multinacionais a instalarem fábricas no 

Brasil.393 

O BNDES também participou da montagem do parque petroquímico, 

principalmente na década de 1970. O Estado se associou com empresas privadas diminuindo o 

risco no abastecimento de matérias primas, além de, por meio do BNDES, financiar ou 

participar no capital das indústrias do setor, levando-o a se expandir.394 No setor de bens de 

capital, destacou-se a participação do Finame.395 O último setor do ramo industrial a ser 

destacado seria o complexo têxtil, em que o BNDES colaborou no financiamento de máquinas 

e equipamentos e na implantação de novas fábricas.396 

O Banco atuou ainda para instalar a infraestrutura urbana, seja fornecendo 

financiamento, seja auxiliando no planejamento e orientação técnica, por exemplo, na área de 

                                                
392 LEMOS, Mario Luiz Freitas; ROSA, Sergio Eduardo Silveira da; TAVARES, Marina Mendes. Os setores de 
comércio e de serviços. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. São Paulo: DBA; Rio de 
Janeiro: BNDES, 2002, p.129-152. 
393 NASSIF, André. O complexo eletrônico brasileiro. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, 
Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. São 
Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p. 153-192. 
394 MONTENEGRO, Ricardo Sá Peixoto. O Setor Petroquímico. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; 
KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: 
histórias setoriais. São Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p. 193-208. 
395 SILVEIRA, Irimá da. O setor de bens de capital. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, 
Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. São 
Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p. 209-240. 
396 MONTEIRO FILHA, Dulce Corrêa; CORRÊA, Abidack. O complexo têxtil. In: PAULO, Elizabeth Maria de 
São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: 
histórias setoriais. São Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p. 241-276. 
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transportes e saneamento básico.397 Teve importante atuação no Programa Nacional de 

Desestatização-PND nos setores de telecomunicações, elétrico e de transporte ferroviário de 

cargas. No setor de telecomunicações, sua atuação é significativa a partir de 1997, inclusive 

chegando a ser o maior responsável pelos investimentos realizados após 1998.398 No elétrico, 

foi financiador e forneceu garantias para obtenção de financiamentos no exterior.399 No 

ferroviário, além de financiamentos, proporcionou estudos técnicos e planejamento setorial.400 

Por outro lado, sem olvidar o aspecto econômico, foi anunciado em sua missão, 

constante de seu Plano Estratégico de 2000-2005, pela primeira vez de forma explícita o 

compromisso de reduzir as desigualdades regionais e sociais, além de manter e gerar empregos. 

Merecem ser destacados no âmbito social os programas voltados à saúde e educação, 

infraestrutura urbana em áreas menos favorecidas e programas de microfinanças.401 De fato, 

embora bem antes o BNDES já houvesse se preocupado com aspectos sociais e ambientais, 

somente no final de 1990 há uma consolidação de seu empenho nessas áreas.402 

A sua atuação, como salienta Mario Gomes Schapiro, ocorre basicamente pela 

concessão de crédito e pela participação societária.403 

De modo geral, os contratos do BNDES são regidos pela Resolução no 665, de 10 

de dezembro de 1987. O acompanhamento de suas operações, por sua vez, é regulamentado 

                                                
397 MOREIRA, Terezinha. A infraestrutura urbana. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, 
Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. São 
Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p.277-296. 
398 NEVES, Maurício dos Santos. O setor de telecomunicações. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; 
KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: 
histórias setoriais. São Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p. 297-320. 
399 GOMES, Antônio Claret S.; ABARCA, Carlos David G.; FARIA, Elíada Antonieta S. T.; FERNANDES, 
Heloísa Helena de O. O setor elétrico. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. São Paulo: DBA; Rio 
de Janeiro: BNDES, 2002, p. 321-348. 
400 LACERDA, Sander Magalhães. O transporte ferroviário de cargas. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; 
KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: 
histórias setoriais. São Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p. 349-366. 
401 AZEREDO, Beatriz; DUNCAN, Pedro; CONSENTINO, Teresa Cristina. O desenvolvimento social e urbano: 
período 1996-2002. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. São Paulo: DBA; Rio de Janeiro: 
BNDES, 2002, p. 367-390.  
402 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. BNDES: um banco de 
história e do futuro – texto Márcia de Paiva. São Paulo: Museu da Pessoa, 2012, p. 143.  
403 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do BNDES em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, 2009, p.209-220. Esse autor ainda lembra da distinção entre programas e 
linhas de crédito, sendo aqueles transitórios e essas permanentes (Ibid., p. 240). 
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pela Resolução no 660, de 30 de setembro de 1987.404 Essas diretrizes, principalmente para um 

ente integrante da Administração Pública, são indispensáveis para se garantir um razoável grau 

de impessoalidade nas operações em alinhamento com os princípios do art. 37, caput, da 

Constituição Federal. 

Diferentemente das demais modalidades de direcionamento de crédito, que 

possuem uma destinação bem precisa, a atuação do BNDES é ampla, embora sempre voltada 

para o desenvolvimento. Ele opera com recursos próprios ou com a gestão de recursos externos, 

inclusive internacionais e de fundos, e executa diversos programas.405 

A forma como o Estado lida com o crédito de longo prazo é alvo de uma série de 

críticas. Alguns autores, antes da crise de 2008, chegaram a sustentar que o BNDES deixara de 

ter relevância ante o fato de o Brasil ter alcançado grau de investimento, embora não se 

preocupassem com o desenvolvimento social.406 Entre as críticas e questões envolvidas com a 

sua atuação estariam: se a atuação estatal causaria crowding out; se haveria insuficiência de 

financiamento de longo prazo e se esta seria causada por insuficiência de poupança; se haveria 

impacto das recomendações de Basileia no crédito; e se a atuação estatal no crédito traria 

reflexos no controle da inflação e no crescimento. Embora parte dessas questões também possa 

ser aplicada às outras modalidades de crédito direcionado, elas serão tratadas nesse tópico, em 

razão de o BNDES ser o maior responsável pelo direcionamento. 

Além dessas questões, o último tópico trará alguns apontamentos sobre a 

distribuição do crédito do BNDES. 

3.1.1 A polêmica sobre a concessão de recursos do Tesouro para o 
BNDES 

Conforme já mencionado acima, o BNDES recentemente recebeu empréstimos da 

União, como os que decorreram das Leis nº 11.948/09 (alterada pela Lei nº12.249/10); nº 

12.096/09 (alterada pelas Leis nº 12.385/11, nº 12.453/11 e nº 12.712/12); nº 12.397/11; nº 

12.453/11 (alterada pela Lei 12.712/12); nº 12.872/13; nº 12.979/14, nº 13.000/14 e Medida 

                                                
404 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.  Disposições Aplicáveis aos 
Contratos do BNDES e as Normas e Instruções de Acompanhamento. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/2a5Ri1F > Acesso em: 8 jun. 2016. 
405 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. BNDES: um banco de 
história e do futuro – texto Márcia de Paiva. São Paulo: Museu da Pessoa, 2012, passim.  
406 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p. 989. 
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Provisória nº 661/14, segundo o Relatório Gerencial Trimestral dos Recursos do Tesouro 

Nacional do 4º trimestre de 2014. De acordo com esse Relatório, desde a Medida Provisória nº 

453/2009 até dezembro de 2014, o BNDES já teria captado R$423,5 bilhões do Tesouro.407 

Desses recursos, de 2009 a 2014 foram aplicados R$385,79 bilhões acrescidos de 

R$167,01 bilhões decorrentes de retorno da carteira de contratos, totalizando R$552,9 bilhões, 

conforme tabela a seguir elaborada pelo BNDES:408 

Tabela 2 - Aplicações de recursos do Tesouro pelo BNDES de 2009 a 2014: 
Modalidade Valor da 

Liberação 
Percentual 

FINAME 278.593,77 50,4% 
FINEM 116.230,10 21,0% 
PRÉ-EMBARQUE 46.156,20 8,3% 
BNDES AUTOMATICO 34.144,98 6,2% 
MAQ/EQUIP 23.011,47 4,2% 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.780,04 3,8% 
PROJECT FINANCE 20.734,60 3,8% 
DEMAIS MODALIDADES 13.204,80 2,4% 
Total 552.855,96 100% 

 Fonte: BNDES, RJ, 2015 
 Autoria: BNDES/AF/DECAP, RJ, 2015 
 Nota: valores em R$ milhões 

Esses recursos, ainda segundo esse Relatório Gerencial, foram distribuídos entre 

indústria (33,9%), infraestrutura (34,4%), comércio/serviços (21,7%), agropecuária e pesca 

(8,9%) e indústria extrativa (1%). A distribuição segundo o porte das empresas levou 54% dos 

recursos para as grandes e 14% para as microempresas. 

Entre os maiores projetos apoiados estão beneficiadas a Refinaria Abreu e Lima 

S/A e a Petrobrás. Essa menção é importante ante as recentes notícias de ilícitos envolvendo 

essas empresas.409 Tais fatos evidenciam a necessidade de um controle mais efetivo na 

destinação dos recursos, mormente porque, sanados os desvios, é possível que a ação por meio 

da instituição tenha impactos positivos ainda maiores.410 De todo modo, a existência de desvios 

não justifica a supressão da função da entidade ou sua extinção. 

Ana Cristina Lima Couto e Jaime Graciano Trintim, a esse respeito, verificaram 

que os benefícios trazidos superaram os custos, além de lembrar que tais efeitos positivos 

                                                
407 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório Gerencial 
Trimestral dos Recursos do Tesouro Nacional: 4º Trimestre de 2014. jan. 2015. Disponível em: < 
http://bit.ly/1wHhBQU > Acesso em: 11 set. 2015. p. 27. 
408 Ibid., p. 29. 
409 LAUDO aponta que obra da Refinaria Abreu e Lima teve sobrepreço de 16%. G1. 7 jul. 2015. Disponível: < 
http://glo.bo/22imNpu > Acesso em: 11 set. 2015. TCU abre processo contra Petrobras por obras em refinaria 
Abreu e Lima. Valor Econômico. 6 jun. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/2aie0je > Acesso em: 11 set. 2015. 
410 Sobre como a corrupção atrapalha o desenvolvimento, cf.: SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.350-355. 
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também abrangem empregos gerados, renda e maior arrecadação tributária.411 

Na mesma linha, Thiago Rabelo Pereira e Adriano Simões esclarecem que a análise 

da operação realizada pelo Tesouro não pode ser feita simplesmente levando em conta seus 

custos diretos ou sua taxa de retorno. Para eles, é necessário considerar o papel do BNDES em 

relação às falhas de mercado, como o fornecimento de crédito de longo prazo não oferecido 

pela iniciativa privada, incluindo sua função anticíclica nos momentos de crise, mantendo os 

investimentos e a arrecadação fiscal.412 

Seth Colby também menciona que não seria adequado sustentar prejuízo estatal 

utilizando para tanto apenas a diferença entre a taxa Selic e a TJLP. Se o governo capta recursos 

pelo custo da taxa Selic e empresta utilizando a TJLP, que é menor, de fato, sob certa 

perspectiva, poderia haver prejuízo. Porém, segundo ele, deveriam ser considerados outros 

aspectos como os dividendos pagos pelo BNDES ao Tesouro e o aumento de arrecadação 

decorrente do aquecimento da atividade econômica entre outros, que, contudo, são difíceis de 

medir.413 

Também em defesa dessas operações, Ernani Teixeira Torres Filho e Fernando 

Nogueira da Costa ressaltam que é mais econômico usar um banco público do que a 

Administração Direta usar recursos de seu orçamento para realizar uma política pública. Isso 

porque os bancos públicos, para cada parcela de capital, podem multiplicar o valor por meio de 

empréstimos, segundo os limites das recomendações de Basileia. Dito de outra forma, se se 

considerar, apenas como exemplo, uma exigência de capital próprio equivalente a 11% dos 

empréstimos efetuados, isso significaria dizer que, em vez de empregar 100% dos recursos 

necessários para uma política pública, basta usar 11% como capital de um banco público, que 

ele, pelo efeito multiplicador, emprestará o valor necessário para a política. Assim, essa política 

sairia ao custo de aproximado de 10% do custo fiscal potencial.414 

Esse argumento inclusive justifica o aporte de recursos do Tesouro para o BNDES, 

                                                
411 COUTO, Ana Cristina Lima; TRINTIM, Jaime Graciano. O papel do BNDES no financiamento da 
economia brasileira. Trabalho apresentado no VII Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira. 
2012. Disponível em:< http://bit.ly/29QoDM8 > Acesso em: 31 jul. 2015, p. 17. 
412 PEREIRA, Thiago Rabelo; SIMÕES, Adriano. O papel do BNDES na alocação de recursos: avaliação do 
custo fiscal do empréstimo de R$100 bilhões concedido pela União em 2009. Revista do BNDES, Rio de 
Janeiro, n. 33, p. 5-54, 2010. 
413 COLBY, Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it Works. CEBRI Artigos. v. 3 a. 
VII, 2012. Disponível em: <http://www.cebri.org/midia/documentos/bndes.pdf> Acesso em: 28 jan. 2016, p. 13. 
414 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p.986. 
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porque, segundo eles, em primeiro lugar, há retorno do lucro do BNDES na forma de dividendos 

à União. Em segundo, há um ganho fiscal no curto prazo, pela expansão do produto e da renda 

da economia. Em terceiro, também haveria ganho fiscal de longo prazo, pelo aumento da 

capacidade produtiva da economia, expandindo o PIB sem pressão inflacionária e aumentando 

a arrecadação.415 

Mariana Mazzucato também ressalta os incríveis resultados do BNDES no que diz 

respeito a retornos em investimentos produtivos, citando que em 2010 o retorno sobre seu 

patrimônio líquido foi de 21,2%, “reinvestidos pelo Tesouro brasileiro em áreas como saúde e 

educação”. Menciona ainda para efeitos comparativos o resultado negativo de -2,3% do BIRD, 

que é uma instituição equivalente.416 

Nessa mesma linha, não se deve olvidar que o crédito concedido pelo BNDES não 

é uma simples operação bancária visando lucro (muito embora a instituição venha apresentando 

lucro). O objetivo maior é o investimento voltado ao desenvolvimento. E desenvolvimento 

custa.417 Como esse resultado interessa a todo o país, cabe a toda coletividade contribuir, de 

modo que nada mais adequado do que a utilização de recursos públicos nesse projeto. 

A propósito, Fábio Nusdeo lembra que é inerente ao banco de desenvolvimento ser 

um instrumento de correção de distorções.418 Justamente por haver distorções é que o crédito 

deixa de ser concedido a setores importantes para toda a sociedade. Não se pode esperar, dessa 

forma, que uma operação de crédito que busque corrigir distorções seja sempre uma operação 

normal com taxas de mercado. 

Danilo Tavares da Silva cita exemplos em que a ajuda governamental é cabível e 

plenamente justificável, inclusive casos de concessão de recursos não reembolsáveis, 

justamente por haver um interesse público a ser atendido.419 Ele ainda traz estudo que defende 

                                                
415 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p. 993. 
416 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, p.20. 
417 Veja-se o exemplo dos custos com inovação, tão necessária para a promoção do desenvolvimento 
(MAZZUCATO, op. cit., p.17-18).  
418 NUSDEO, Fábio. Bancos de desenvolvimento. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Coord.). Enciclopedia 
Saraiva. v. 10, São Paulo: Saraiva, 1977, p. 248-249.  
419 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.68-
74. Embora tratando especificamente sobre os questionamentos da utilização de recursos públicos para o 
financiamento das desestatizações, Danilo Tavares da Silva arrola as seguintes justificativas para essa atuação: a) 
não caberia ao BNDES discriminar setores; b) ausência de capital privado e com bom custo em áreas 
importantes como infraestrutura e desenvolvimento tecnológico, por conta do risco ou longo prazo de maturação; 
c) redução do valor do crédito impacta positivamente no valor da tarifa beneficiando os usuários (SILVA, Danilo 
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a utilização de recursos do Tesouro por conta de seu efeito multiplicador, que, além de ser maior 

do que a diferença entre a captação e as taxas dos empréstimos do BNDES, seria responsável 

pelo incremento no investimento nos últimos anos.420 

De todo modo, sendo públicos os recursos do Tesouro, sua aplicação deve ser 

orientada por critérios de impessoalidade e eficiência, e sua destinação, além de ser 

democraticamente eleita, não pode olvidar a isonomia e mesmo a justiça social. Afinal, como 

lembra Danilo Tavares da Silva, a decisão sobre a aplicação de recursos públicos não é neutra, 

pois o atendimento de uns implica o não-atendimento de outros.421 

Sendo mais específico, se tais recursos estiverem destinados por lei, por exemplo, 

a atender projetos de combate à seca no Nordeste, sua aplicação dependerá de uma distribuição 

impessoal entre os possíveis interessados nessa região, sem privilegiar uns em detrimento de 

outros. Necessitará ser eficiente, no sentido de maximizar os resultados esperados. Ainda que 

esteja fixada em lei sua destinação, não poderá visar ao atendimento de determinada parcela da 

população se houver outra parcela em iguais condições, sob pena de ofensa à isonomia, salvo 

se forem insuficientes os recursos, hipótese em que o legislador novamente deverá ser chamado 

a decidir democraticamente a solução. Finalmente, também quanto aos que estiverem em 

situação desigual deverá haver uma decisão democrática quanto aos que serão atendidos 

primeiro, por exemplo dando prioridade aos mais desfavorecidos na busca de reduzir as 

desigualdades sociais, mas sem tornar os beneficiários dependentes. 

Com relação à forma de utilização dos recursos e da necessidade de sua aplicação 

eficiente, cabe destacar que mesmo quando o empréstimo por meio dos bancos públicos for 

alternativa melhor do que a aplicação dos recursos fiscais diretamente nas políticas públicas, 

poderá haver situações em que a simples concessão de garantias já atenderá determinados 

beneficiários, sem necessidade de despender efetivamente os recursos. É o que ocorre nos casos 

em que um agente está disposto a pagar pelo crédito, mas não consegue sua concessão apenas 

                                                
Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, conteúdo local e 
financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014, p.98-99). 
420 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.105.  
421 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.36-
36. 
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por não ter garantia.422 

3.1.2 Crowding out ou crowding in? 

Crowding out significa não deixar espaço para algo crescer ou se desenvolver.423 

No caso, a expressão diria respeito ao fato de o crédito direcionado excluir outros agentes do 

mercado ou impedir a formação de um mercado privado de crédito. 

Para Torres Filho e Costa, teriam contribuído negativamente para o debate sobre 

esse tema as condições financeiras adversas na América Latina na década de 1980, quando 

bancos públicos passaram a ser utilizados para medidas de emergência, fato que serviu de 

combustível para a sustentar a privatização e outras ideias do Consenso de Washington durante 

a década de 1990.424  

Na discussão, o BNDES foi acusado de causar crowding out, bem como de ter 

impedido o desenvolvimento do mercado de capitais.425  

Rafael La Porta e outros também sugeririam que a presença estatal no setor bancário 

teria o condão de inibir o mercado privado de crédito, estando assim de acordo com a teoria por 

eles chamada de “visão política” em contraposição com a “visão desenvolvimentista”.426 

Juntam-se aos partidários desse entendimento Pérsio Arida427 e Armando Castelar 

Pinheiro. Armando Castelar Pinheiro sugere que é difícil para o crédito privado concorrer com 

o crédito direcionado por conta dos subsídios ligados a este.428 

Da mesma forma, embora em artigo específico sobre o direcionamento de crédito 

imobiliário e rural, Ana Carla Abrão Costa e Eduardo Lundberg apontam que tais modalidades 

de crédito, ante sua maior inadimplência, impactaria negativamente nos volumes totais de 

                                                
422 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.86-
89. 
423 CAMBRIDGE INTERNATIONAL DICTIONARY OF ENGLISH. London: Cambridge University Press, 
1995, p. 329. 
424 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p. 980-981. 
425 Ibid., p. 981; 987. 
426 LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei. Government Ownership of 
Banks. Harvard Institute of Economic Research. Feb. 2000. Discussion Paper no 1890, p. 6; 18. 
427 ARIDA, Pérsio. Mecanismos compulsórios e mercados de capitais: propostas de política econômica. 
Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, maio 2005, (Texto para Discussão no 8).  
428 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no Brasil: para onde ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p. 47. 
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concessão em um movimento de crowding out amplificado.429 

Sobre o posicionamento convencional que sustenta o crowding out, além da 

perspectiva que tem por foco o investimento público como inibidor do privado, seria necessário, 

em primeiro lugar, verificar se, por trás de tal posicionamento, não haveria uma simples disputa 

pela utilização da poupança, ainda que com o intuito de promover sua aplicação mais 

“eficiente”.430 

Contrariamente a essas posições, Luiz Gonzaga Belluzzo, com base em estudo do 

FMI, lembra que o investimento público afeta a economia no curto prazo dando impulso à 

demanda agregada por meio do “multiplicador fiscal”, incentivando o investimento privado, ou 

seja, gerando crowding in, em razão da “forte complementariedade ensejada pelo investimento 

em serviços de infraestrutura.” Além disso, também atingiria a economia no longo prazo, ao 

ampliar a capacidade produtiva com a “construção do novo estoque de capital.” 431 

Mário Gomes Schapiro também sustenta que o BNDES utiliza instrumentos de 

atuação que contribuem para o sistema financeiro, gerando um efeito de crowding in, suprindo 

a demanda de crédito nos setores não atendidos pela iniciativa privada.432 No mesmo sentido, 

como lembra Marcos Cintra, há quem sustente que o crédito público deve apenas complementar 

o privado e não substituí-lo.433 Mariana Mazzucato salienta também que o argumento do 

crowding out só teria sentido em uma economia com pleno emprego.434 

Por sua vez, Luciano Coutinho e Bráulio Lima Borges parecem indicar que o efeito 

crowding out estaria mais associado ao perfil da dívida pública e não como decorrência do 

                                                
429 COSTA, Ana Carla Abrão; LUNDBERG, Eduardo. Direcionamento de crédito no Brasil: uma avaliação das 
aplicações obrigatórias em crédito rural e habitacional. In: Banco Central do Brasil. Economia Bancária e 
Crédito – Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Banco Central do Brasil, p.49-62, dez. 2004, 
p. 49. 
430 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, p.24-25. No mesmo sentido, a 
preocupação exposta no início deste trabalho quanto ao avanço do intuito acumulador sobre a poupança popular, 
como se vê pela possibilidade de entrega pelo empregado de parcela de seu FGTS para garantir dívidas (Capítulo 
1.1, nota 61). 
431 BELLUZZO, Luiz Gonzaga. Comentário. In: WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; BERCOVICI, Gilberto; 
SIQUEIRA NETO, José Francisco. Um plano de ação para o salvamento do projeto nacional de 
infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015, p.105-109. 
432 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p.302-303. 
433 CINTRA, Marcos Antonio Macedo. Crédito público e desenvolvimento econômico: a experiência brasileira. 
In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre 
Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.63. 
434 MAZZUCATO, op. cit., p.27. 
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crédito direcionado. De acordo com eles, esse efeito se daria em dois graus. No grau de primeira 

ordem, o elevado montante da dívida restringiria o volume de recursos para empréstimo ao 

setor privado. Além disso, também geraria crowding out de segunda ordem, por conta de um 

perfil de vencimento de curto prazo que inibiria a formação de uma estrutura a termos de juros 

prefixados, prejudicando a formação de um benchmark e acarretando a elevação do prêmio de 

liquidez para emissões prazo mais longo.435 

Eles também acreditam que o que prejudicou o desenvolvimento financeiro 

brasileiro foi a precariedade do processo de estabilização monetária até meados de 2005. 

Reforçaram ainda que os mecanismos de poupança compulsória foram necessários para suprir 

a demanda de crédito que não seria atendida pelo setor privado. Atualmente, caberia aprimorar 

esses mecanismos para reforçar o sistema financeiro, servindo de complemento e 

aprofundamento o mercado de crédito e o mercado de capitais brasileiros.436 

Fernando Nogueira da Costa também menciona a mudança do perfil da dívida 

pública, com diminuição do déficit nominal e elevação do superávit primário como responsável 

por possibilitar ao Tesouro Nacional fazer aportes ou capitalizações de bancos públicos, que 

alavancaram financeiramente gastos privados, estimulando os investimentos, ou seja, não os 

deslocou ou substituiu.437 

Segundo Seth Colby, as críticas nesse sentido sustentam que o BNDES concede 

crédito mais barato graças ao acesso que tem a fundos com taxas menores, gerando uma 

concorrência desleal com outros agentes. Para esses críticos, a retirada do BNDES levaria o 

mercado privado de crédito a suprir a demanda que hoje é atendida pela instituição.438 

Há quem diga ainda que o problema na infraestrutura no Brasil não seria falta de 

dinheiro, mas falta de expertise,439 ou que seria mais fácil conseguir recursos no BNDES do 

que na bolsa de valores.440 A OCDE, por sua vez, somando-se à corrente que prega a 

                                                
435 COUTINHO, Luciano. BORGES, Bráulio Lima. A Consolidação da Estabilização e o Desenvolvimento 
Financeiro do Brasil. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa. Ensaios sobre 
economia financeira. Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.211-212. 
436 Ibid., p. 216-218. 
437 COSTA, Fernando Nogueira da. Financiamento interno de longo prazo. Brasília: IPEA, mar. 2015. (Texto 
para discussão n. 2053), p.8. 
438 COLBY, Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it Works. CEBRI Artigos. v. 3 a. 
VII, 2012. Disponível em: <http://www.cebri.org/midia/documentos/bndes.pdf> Acesso em: 28 jan. 2016, p. 22-
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439 WHEATLEY, Jonathan. Brazil’s BNDES: crowding out, not crowding in. Financial Times. 24 jan. 2013. 
Disponível em: < http://on.ft.com/29KrWXM> Acesso em: 29 jan. 2016. 
440 PALHUÇA, Leonardo. O BNDES matou a Bolsa de Valores? InfoMoney – Blog Terraço Econômico, 22 
abr. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/29CohK7 > Acesso em: 29 jan. 2016.  
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concorrência desleal do BNDES, recomenda que a instituição direcione seus recursos para 

projetos de infraestrutura, que não são atendidos pelo mercado de crédito, pequenos e médios 

empresários e inovação.441 

Seth Colby também é cético quanto às posições contrárias à ação estatal no crédito. 

Segundo ele, o mercado financeiro é o setor mais lucrativo na economia brasileira, não havendo 

incentivos para os agentes privados canalizarem seus recursos para ativos de longo prazo mais 

arriscados quando podem lucrar no curto prazo com as altas taxas de juros e com a segurança 

dos títulos públicos. Para ele, uma redução na taxa de juros do mercado talvez levasse os bancos 

privados a procurar investir em ativos com prazos mais longos.442 

Outro ponto também levantado por Seth Colby diz respeito às críticas que são feitas 

ao fato de o BNDES emprestar para grandes empresas que poderiam ter acesso ao crédito mais 

barato internacional. Para ele, contudo, tais empresas ficariam expostas ao risco cambial e os 

derivativos para proteção seriam caros, o que justificaria recorrerem ao BNDES. De todo modo, 

esse autor lembra que, apesar de não ser ideal o crédito de longo prazo do BNDES, a instituição 

estaria procurando criar programas para estimular o mercado privado de capitais e 

investimentos (crowding in). 

Fernando Nogueira da Costa também entende que a ação estatal levou de fato a um 

crowding in. De acordo com ele, a capitalização dos bancos públicos possibilitou-lhes maior 

alavancamento dos gastos privados, ou seja, houve estímulo dos investimentos privados.443 

O importante papel dos bancos públicos, principalmente os de desenvolvimento, no 

que diz respeito à promoção do crowding in, é reconhecido até mesmo pela UNCTAD:444 

Bancos nacionais, regionais e multilaterais, assim como assistência 
internacional para o desenvolvimento (Overseas development assistance – 
ODA), podem representar fontes críticas de financiamento que podem ser 
usadas como mecanismos de alavancagem. De modo similar, bancos de 
desenvolvimento podem desempenhar uma função de fomento (crowding-in), 
habilitando o investimento privado, ou apoiando o setor privado nos períodos 
de crise quando as empresas não podem receber financiamentos dos bancos 

                                                
441 BOADLE, Anthony. UPDATE 1- Brazil’s BNDES crowding out private banks from loans – OECD. Reuters. 
22 out. 2013. Disponível em: <http://www.reuters.com/article/bndes-brazil-oecd-idUSL1N0IC1L020131022> 
Acesso em: 29 jan. 2016. 
442 COLBY, Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it Works. CEBRI Artigos. v. 3 a. 
VII, 2012. Disponível em: <http://www.cebri.org/midia/documentos/bndes.pdf> Acesso em: 28 jan. 2016, p. 22-
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443 COSTA, Fernando Nogueira da. Financiamento interno de longo prazo. Brasília: IPEA, mar. 2015. (Texto 
para discussão n. 2053), p.8. 
444 UNCTAD. World Investment Report 2014: Investing in the SDGs – an Action Plan. New York and 
Geneva: United Nations, 2014, p. 168-169. 
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privados, e continuar a praticar um papel em projetos com orientação social 
onde o investimento privado é escasso. 

Apesar disso, alega-se que o BNDES, principalmente, com sua taxa de juros mais 

baixa do que a praticada pelo mercado, atrairia as empresas, afastando-as do mercado de 

capitais. 

Ocorre que o objetivo do BNDES é principalmente atuar em áreas que sejam 

consideradas estratégicas para o desenvolvimento e que, normalmente, não sejam atendidas 

pela iniciativa privada. Não são atendidas, em princípio, justamente por não serem lucrativas. 

Daí a justificativa para as taxas de juros mais baixas. 

E o próprio BNDES alega que, considerando-se o percentual de seu volume de 

crédito em relação ao crédito total da economia, que estava em torno de 21% em 2013, e que o 

volume total de crédito em relação ao PIB é baixo em comparação com países mais 

desenvolvidos, ficaria fortalecido o argumento de que a instituição atua para ocupar espaço 

deixado pelo setor financeiro privado e não para expulsar o setor privado desse espaço.445 

Também se evidencia isso quando se constata que, nos períodos de expansão, a 

participação do BNDES como proporção do PIB se reduz em comparação com o setor 

privado.446 

O que se poderia criticar seria a utilização desses recursos para áreas que deles não 

necessitassem ou que não trouxessem nenhum retorno social ou econômico. A respeito dessa 

questão, Danilo Tavares da Silva, quando cuida do fomento da atividade econômica, esclarece 

que, diante do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 1.950-3, seria permitido que o benefício de certo setor fosse feito às 

custas de outros setores ou categorias de indivíduos. Mas deve, segundo ele, haver cautela ao 

direcionar os incentivos para os setores que realmente necessitem e que possam repercutir para 

a economia efeitos benéficos decorrentes da ajuda recebida. Também é necessário observar que, 

segundo o ordenamento vigente, há setores expressamente detentores de uma preferência na 

obtenção de auxílio, como é o caso dos empreendedores de menor porte e das cooperativas.447 

                                                
445 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório de efetividade 
2007-2014: A contribuição do Bndes para o desenvolvimento nacional. 2.ed. Disponível em: 
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446 LOPES, Carlos Fernando Lagrota Rezende; ANTUNES, Luanda Pereira; CARDOSO, Marco Aurélio Santos. 
Financiamento de longo prazo: mercado de debêntures e programa de emissão da BNDESPAR. Revista do 
BNDES. Rio de Janeiro, v. 14, n.27, p.43-70, jun.2007, p.53.  
447 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.61-
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Em suma, cabe trazer ainda a visão de Mariana Mazzucato, que, além de ressaltar 

que a atuação estatal ocorre justamente em áreas não ocupadas pelo setor privado, procura ir 

além da discussão entre crowding out e crowding in. Esse debate levaria a uma preconcepção 

do Estado como mero agente subsidiário que desconsideraria o fato de que, mesmo no período 

de expansão da economia estaria presente crowding in da ação estatal. Mas, principalmente, 

deixaria de ver aquilo que seria o principal, a formação e criação de mercados, sua dinamização, 

na linha de visão de Karl Polanyi. Ainda segundo ela, quando se verifica que o Estado gasta 

cada vez mais em inovação e que setores beneficiados gastam cada vez menos, aumentando 

seus gastos, em vez disso, na recompra de suas próprias ações, “isso não é efeito do crowding 

out: isso é parasitismo.”448 

3.1.3 Insuficiência de poupança – funding e os arranjos para 
financiamento de longo prazo 

Edmar Bacha, partindo do conhecido modelo de dois hiatos divulgado na época, 

que explicava as dificuldades dos países em desenvolvimento por conta das restrições de 

poupança e de divisas, propôs acrescentar um terceiro hiato, associado à restrição fiscal na 

presença de alto endividamento. Os modelos, por sua vez, são construídos a partir das equações 

básicas das contas nacionais, como a que equipara o volume de poupança ao de investimento.449 

Essa equivalência decorre de uma classificação que separa de um lado a renda 

social, correspondente à remuneração dos fatores produtivos, e, de outro, os bens que formam 

o produto social. A renda é subdividida em poupança e consumo. Por sua vez, o produto social 

se subdivide em bens de consumo e bens de investimento. Como a renda social equivale ao 

produto social, e como a renda utilizada em consumo equivale aos bens de consumo, resta do 

lado da renda social a poupança e resta do lado do produto social o investimento, ambos 

equivalentes. José Tadeu De Chiara, contudo, alerta para a cautela que se deve ter com essa 

representação estática frente à dinâmica da economia. Para ele, a capacidade de poupar da 

população seria baixa para a maioria dos países subdesenvolvidos, fator que motivou a 
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privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, p.25;30. POLANYI, Karl. A grande 
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instituição de poupanças compulsórias.450 

Fernando Nogueira da Costa critica a abordagem baseada nas Contas Nacionais por 

conta da precariedade de seus dados e do viés metodológico aplicado a partir delas, tornando 

poupança privada como uma variável contábil residual, não resultante de decisões. Essa análise, 

para o autor, seria imperfeita ao gerar o diagnóstico ortodoxo para a carência de crédito de 

longo prazo, que consideraria: a) pouca poupança da população; b) o modelo de 

desenvolvimento baseado no consumo presente prejudica o futuro; c) brasileiros de maior poder 

aquisitivo, como os servidores públicos, por terem estabilidade e aposentadoria integral, não 

teriam incentivo para poupar; d) o sistema tributário teria carga alta sobre o setor de 

investimentos de prazos mais longos. As correntes neoliberais, segundo Costa, para solucionar 

o problema, pregariam medidas como corte do consumo, incentivo à poupança de longo prazo, 

redução de tributos e recolhimentos compulsórios dos bancos, privatizações, reforma da 

previdência e da legislação trabalhista, entre outras, além de defender a extinção de bancos 

públicos e do crédito direcionando, impulsionando o país a se dedicar aos produtos em que 

tivesse vantagens competitivas. Dito de outro modo, aparentemente querem um país agrícola 

importador de produtos industrializados.451 

Em artigo mais recente, Arida, Bacha e Lara-Resende acabam atribuindo à incerteza 

jurisdicional a causa da insuficiência de poupança de longo prazo –e da alta taxa de juros- que, 

por sua vez, levaria à inexistência do mercado de crédito de longo prazo.452 

A visão que alguns têm sobre a insuficiência de poupança não está presente apenas 

no Brasil. Conforme Angel Martín Diez-Quijada, a baixa capitalização também decorreria de 

uma baixa propensão à poupança, ou seja, novamente aqui aparece a ideia da poupança como 

pressuposto do investimento. Associada à escassez de recursos, haveria uma grande demanda 

para obtê-los, de modo que muitos interesses procurariam eliminar o risco da concorrência 

nessa demanda, algo desejável para promover o desenvolvimento, na medida em que ela 

poderia esterilizá-los. Exemplo disso estaria na Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y del 

                                                
450 DE CHIARA, José Tadeu. Financiamento Imobiliário. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 37, p.411-413. 
451 COSTA, Fernando Nogueira da. Financiamento interno de longo prazo. Brasília: IPEA, mar. 2015. (Texto 
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Transporte por Carretera de 1941 da Espanha que expressamente reconhecia a necessidade de 

a concorrência ser evitada.453 Curiosamente, Karl Marx também dá o exemplo das ferrovias 

para evidenciar a necessidade de centralização do capital para grandes obras, após indicar o 

crédito e a concorrência como as “duas alavancas mais poderosas da acumulação 

capitalistas”.454 

Independentemente da causa da insuficiência de poupança, o fato é que essas 

concepções partem da visão de que a poupança seria pré-condição para o investimento, e que 

ela estaria associada a condições de captação não atrativas, tais como uma baixa taxa de juros 

(para remunerar a poupança) e instabilidade monetária.455 

Rogerio Studart, fazendo estudo específico sobre esse tema, demonstra entre outros 

aspectos que já nas reformas de 1964-1966 prevaleceu essa visão da poupança como pré-

condição para o investimento que colocava os poupadores como os determinantes do ritmo de 

acumulação. Com base nesse argumento, a política procuraria estimular a poupança com 

instrumentos como a abertura do sistema financeiro nacional para o capital estrangeiro e a 

eliminação de instrumentos de controle do sistema.456 

Aqui também não há uma peculiaridade brasileira. Mario Nigro destaca a propósito 

como os historiadores acreditavam que o fato de não haver capital suficiente da agricultura e 

do comércio levava à necessidade de os bancos canalizarem a poupança para o investimento 

acionário como única forma de a Itália ter uma indústria.457 Em Guido Ruta, novamente se vê 

a concepção da poupança como condição necessária para o investimento.458 

Na Espanha, no contexto da aprovação do I Plan de Desarrollo Económico y Social, 
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foi editada a Ley de ordenación del Crédito, y de la Banca de 14 de abril de 1962, que 

reconheceu em sua exposição de motivos o papel fundamental do sistema financeiro para o 

desenvolvimento econômico. Nela, novamente parece estar a poupança sendo pressuposta para 

o investimento:459  

“La puesta en práctica, em un futuro próximo, de un Plan General de 
Desarrollo de la Economía Española, exige un previo exámen de los 
instrumentos de que se dispone para acometer con éxito esa transcendental 
tarea. Uno de esos instrumentos, quizá el más valioso, es el sistema bancario 
y la organización crediticia oficial, en los que se han de apoyar, en gran 
medida, la financiación de Plan, para lo cual es preciso que el conjunto de 
instituciones que integran acquéllos, funcionen armónica y coordenadamente, 
sin fallos, interferencias, ni vacíos, em forma tal que, estimulando por los 
medios adecuados la formación del ahorro, se logre canalizarlo 
convenientemente hacia la inversión.”460 

Para Rogerio Studart, o argumento da poupança prévia como condição de 

investimento viria ligada a uma visão de equilíbrio de pleno emprego como resultado natural 

de uma economia competitiva, economia esta com preços flexíveis, agentes plenamente e 

igualmente informados e com uma produção criando uma demanda de mesmo nível, de acordo 

com a Lei de Say. Nesse cenário, o dinheiro e o crédito seriam considerados neutros e os agentes 

do sistema financeiro seriam meros intermediários entre poupança e investimento. Ainda nesse 

paradigma, a taxa de juros natural seria a que equilibraria a quantidade de poupança e 

investimento. Se a perfeição seria um resultado do funcionamento natural desse sistema, 

qualquer desequilíbrio decorreria de fatores externos como problemas ligados à competição ou 

à distribuição simétrica de informação. Daí, para sanar esses problemas, dever-se-ia buscar 

restabelecer a força do mercado, justificando-se medidas como a liberalização financeira.461 

De outro lado, os neokeynesianos questionaram a premissa de que investidores, 

tomadores de crédito e instituições financeiras teriam uma adequada distribuição de 

informações. Com isso, verificaram que a assimetria de informações traria custos para as 

instituições financeiras avaliarem o risco de crédito dos tomadores e colocariam em cheque o 

papel delas como alocadoras de recursos levando a falhas na intermediação como seleção 

adversa e risco moral. Pela seleção adversa, empresas com menor qualidade estariam dispostas 

a pagar mais pelo crédito e, como as instituições financeiras não teriam como avaliar a 

qualidade de seus projetos, haveria uma restrição de crédito apesar da elevação da taxa de juros, 

                                                
459 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Aspectos administrativos del crédito. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.126-127. 
460 Ibid., p.127. 
461 STUDART, Rogerio. Investment Finance in Economic Development. London: Routledge, 1995, p.7-11. 
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ou seja, um resultado oposto ao esperado. Por outro lado, o risco moral também tenderia a 

restringir o crédito nas situações em que a taxa de juros fosse muito atrativa. Enfim, o sistema 

financeiro continuaria como importante instrumento de intermediação, mas deveria haver uma 

reflexão sobre como aprimorar seu funcionamento.462 

A abordagem de influência keynesiana a respeito da ação estatal sobre o crédito, 

conforme visto acima, parte do princípio de que os níveis de emprego e renda dependem do 

investimento (princípio da demanda efetiva), e não da poupança, como causa original. O 

investimento, por sua vez, necessitaria da expectativa dos empresários e da disposição dos 

bancos para mobilizar recursos, que gerariam efeito multiplicador. Esses recursos, porém, não 

poderiam ser rotativos de curto prazo (finance), mas de longo prazo, processo que Keynes 

chamaria de funding.463 

Dessa forma, o tratamento da questão da poupança deve ter em vista duas 

perspectivas. Em primeiro lugar, o aspecto quantitativo, ou seja, o volume necessário de 

poupança, que varia conforme as necessidades dos investimentos.464 

Atualmente, mais especificamente em 2014, o Brasil figurava como o oitavo país 

do mundo em volume de investimento em bilhões de US$, atrás de China, EUA, Japão, 

Alemanha, Índia, França e Reino Unido, segundo dados do Banco Mundial.465 Olhando para 

esse aspecto e partindo da premissa de que investimento equivale a poupança, poder-se-ia 

concluir que não haveria mais a premente necessidade de poupança. Ocorre que, como dito, 

cada país possui suas próprias peculiaridades e necessidades a ser atendidas.  

Fernando Nogueira da Costa, a propósito, ressalta que os investimentos previstos 

para o quadriênio 2013-2016 passariam de R$80 bilhões para R$179 bilhões no setor de 

logística (rodovias, ferrovias, portos e aeroportos). No setor de óleo e gás, por sua vez, havia 

                                                
462 STUDART, Rogerio. Investment Finance in Economic Development. London: Routledge, 1995, p.14-15. 
MARTINI, Ricardo Agostini. Financiamento do investimento e o papel dos bancos de desenvolvimento na 
perspectiva pós-keynesiana: uma resenha bibliográfica. Revista do BNDES, no 41, p.289-330, jun. 2014, p. 296-
297. 
463 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.11-12. Cf. Capítulo 1.3 
Negócio a crédito e negócio do crédito: as perspectivas microjurídica e macrojurídica. 
464 Para a instituição do crédito oficial, Angel Martín Diez-Quijada arrola duas condições: a) a existência de 
recursos financeiros suficientes para realizar as metas do desenvolvimento econômico; b) adequada 
institucionalização para que os recursos sejam fornecidos para as empresas de interesse nacional com a garantia 
de que sejam investidos e amortizados. (DIEZ-QUIJADA, Angel Martín. La organización jurídica del crédito 
oficial y su institucionalización en España. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La 
disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.377). 
465 THE WORLD BANK. Capital Investment, billion USD. The Global Economy. Disponível em: 
<http://www.theglobaleconomy.com/compare-countries/> Acesso em: 3 jun. 2016. 
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uma previsão de R$405 bilhões.466 Ainda que esse planejamento possa ter sido prejudicado 

pelos fatos ocorridos principalmente a partir de 2015, com a crise política e econômica, 

inclusive por conta das descobertas efetuadas pela operação Lava-Jato, as importâncias dos 

investimentos necessários no Brasil, principalmente em projetos de infraestrutura, trazem à tona 

a preocupação sobre a forma de captar os recursos suficientes para tanto.467 

Em segundo lugar, o aspecto qualitativo, isto é, a natureza dos prazos e dos custos 

da poupança captada para que atenda esses investimentos. 

Um arranjo recentemente utilizado pelo governo federal e lembrado por Fernando 

Nogueira da Costa consistiu na entrega de títulos aos bancos públicos, que puderam negociá-

los e fazer caixa. Nas contas do governo, essa operação figurou como um crédito trazendo 

resultado fiscal mais favorável. Os bancos, por sua vez, multiplicam esses recursos e os 

retornam ao Tesouro com juros e dividendos.468 

Uma outra abordagem para a instituição de um mecanismo de financiamento de 

longo prazo, segundo Fernando Nogueira da Costa, seria a abordagem dinâmica. Nela, o 

investimento não pressupõe poupança, sendo esse conceito substituído pelo conceito de funding 

ou fonte de financiamento, conforme visto acima. Lembrando que o sistema bancário multiplica 

a moeda quando empresta, o autor esclarece que as fontes de financiamento se expandem por 

meio do endividamento. Por sua vez, investimento, gastos governamentais e exportações 

líquidas acarretam variação no valor agregado da renda em montante superior ao inicialmente 

empregado, num ciclo riqueza-crédito-gastos-renda. Para tanto, haverá aumento nos ativos dos 

bancos, seja emprestando, seja adquirindo títulos públicos. O problema estaria em articular o 

funcionamento desse ciclo nos “hiatos de durations”.469 

Para tanto, ele traz um levantamento da riqueza pessoal e corporativa demonstrando 

a suficiência de funding para os projetos de longo prazo, que pode ser feita principalmente por 

meio de fundos de investimento. Segundo ele, seria necessária uma baixa taxa de juros dos 

                                                
466 COSTA, Fernando Nogueira da. Financiamento interno de longo prazo. Brasília: IPEA, mar. 2015. (Texto 
para discussão n. 2053), p. 15. 
467 A preocupação em evitar que o país como um todo sofresse por conta da crise referida contou com a nobre e 
elevada atenção de Walfrido Jorge Warde Júnior, Gilberto Bercovici e José Francisco Siqueira Neto, que 
propuseram medidas para que esses projetos não fossem prejudicados (WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; 
BERCOVICI, Gilberto; SIQUEIRA NETO, José Francisco. Um plano de ação para o salvamento do projeto 
nacional de infraestrutura. São Paulo: Contracorrente, 2015).  
468 COSTA, Fernando Nogueira da. Financiamento interno de longo prazo. Brasília: IPEA, mar. 2015. (Texto 
para discussão n. 2053), p. 19. 
469 Ibid., p.20-21. 
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títulos públicos para tornar esses investimentos mais atrativos.470 Comparando o estoque de 

fontes potenciais de financiamento interno em longo prazo do mercado de títulos de renda fixa, 

estimado em 95% do PIB ao final de 2012, com a taxa de poupança bruta estimada em 14,8% 

do PIB, o autor mais uma vez demonstra a irrelevância desse último conceito [de poupança] 

para apurar a capacidade de funding, além de afirmar a existência de abundância de recursos 

para investimento.471 

Entre as formas sugeridas por Fernando Nogueira da Costa para captação do 

funding estão, além dos fundos sociais, as ofertas públicas iniciais de ações, debêntures, Letras 

Financeiras, Project Finance, Venture Capital, securitização via venda de Cédulas de 

Recebíveis Imobiliários (CRIs) e de Cédulas de Recebíveis Agrícolas (CRA’s), Fundos de 

Investimentos Imobiliários (FII) e Fundos de Investimento de Direitos Creditórios (FIDC), 

lembrando que, segundo ele, nenhuma dessas formas teria a capacidade de captação comparável 

às contas de depósito à vista, à prazo e de poupança.472 

Relativamente aos fundos sociais, Fernando Nogueira da Costa esclarece o motivo 

de sua criação em razão da inexistência de crédito privado necessário aos investimentos 

demandados pelo desenvolvimento nacional. Para explicar o não surgimento de um forte 

mercado privado de longo prazo, o autor aduz que a economia brasileira ainda conta com 

elevado grau de volatilidade de juros e câmbio, não havendo previsibilidade necessária para 

motivar contratações de prazos mais longos. As demais formas de captação vêm crescendo, 

inclusive com participação do BNDES nessas inovações. Para o futuro, o autor prevê utilização 

de recursos de fundos de previdência e de fundos soberanos.473 

Em suma, para o Fernando Nogueira da Costa, não haveria insuficiência de 

poupança, mas excesso de riqueza aplicada sob a forma de “capital-morto”, ou “morto-vivo”, 

como ocorre na rolagem da dívida pública. De todo modo, estariam presentes as condições para 

o país seguir rumo ao desenvolvimento.474  

                                                
470 É sintomático o fenômeno ocorrido no Brasil da grande quantidade de emissão de debêntures quando houve 
queda contínua da Selic (SANT’ANNA, André Albuquerque. Mercado de capitais: evolução recente e 
financiamento das empresas brasileiras no período 2004-2007. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; 
MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 
2009, p.178). 
471 COSTA, Fernando Nogueira da. Financiamento interno de longo prazo. Brasília: IPEA, mar. 2015. (Texto 
para discussão n. 2053), p. 24-25. 
472 COSTA, Fernando Nogueira da. Financiamento interno de longo prazo. Brasília: IPEA, mar. 2015. (Texto 
para discussão n. 2053), p.29. 
473 Ibid., p.25-37. 
474 Ibid., p.40-41. 
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3.1.4 Impacto das recomendações de Basileia 

Alguns autores apontam que a implantação das recomendações de Basileia levaria 

a uma escassez do crédito, o que seria prejudicial principalmente em países como o Brasil em 

que o volume do crédito é baixo em comparação com nações mais desenvolvidas. 

Micheline Mendonça Neiva, tomando como objeto especificamente o Basileia II, 

aponta que as decisões nele consubstanciadas, embora baseadas em modelos econômicos, 

possuem natureza eminentemente política, seja porque adotam uma entre diversas 

possibilidades, seja porque irão interferir na vida das pessoas, pois a imposição de capital 

regulatório significaria recolhimento de moeda para fazer face a essa exigência, repercutindo 

no crédito e na economia.475 

Bianca Abbott Müller tem o mesmo entendimento, lembrando que a adoção dessas 

recomendações, principalmente nos países em desenvolvimento, elevaria excessivamente o 

requerimento de capital, provocando o aumento dos custos de captação desses países e uma 

significativa redução na oferta de crédito bancário para este segmento, provocando o mesmo 

efeito sob o ponto de vista internacional. Ressalta ainda que as recomendações levariam a uma 

maior concentração bancária e representariam desvantagem competitiva para as menores 

instituições.476 

Também Eduardo Levy Yeyati, Alejandro Micco e Ugo Panizza alertam que a 

regulação prudencial pode levar as instituições a adotarem uma postura mais avessa a riscos, 

deixando de financiar projetos potencialmente lucrativos.477 

Essa preocupação está presente ainda em pronunciamento da UNCTAD 2015:478 

Uma preocupação particular para os países em desenvolvimento que adotaram 
voluntariamente as regras de Basileia é que as recomendações de Basileia para 
a medição do risco de crédito podem aumentar os requerimentos de capital 
para financiamento de pequenas e médias empresas e para investimentos em 
projetos de longo prazo. Mais do que isso, o governo dos países em 

                                                
475 NEIVA, Micheline. Mendonça. Análise jurídica do segundo acordo de basiléia: a regulação do mercado 
bancário internacional por meio de instrumentos de soft law e sua legitimidade democrática. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Brasília, 2008, p. 177. 
476 MÜLLER, Bianca Abott. Novo acordo de basileia e seus possíveis impactos para o brasil. Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 24, p. 728, abr. 2004. 
477 YEYATI, Eduardo Levy; MICCO, Alejandro; PANIZZA, Ugo. Should the Government Be in the Banking 
Business? The Role of State-Owned and Development Banks. Nov. 2004. Universidad Torcuato di Tella. Inte-
American Development Bank. (Research Department Working Papers no 517). Disponível em: 
<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-517.pdf > Acesso em: 11 jun. 2016, p.8. 
478 UNCTAD. Trade and Development Report, 2015: Making the international financial architecture work for 
development. New York and Geneva: United Nations, 2015, p. XI. 



149 
 

desenvolvimento deve ter em mente que a estrutura de Basileia não foi 
concebida para atender suas necessidades; Ele visa a harmonizar as regulações 
nacionais e evitar arbitragem regulatória entre países que abrigam grandes e 
complexas instituições financeiras internacionalmente ativas. 

Esse alerta da UNCTAD é importante, pois certas recomendações internacionais 

tidas como “melhores práticas” muitas vezes sequer foram adotadas pelas economias mais 

adiantadas.479 Ha-Joon Chang, a propósito, cita uma série de práticas que os países 

desenvolvidos adotaram como estratégia de desenvolvimento durante a história e que agora são 

condenadas por eles quando aplicadas pelos países em desenvolvimento. Essa atitude, segundo 

ele, seria como “chutar a escada” - expressão oriunda de List - pela qual as nações desenvolvidas 

subiram para que os países em desenvolvimento não subam por ela.480 

Isso não significa por outro lado que não se possa explorar a experiência estrangeira 

naquilo que for cabível, seja para evitar os erros e prejuízos sofridos pelos outros países, seja 

para se beneficiar das práticas que deram certo,481 incluindo as estratégicas de catch-up.482 Em 

suma, usar o atraso como vantagem.483 

Para entender essa questão, deve ser esclarecido que as recomendações de Basileia 

são um conjunto de medidas apresentadas pelo Comitê de Basileia para Supervisão Bancária, 

que é uma organização ligada ao Banco Internacional de Compensações, ou BIS na sigla 

inglesa. Entre essas medidas, uma delas é a exigência de um capital mínimo proporcional ao 

volume de ativos da instituição. Isso pode significar, entre outras coisas, que, quanto maior o 

volume de empréstimos da instituição, maior deve ser seu capital. Como essa exigência pode 

representar uma desvantagem competitiva, o Comitê de Basileia chegou à conclusão de que 

deveria haver uma convergência internacional para adoção dessa recomendação, de modo a 

evitar arbitragem regulatória, ou seja, evitar que as instituições saíssem dos países em que a 

                                                
479 Exemplos dessas práticas estão nas normas da OMC. (SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e 
desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.75-78). 
480 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p. 16-17. 
481 GERSCHENKRON, Alexander. Economic backwardness in historical perspective: A book of essays. Ed. 
Fac-similar, Cambridge (Ms.)/London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1962, p. 33-51; 
CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.125-126 
482 CHANG, ibid., p.38-106. A expressão catch-up significa alcançar e é utilizada no caso para se referir às 
maneiras pelas quais os países mais atrasados buscam chegar ao nível de desenvolvimento das economias mais 
adiantadas em relação a eles. 
483 CHANG, ibid., p.228. GERSCHENKRON, op. cit., 1962. 
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norma é aplicada e se mudassem para países onde não houvesse tal exigência.484 

O Basileia I, como ficou conhecido o Acordo de 1988, estipulou que deveria haver 

uma razão mínima de capital de 8% sobre os ativos (que incluem as operações de crédito). 

Antes de aplicar o percentual de 8% sobre os ativos, contudo, esses ativos recebiam uma 

ponderação, conforme seus riscos, segundo uma tabela presente no Acordo. Assim, por 

exemplo, se o ativo fosse um empréstimo ao Governo de um país membro da OCDE, seria 

aplicado o percentual de 0% sobre o valor do ativo. Já o empréstimo para uma empresa privada 

teria 100% de seu valor considerado. Dessa forma, quanto mais arriscado, maior o capital 

exigido e, quanto menor o risco, menor o capital exigido. Após aplicados esses percentuais, 

calculava-se o volume de capital correspondente à taxa de 8% exigida. Se, por exemplo, o valor 

emprestado ao governo de um país da OCDE fosse de $50.000,00 e o empréstimo a uma 

empresa fosse de $100.000,00, o cálculo ficaria assim: 

 
 

 
Assim, nesse exemplo, a instituição deveria possuir um capital de pelo menos 

$8.000,00 para manter os empréstimos que fez. 

Essa exigência funciona como importante instrumento de desincentivo aos 

empréstimos inadequados ou às práticas especulativas não razoáveis que as instituições 

                                                
484 SARAI, Leandro. Crise financeira e medidas prudenciais: a experiência brasileira. Saarbrücken: Novas 
Edições Acadêmicas, 2014, p.119-126; 312-328. RUY, Arnoldo Wald. O futuro do direito bancário e a 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 64, p. 13-32, abr./jun. 2014. 

Capital mínimo 
----------------------------------------------------    =  8% 
($50.000,00 x 0%) + ($100.000,00 x 100%) 

 
Resolvendo o denominador: 
 

Capital mínimo 
------------------------- = 8% 
$0,00 + $100.000,00 

 
Segue: 
 

Capital mínimo = 8% x $100.000,00 
 
Logo: 
 

Capital mínimo = $8.000,00 
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poderiam adotar, pois as obriga a colocar o próprio dinheiro em jogo. As recentes crises 

financeiras, como a de 2008, evidenciam a que ponto bancos podem chegar se deixados 

totalmente livres. 

Apesar de o aumento no volume de empréstimos poder exigir aumento de capital, 

segundo as recomendações de Basileia, Admati e outros autores entendem que seria falsa a 

ideia de que maiores requerimentos de capital implicariam uma necessária contração no 

crédito.485 

Eles citam o exemplo de uma instituição que possui ativo no valor de $100 em 

empréstimos e passivo no mesmo valor, composto por $90 em depósitos e outras obrigações e 

$10 em capital, tudo isso supondo um requerimento de capital de 10% dos ativos e, para facilitar 

a compreensão, desconsidera a ponderação dos riscos e outros detalhes: 

Situação original do balanço: requerimento de capital de 10% dos ativos 
Empréstimos: 100 Capital: 10 
 Depósitos e outras obrigações: 90 

 Supondo que o requerimento de capital passasse para 20% dos ativos, os autores 

citam três formas para atender essa exigência. A primeira seria liquidar parte do ativo e utilizar 

os recursos para reduzir o passivo: 

Situação A: requerimento de capital de 20% dos ativos 
Liquidação de ativos 

Empréstimos: 50 Capital: 10 
 Depósitos e outras obrigações: 40 

Nessa primeira hipótese, a instituição se desfaz de metade de seus empréstimos e 

reduz seus depósitos e outras obrigações de 90 para 40. De fato, nessa hipótese, há redução dos 

empréstimos. 

Uma segunda possibilidade seria recapitalizar, emitindo o importe adicional de $10 

em ações, reduzindo as obrigações no mesmo importe: 

Situação B: requerimento de capital de 20% dos ativos 
Recapitalização 

Empréstimos: 100 Capital: 20 
 Depósitos e outras obrigações: 80 

Nessa segunda hipótese, todo o resto do balanço é mantido inalterado, ou seja, não 

há redução do crédito. 

                                                
485 ADMATI, Anat R.; DEMARZO, Peter M.; HELLWIG, Martin; PFLEIDERER, Paul. Fallacies, irrelevant 
facts, and myths in the discussion of capital regulation: why bank equity is not expensive. Stanford Graduate 
School of Business, 22 out. 2013. (Working Paper nº 2065R). Disponível em: < http://stanford.io/20aoB32 >. 
Acesso em: 7 abr. 2016, p. 9-12; 42-47. 
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Finalmente, uma terceira possibilidade seria aumentar o capital e usar os recursos 

para adquirir novos ativos. Nessa terceira hipótese, os autores supõem, a título de exemplo, que 

a instituição emite mais $12,5 em ações: 

Situação C: requerimento de capital de 20% dos ativos 
Aumento dos ativos 

Outros ativos: 12,5 Capital: 22,5 
Empréstimos: 100 Depósitos e outras obrigações: 90 

Essa última hipótese também não implica redução do crédito. Os autores lembram 

ainda que os depósitos não são a única forma de fornecer fundos. Citam por exemplo os débitos 

de longo prazo. Mencionam também que a impossibilidade de adotar a solução C seria uma 

amostra da insolvência do banco. 

Em suma, afirmam que, em termos de balanço, é falsa a assertiva de que o aumento 

do requerimento de capital força um banco a reduzir seus depósitos e/ou sua atividade de 

crédito. A redução do crédito só ocorreria devido a alguns custos ou fricções para deixar 

empréstimos mais rentáveis. 

Além de outros argumentos trazidos por eles em defesa das exigências de capital, 

convém registrar que o próprio Banco Central do Brasil afirmou que não haverá repercussão 

negativa na implantação das recomendações de Basileia.486 Aliás, segundo a instituição, o efeito 

será neutro ou até positivo sobre a oferta de crédito.487 

Dois aspectos devem ser acrescidos. Em primeiro lugar, o nível de capital é apenas 

um dos fatores que podem influenciar o crédito. Esses fatores estão relacionados aos agentes 

econômicos que fornecem os recursos, aos agentes econômicos que tomam os recursos 

emprestados e aos agentes intermediários. Podem ser citados o custo do crédito, a estimativa de 

retorno dos investimentos, a confiança na economia etc. 

A relação entre esses agentes levará a um determinado volume de capital. Ainda 

que se alegue que os limites mínimos do requerimento de capital fixado pelo Conselho 

Monetário Nacional estejam de alguma forma pressionando as instituições, convém ressaltar 

que, segundo o gráfico abaixo trazido por Isaac Sidney Menezes Ferreira, elas atualmente 

trabalham com nível de capital acima do requerimento mínimo, que no Brasil atualmente é de 

                                                
486 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Perguntas e Respostas sobre a Implantação de Basileia III no Brasil. 
Banco Central do Brasil, 2013. Disponível em: < http://bit.ly/1S1tKng >. Acesso em: 7 jun. 2013, p. 7. 
487 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Estabilidade Financeira. Banco Central do Brasil, set. 2013. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?RELESTAB201309>. Acesso em: 3 out. 2013, p. 49. 
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11%:488 

Gráfico 1 - Nível de capital das instituições financeiras brasileiras: 

 
Fonte: BCB 

Se os limites mínimos fossem algo indesejado, o que explicaria o fato de estarem 

trabalhando acima desse índice? O que ocorre é que o nível de capital também funciona como 

demonstração de solidez perante o mercado, de modo que, além de servir para mostrar uma boa 

reputação, proporciona custos menores na captação de recursos.489 

O segundo aspecto é que mesmo a elevação dos requerimentos mínimos de capital 

não necessariamente implica uma restrição do crédito, assim como uma redução daqueles 

requerimentos não gera necessariamente ampliação do volume de crédito. 

Mesmo que a redução das exigências de capital possibilitasse um aumento dos 

ativos das instituições, isso não significa que elas prefeririam aumentar o volume de crédito. A 

propósito, tomando os 10 maiores bancos em volumes de ativos em 2014, nota-se que seu 

volume de crédito na quase totalidade dos casos sequer chega a 50% do total de seus ativos:490 

                                                
488 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da Regulação do Sistema Financeiro Brasileiro: Da criação do 
Banco Central do Brasil aos efeitos da Crise Financeira de 2008/2009. IV Seminário Luso-Brasileiro de 
Direito. Lisboa: abril de 2016. 
489 Apenas para fazer um paralelo, tome-se como exemplo o nível do salário mínimo, que na economia também 
funciona de certo modo como um limite mínimo. Em 2014, segundo o IBGE, praticamente metade da população 
recebia até um salário mínimo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese de 
indicadores sociais 2015. Disponível em: <http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm> Acesso 
em: 11 abr. 2016). Nesse cenário, tirando as situações em que, por lei, há vedação de redução, como no caso das 
aposentadorias, é provável que, se a lei reduzisse ou eliminasse o limite mínimo de salário, haveria uma 
progressiva redução do nível médio do salário de mercado, até atingir um ponto de equilíbrio, ponto esse que, em 
princípio, pelas forças de mercado, estaria abaixo da linha do salário mínimo atualmente. Assim, diferentemente 
dos níveis mínimos de capital, no caso do salário mínimo há nítida pressão de queda. 
490 BANCO CENTRAL DO BRASIL. 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional. 
Dez. 2014. Disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp> Acesso em: 11 abr. 2016. 
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Tabela 3 - Ativo total, montante de títulos e de crédito: 

10	maiores	bancos	em	volume	
de	ativos	 ativos	

Oper.	créd.	e	
arrend.	
Mercantil	
Líquidas	de	
provisão	

crédito	em	
%	dos	
ativos	

BB	 1.324.464.414	 645.028.781	 48,70%	
ITAU	 1.117.848.197	 390.476.483	 34,93%	
CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	 1.064.674.796	 597.108.812	 56,08%	
BRADESCO	 883.438.773	 313.669.882	 35,51%	
BNDES	 871.410.178	 333.429.568	 38,26%	
SANTANDER	 598.224.807	 207.049.291	 34,61%	
HSBC	 167.971.558	 56.241.941	 33,48%	
BTG	PACTUAL	 154.593.402	 16.986.101	 10,99%	
SAFRA	 140.675.131	 46.547.940	 33,09%	
VOTORANTIM	 99.106.714	 51.114.951	 51,58%	

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados do BCB 
Nota: Valores em R$1.000,00 

A título de exemplo, os ativos também podem ser aplicados em disponibilidades, 

relações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.491 

Aliás, o volume de recursos em títulos e valores mobiliários e instrumentos 

financeiros derivativos total do Sistema Financeiro Nacional em 2014 alcançava a cifra de 

R$1.3 trilhões,492 isto é, praticamente 42% do volume de operações de crédito, que era de R$3,1 

trilhões.493 

Finalmente, também é importante mostrar como se comportou o gráfico relativo ao 

volume de crédito como proporção do PIB antes e depois da entrada em vigor das 

Recomendações de Basileia, notadamente após a Resolução no 2.099, de 1994, do CMN. O 

gráfico abaixo apresentado por Barbara Stallings e Rogerio Studart evidencia que a entrada em 

vigor dessa Resolução não parece ter tido o efeito de restringir o crédito:494 

Gráfico 2 – Evolução do volume de Crédito como % do PIB: 
 

 
 Fonte: Stallings e Studart 

                                                
491 Ibid. 
492 Mais precisamente, R$ 1.275.568.129.000,00. 
493 Mais precisamente, R$ 3.087.589.232.000,00. 
494 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p. 244. 
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E os demais gráficos trazidos no presente trabalho também apontam uma 

consistente elevação no volume do crédito como proporção do PIB em período mais recente. 

Também deve ser ressaltado que, especificamente no que diz respeito aos bancos 

públicos e principalmente aos de desenvolvimento, há questionamentos quanto à aplicabilidade 

das recomendações de Basileia.495 Com efeito, se as recomendações de Basileia têm por 

objetivo resguardar a estabilidade da instituição, não é crível que o Estado iria agir de modo 

criar instabilidade, ou seja, havendo empréstimos feitos por bancos públicos usando recursos 

públicos e não honrados, não se mostra plausível que a ação estatal vá exigir tais créditos de 

modo a abalar o sistema financeiro. Aliás, a história mostra o oposto, com o Estado socorrendo 

inclusive bancos privados, como ocorreu com o Proer, já referido neste trabalho.496 

Embora empresas públicas e sociedades de economia mista – e os bancos públicos 

federais atuais se enquadram nessas categorias – estejam sujeitas ao mesmo regime das 

empresas privadas por força da Constituição e da normatização do Conselho Monetário 

Nacional, no que diz respeito às recomendações de Basileia, na prática tais recomendações não 

trazem impacto quando as operações dos bancos públicos sejam garantidas pelo Tesouro. 

Segundo Flavio de Melo Pereira, nesses casos, as operações têm risco zero e, por isso, não 

exigem contrapartida de capital próprio. Quando há captação de recursos para operações 

determinadas, com vinculação formal, também não há impacto no requerimento de capital. 

Tudo dependerá, assim, no caso concreto, de como é regida a operação.497 

Enfim, não há uma clara demonstração de que na prática haverá uma relação 

necessária de causa e efeito entre aumento de requerimentos de capital e redução do volume de 

crédito, embora, em tese, tal aumento possa levar as instituições a preferirem créditos menos 

arriscados para evitar o aporte de capital. Preocupação maior talvez deva ser dada às instituições 

menores, como as cooperativas e as que operam com microcrédito.498 

                                                
495 SOBREIRA, Rogério; MARTINS, Norberto Montani. Os Acordos de Basiléia e bancos de desenvolvimento 
no Brasil: uma avaliação do BNDES e do BNB. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 45, n. 2, p. 349-376, abr.  
2011. Disponível em: < http://bit.ly/29A3d4j >. Acesso em: 11 jul. 2016. 
496 Capítulo 2.1. 
497 PEREIRA, Flavio de Melo. Mensagem eletrônica de 11 jul. 2016. Sobre a assunção de riscos das operações 
por fundos públicos, cf.: CINTRA, Marcos Antonio Macedo. Crédito público e desenvolvimento econômico: a 
experiência brasileira. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa 
(Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.89-90.  
498 MARQUES, Juliana Nogueira. Regulação das microfinanças no Brasil: arcabouço institucional e 
articulação a políticas públicas de superação da pobreza. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2009, p. 32-33. 
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3.1.5 Crédito direcionado, combate à inflação e crescimento 
econômico 

Leandro Roque, juntando-se a outros críticos, aduz que a inflação, o baixo 

crescimento e a estagnação na criação de empregos seriam efeitos nefastos da atuação do 

Estado. De acordo com ele, a primeira causa seriam as expectativas negativas dos agentes 

econômicos. Mas essa causa não seria a principal. A causa principal da carestia para ele estaria 

no fato de os bancos públicos realizarem empréstimos com taxas de juros abaixo da Selic e no 

fato de estes empréstimos representarem praticamente metade de todos os empréstimos do 

sistema financeiro. Assim, a política monetária, que utiliza como principal instrumento a taxa 

Selic, teria que atuar com esforço dobrado, pois ela não afetaria os empréstimos dos bancos 

públicos.499 A crítica, como se vê, vai além da questão da inflação. Nessa linha, com relação ao 

PIB, há ainda notícias como a de que no período de 2011 a 2013 o crescimento brasileiro seria 

o menor entre as principais economias emergentes.500  

O argumento da pressão inflacionária, como lembram Torres Filho e Costa, já havia 

sido apresentado em 2005 por Pérsio Arida, segundo o qual os bancos públicos aumentariam a 

demanda agregada, forçando o Banco Central do Brasil a elevar a taxa de juros para alcançar a 

meta de inflação.501 

De acordo com Arida, o fato de bancos públicos como o BNDES e a CEF 

emprestarem a taxas inferiores à Selic faz com que seja reduzida a potência da política 

monetária, o que não ocorreria se a Selic também afetasse as taxas dessas instituições e se elas 

não tivessem o preço de seus créditos subsidiado.502 

Inicialmente, antes de ingressar nessa discussão, é necessário trazer alguns 

esclarecimentos, em primeiro lugar, a respeito da Taxa de Juros de Longo Prazo-TJLP. 

De acordo com o BNDES, a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP teria sido 

                                                
499 ROQUE, Leandro. Quem realmente está causando a carestia no Brasil: números atualizados para 
junho. Instituto Ludwig von Mises Brasil. 10 jul. 2014. Disponível em: 
<http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1854> Acesso em: 17 jul. 2015. No mesmo sentido: GARCIA, 
Márcio Gomes Pinto. O que faz o BNDES? São Paulo, 8 jul. 2011. Valor Econômico. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/arquivo/897485/o-que-faz-o-bndes> Acesso em: 28 abr. 2016. 
500 SOB Dilma, Brasil tem menor crescimento entre os principais emergentes. Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 
fev. 2014. Disponível em: < http://bit.ly/1mFR5xX> Acesso em: 17 jul. 2015. 
501 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p. 990. 
502 ARIDA, Pérsio. Mecanismos compulsórios e mercados de capitais: propostas de política econômica. 
Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, maio 2005, (Texto para Discussão no 8), p.5. 



157 
 

instituída pela Medida Provisória nº 684, de 31 de outubro de 1994, para fixar o custo básico 

dos financiamentos por ele concedidos. A Medida Provisória teria sido alterada pela Medida 

Provisória nº 1.790, de 29 de dezembro de 1998 e pela Medida Provisória nº 1.921, de 30 de 

setembro de 1999, convertida na Lei nº 10.183, de 12 de fevereiro de 2001.503 

Analisando o histórico normativo, verifica-se que atualmente a TJLP é regida pela 

Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996. 

Segundo o art. 1º dessa Lei, a TJLP tem vigência de um trimestre calendário e é 

calculada com base na meta de inflação calculada pro rata para os doze meses seguintes ao 

primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho 

Monetário Nacional, além de considerar o prêmio de risco. 

Com exceção de algumas hipóteses previstas no §1º do art. 5º, no art. 6º e no art. 7º 

da Lei, os recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

e do Fundo da Marinha Mercante, repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados 

a financiamentos contratados a partir de 1º de dezembro de 1994, tem como remuneração 

nominal, a partir dessa data, a TJLP do respectivo período (art. 4º). 

Para se ter uma ideia mais concreta da TJLP, abaixo segue tabela elaborada pelo 

autor com base em dados do BNDES e do BCB, trazendo a evolução dessa taxa ao lado da Selic 

e da inflação: 

Tabela 4 - Evolução TJLP, Selic e inflação: 

Ano Mês 
TJLP 
(%aa) 

Selic 
(%aa) 

inflação 
(IPCA 
%aa) 

Diferença 
entre 
Selic e 
TJLP 

1995 12 17,72  22,41  
1996 12 11,02 23,94 9,56 12,92 
1997 12 9,89 39,87 5,22 29,98 
1998 12 18,06 29,21 1,66 11,15 
1999 12 12,50 19,00 8,94 6,50 
2000 12 9,75 15,76 5,97 6,01 
2001 12 10,00 19,05 7,67 9,05 
2002 12 10,00 24,90 12,53 14,90 
2003 12 11,00 16,32 9,30 5,32 
2004 12 9,75 17,74 7,60 7,99 
2005 12 9,75 18,00 5,69 8,25 
2006 12 6,85 13,19 3,14 6,34 
2007 12 6,25 11,18 4,46 4,93 
2008 12 6,25 13,66 5,90 7,41 
2009 12 6,00 8,65 4,31 2,65 
2010 12 6,00 10,66 5,91 4,66 
2011 12 6,00 10,90 6,50 4,90 
2012 12 5,50 7,14 5,84 1,64 
2013 12 5,00 9,90 5,91 4,90 
2014 12 5,00 11,65 6,41 6,65 
2015 12 7,00 14,15 10,67 7,15 

Fonte: TJLP: BNDES 
Fonte: inflação e Selic: BCB 

                                                
503 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Taxa de juros de longo 
prazo – TJLP. Disponível em: < http://bit.ly/29YE4UN > Acesso em: 13 out. 2015. 
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Com base nesses dados, confirma-se, em primeiro lugar, que a TJLP, de fato, 

mantém-se abaixo da Selic ao longo do tempo. 

Sendo mais barato o crédito concedido pela TJLP, reconhece-se que isso pode 

representar uma vantagem ou um subsídio e também se conhece o argumento de que subsídios 

podem levar a práticas ineficientes.504 Também é cediço que a inflação pode causar graves 

problemas à economia e atingir os mais pobres.505 

Por outro lado, não serviria esse crédito mais barato para forçar a concorrência a 

reduzir seu spread? Não levaria as outras instituições a procurarem ser mais eficientes 

reduzindo seus custos e mesmo seus lucros? 

Algumas outras questões também não podem deixar de ser formuladas quanto às 

críticas acima. Se o crédito direcionado concedido com base na TJLP seguisse as taxas de 

mercado, isso não levaria a uma redução da taxa de participação do crédito no PIB, que já é 

baixa em comparação com países mais avançados? Se não levasse a uma escassez maior de 

crédito, não elevaria seu custo e,506 por conseguinte, a inflação? Uma taxa de juros alta não 

implica a necessidade de maior pagamento de juros e, portanto, de mais crescimento ou, dito 

de outro modo, os juros não ensejarão a necessidade de mais dinheiro ainda que não haja 

crescimento, levando à necessidade de emissão monetária?507 Elevar essas taxas não inibiria o 

investimento?508 São questões que uma análise simplista não pode responder. 

De acordo com Armando Castelar Pinheiro, “a exposição de motivos que 

acompanhou a Medida Provisória que instituiu a TJLP deixou claro que a TJLP não deveria ser 

interpretada como subsídio ao investimento, e sim como forma correta de precificação do custo 

de oportunidade de empréstimos de longo prazo.”509 

Em Despacho no Projeto de Lei n.º 1.694-A, de 2003, do Deputado Walter Pinheiro, 

                                                
504 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.76. 
505 SARAI, Leandro. Inflação, desigualdade e o papel do direito. In: SARAI, Leandro (Org.). Direito Político e 
Econômico à luz de Caio Prado Júnior. Belo Horizonte: Arraes, 2015, p. 86-109. 
506 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, 21-22. 
507 LIETAER, Bernard. The future of money: creating new wealth, work and a wider world. Century: London, 
2002, e-book, p.35. 
508 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.139-140. 
509 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no Brasil: para onde ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p. 5. 
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que visava alterar o FAT para evitar que seus recursos continuassem “servindo à ganância 

financeira de instituições que os repassam a elevados custos, auferindo lucros com os recursos 

que deveriam servir para o desenvolvimento do País, o crescimento econômico e a melhoria 

das condições sociais dos brasileiros”, o Deputado Luiz Antonio Fleury ressaltou que ela foi 

criada “para balizar taxa de juros para operações de longo prazo, estabelecendo um importante 

instrumento de incentivo ao investimento.”510 

Keynes já alertava para o fato de uma taxa de juros alta desencorajar os 

investimentos,511 ao passo que as taxas de juros mais baixas influenciam a produção dos bens 

de capital.512 

Convém mencionar, a propósito, que a busca por estabilidade monetária não pode 

ser tratada de forma isolada da política econômica. Esse aspecto é reconhecido expressamente, 

por exemplo, no art. 127.o e no art. 282.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

ao dispor que, apesar de ter como prioridade a manutenção da estabilidade monetária, o Sistema 

Europeu de Bancos Centrais também é incumbido de colaborar na consecução dos objetivos da 

União Europeia, que incluem, entre outros, “promoção do progresso econômico e social e de 

um elevado nível de emprego e a realização de um desenvolvimento equilibrado e 

sustentável.”513 

João Sicsú também relaciona uma série de economistas que questionam a eficácia 

do regime de metas além de lembrar que a política monetária também deveria ter por objetivo 

a redução do desemprego. O autor cita países que mesmo sem o regime de metas alcançaram 

bons resultados no controle da inflação, além de mencionar que o Federal Reserve System tem 

explicitamente os objetivos de combater a inflação e buscar o pleno emprego.514 

O mesmo autor, em outro artigo, salienta que existem vários tipos de inflação e que 

cada tipo demanda um instrumento diverso de tratamento. Segundo ele, a teoria keynesiana e 

pós-keynesiana criticaria a utilização da taxa de juros para manter a inflação, até porque esse 

                                                
510 BRASIL, Câmara dos Deputados. Projeto de Lei no 1.694-A, de 2003. Parecer da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 8 dez. 2004. Disponível em: < http://bit.ly/1ULLchu> Acesso em: 13 jun. 
2016. 
511 KEYNES, John Maynard ROYAL ECONOMIC SOCIETY. The collected writings of John Maynard 
Keynes. v.V. Treatise on money. Cambridge, MA: Macmillan, 1971, p. 167-171. 
512 Ibid., p.189. 
513 UNIÃO EUROPEIA. Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Versão consolidada). Jornal 
Oficial da União Europeia. 26 out. 2012. Disponível em: <http://bit.ly/1rKFiXh> Acesso em: 13 maio 2016. 
514 SICSÚ, João. Teoria e evidências do regime de metas inflacionárias. Revista de Economia Política. V.22, 
n.1 (85), p.23-33, jan./mar.2002. 
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instrumento incidiria sobre o lado da demanda e sobre os sintomas, mas não sobre as causas, 

uma vez que na maioria dos casos o problema estaria no lado da oferta.515 

Luiz Fernando de Paula, na mesma linha, defende o compromisso com a 

estabilidade macroeconômica como um todo em vez da simples estabilidade de preços.516 

O BNDES, por seu turno, sustenta que o Brasil carece de financiamento de longo 

prazo em razão do histórico de volatilidade econômica, de modo que, se a instituição não fizer 

tais financiamentos, não haverá esse crédito. A forma de combater a inflação seria investir para 

aumentar a oferta. E o BNDES só estaria ocupando o espaço deixado pela iniciativa privada, 

além de buscar projetar grandes empresas nacionais no exterior, tudo de modo a moldar o 

capitalismo brasileiro.517 A ideia então seria aumentar a capacidade produtiva para atender a 

demanda, essa sim tida como causa da inflação.518 

Henrique Meirelles ressalta que nas últimas décadas o que atrapalhou o 

desempenho econômico brasileiro foram tentativas de crescer além da capacidade produtiva. 

Para que haja crescimento sustentado, é necessário previamente o aumento dessa capacidade.519 

Da mesma forma, Luciano Coutinho e Bráulio Lima Borges criticam a alegação de 

que o crédito concedido pela TJLP levaria à necessidade de elevar a taxa Selic para se alcançar 

a meta de inflação. Segundo eles, o BNDES financiaria exportações e principalmente 

investimentos. As exportações têm uma demanda grandemente decorrente da evolução da 

economia internacional, isto é, fora do escopo de atuação das autoridades monetárias 

domésticas. Por sua vez, os investimentos irão converter-se em nova capacidade produtiva, 

reduzindo a probabilidade de surgimento de pressões inflacionárias de demanda. Eles ressaltam 

ainda que somente em uma economia fechada poderia ter certa validade o argumento de que, 

no curto prazo, o investimento acabaria servindo de vetor adicional de demanda, em razão de 

seu prazo de maturação, passível de acarretar alguma pressão inflacionária. Em uma economia 

                                                
515 Idem, Políticas não-monetárias de controle da inflação: uma proposta pós-keynesiana. Análise econômica. 
Ano 21. n.39, mar. 2003. 
516 PAULA, Luiz Fernando de. Autonomia do Banco Central: Estabilidade de Preços ou Estabilidade 
Macroeconômica? In: OREIRO, José Luís; PAULA, Luíz Fernando de; SOBREIRA, Rogério. (Orgs.). Política 
Monetária, Bancos Centrais e Metas de Inflação: teoria e experiência brasileira. Rio de Janeiro: Editora da 
FGV, 2009. 
517 PRADA, Paulo. Combate à inflação ressalta papel do BNDES na economia. Valor Econômico, São Paulo, 
13 jun. 2016. Disponível em: < http://bit.ly/29KDl5C > Acesso em: 28 abr. 2016. 
518 RODRIGUES, Alexandre. BNDES: empréstimo do Tesouro não pressionará inflação. Estado de São Paulo, 
São Paulo, 4 mar. 2011. Disponível em: < http://bit.ly/1QDnqlj> Acesso em: 28 abr. 2016. 
519 MEIRELLES, Henrique. A solidez do sistema financeiro brasileiro. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais. v.24, p.14, abr. 2004. 
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aberta, a situação muda de figura, principalmente no caso brasileiro, em que “a elasticidade das 

importações com relação ao investimento é bastante superior à elasticidade das importações 

com relação à demanda total excluindo investimento (consumo e exportações)”.520 

Em suma, mesmo reconhecendo que a inflação pode ser prejudicial principalmente 

para os mais pobres, deve-se, em primeiro lugar, estimar os efeitos da inflação e compará-los 

com os efeitos estimados do crédito direcionado, como a manutenção do emprego.521 Com base 

nessas informações, talvez coubesse um debate mais democrático sobre como agir, 

principalmente consultando os mais pobres que normalmente são citados como mais 

vulneráveis à instabilidade monetária.522 

Em relação ao crescimento, o que os dados significam? Quanto é um crescimento 

alto? Quanto é baixo? Qual o período a ser considerado? Qual o objetivo desse tipo de notícia 

e qual a serventia de tal apontamento? Qual a situação de cada uma das pessoas em todos esses 

países citados acima? Quais os critérios devem ser utilizados? São questões como essas que 

Amartya Sen, por exemplo, levanta quanto aos critérios normalmente utilizados para comparar 

o desenvolvimento dos países, além de ressaltar as limitações da métrica do PIB, como a falta 

de foco no que diz respeito à distribuição segundo aquilo que as pessoas efetivamente 

valorizam.523 

Ainda que a medida do PIB tenha alguma importância, mesmo a simples 

comparação de crescimentos também pode ser inadequada. Abaixo são trazidos alguns dados 

atuais apenas para elucidar o motivo das questões:524 

Tabela 5 - Visão Geral da Economia Mundial – crescimento do PIB 2013 e 2014 em %: 
  2013 2014 
Produto Mundial 3.4 3.4 
Economias avançadas 1.4 1.8 

                                                
520 COUTINHO, Luciano. BORGES, Bráulio Lima. A Consolidação da Estabilização e o Desenvolvimento 
Financeiro do Brasil. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa. Ensaios sobre 
economia financeira. Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p. 217-218. 
521 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p.183-188. 
522 Cabe aqui uma observação feita por Amartya Sen acerca dos custos relativos de políticas públicas. Segundo 
ele, não é válido o argumento de que países pobres não deveriam investir em serviços sociais por falta de 
recursos. Isso porque, embora os países mais pobres tenham menos recursos, serviços sociais normalmente são 
trabalho-intensivos e os salários nesses países são mais baixos. Com isso, é possível fazer muito mais em países 
pobres do que em países ricos usando a mesma quantidade de recursos. Esse aspecto deve ser levado em conta 
em comparações como a sugerida no texto, ou seja, no momento de estimar os custos das decisões (SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010, p. 68-72). 
523 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p.127-128; 402. 
524 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook Update. 9 jul. 2015. Disponível em: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/pdf/0715.pdf > Acesso em: 21 ago. 2015.  
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Estados Unidos 2.2 2.4 
Zona do Euro -0.4 0.8 
 Alemanha 0.2 1.6 
 França 0.7 0.2 
 Itália -1.7 -0.4 
 Espanha -1.2 1.4 
Japão 1.6 -0.1 
Reio Unido 1.7 2.9 
Canadá 2.0 2.4 
Mercado Emergente e 
Economias em 
Desenvolvimento  

5.0 4.6 

 Rússia 1.3 0.6 
 China 7.7 7.4 
 Índia 6.9 7.3 
Latin America and the 
Caribbean 2.9 1.3 

 Brasil 2.7 0.1 
 México 1.4 2.1 
Middle East, North Africa, 
Afghanistan, and Pakistan 2.4 2.7 

 Saudi Arabia  2.7 3.5 
Sub-Saharan Africa 5.2 5.0 
 Nigeria 5.4 6.3 
 South Africa 2.2 1.5 

Fonte: FMI 

Como se vê, em 2014, o crescimento do PIB brasileiro foi de 0,1%, menor, portanto, 

do que diversos países, mas maior do que o Japão. Já em 2013, há uma configuração diferente.  

Diogo Costa, a propósito, critica certas comparações que são feitas. Tratando 

especificamente sobre o crescimento do PIB de 2013, ele lembra que, se comparado com os 

Estados Unidos, o Brasil estaria bem, pois seu crescimento ainda estimado na ocasião seria 

2,28% contra 1,6%. Por outro lado, se comparado com países como Laos (8,3%), Quirguistão 

(7,3%), Mongólia (11,7%), Ruanda (7.5%) e Serra Leoa (13,3%), o resultado brasileiro seria 

horrível. Por isso, para ele, talvez fosse melhor comparar o Brasil com ele próprio.525 

Charles Sabel também alerta que o crescimento de países em desenvolvimento é 

muito volátil para servir como critério classificatório.526 

Concordando com essa linha de raciocínio, se se olhar, por exemplo, a taxa criação 

de empregos, conforme gráfico apresentado por Isaac Sidney Menezes Ferreira, poderá ser 

                                                
525 COSTA, Diogo. Breve comparativo entre a economia do Brasil e do mundo em 2013. Jornal GGN. 17 jan. 
2014. Disponível em: < http://bit.ly/29ORb9F> Acesso em: 27 jul. 2015. 
526 SABEL, Charles F. Bootstrapping Development: Rethinking the Role of Public Intervention in Promoting 
Growth. Paper presented at the Protestant Ethic and Spirit of Capitalism Conference, Cornell University, Ithaca, 
New York, October 8-10, 2004. This version, nov. 14, 2005.  Disponível em < http://bit.ly/22Z9Jpo > Acesso 
em: 10 jun. 2016, p. 24.  
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notada sensível melhora:527 

Gráfico 3 – Evolução da taxa de criação de empregos formais: 

 
Fonte: BCB/IBGE/MTE apud Ferreira 

Da mesma forma, quanto à inflação, desde o Plano Real de 1994, muita coisa 

mudou no cenário brasileiro. Em julho de 1994, a inflação acumulada dos últimos 12 meses 

medida pelo IPCA chegava a 4.005,08%, mas, enquanto em junho de 1994 a inflação mensal 

havia sido de 47,43%, em julho já foi de apenas 6,84%.528 O gráfico abaixo, apresentado por 

Isaac Sidney Menezes Ferreira, com base em dados do IBGE, mostra como a inflação anual 

vem se mantendo relativamente estável desde então:529 

Gráfico 4 – Inflação anual desde o Plano Real (%): 

 
Fonte: FERREIRA 

É certo que mais recentemente a taxa de inflação vem aumentando, mas, mesmo 

nesse pequeno período, ainda não foram alcançados os níveis anteriores ao Plano Real. 

Assim, quando se debate não apenas esses aspectos da economia, mas o 

desenvolvimento como um todo, uma visão mais abrangente deve ser adotada, segundo critérios 

                                                
527 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da regulação bancária e financeira no brasil. XV Encontro 
de Juristas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. 18 set. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/2a5RPAv > Acesso em: 26 jun. 2015, p. 14-15.  
528 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Série histórica do IPCA. Maio 2015. 
Disponível em: < http://bit.ly/1FtEFp1 > Acesso em: 26 jun. 2015. 
529 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da Regulação do Sistema Financeiro Brasileiro: Da criação 
do Banco Central do Brasil aos efeitos da Crise Financeira de 2008/2009. IV Seminário Luso-Brasileiro de 
Direito. Lisboa: abril de 2016. 
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democraticamente eleitos, ou seja, o povo deve decidir o que quer melhorar em seu país.530 

3.1.6 Distribuição e efetividade 

No contexto mais recente, a atuação do BNDES continua significativa. A tabela 

abaixo foi adaptada pelo autor com dados do Banco Central do Brasil fornecidos pelo BNDES. 

Nela consta a evolução do importe dos investimentos do BNDES desde fevereiro de 2007, 

quando tais dados passaram a estar disponíveis no sistema: 

Tabela 6 - Saldo da carteira de crédito com recursos direcionados para investimentos: 
  Pessoas jurídicas Pessoas físicas   

Data 

20601 - 
Capital 
de giro 
com 
recursos 
do 
BNDES 

20602 – 
Financ. 
de 
invest. 
com 
recursos 
do 
BNDES 

20603 – 
Financ. 
agroindustrial 
com recursos 
do BNDES 

20604 - 
Pessoas 
jurídicas 
– 
Financ. 
com 
recursos 
do 
BNDES 
total 

20613 - 
Capital 
de giro 
com 
recursos 
do 
BNDES 

20614 – 
Financ. de 
invest. com 
recursos do 
BNDES 

20615 – 
Financ. 
agroindustrial 
com recursos 
do BNDES 

20616 - 
Pessoas 
físicas – 
Financ. 
com 
recursos 
do 
BNDES 
total 

Total 

mai/15 15.944 581.566 12.245 609.755 30 2.763 42.081 44.874 654.629 

dez/14 20.324 562.820 11.379 594.523 50 3.289 40.840 44.179 638.702 

dez/13 23.271 490.139 8.967 522.378 32 3.845 34.731 38.608 560.986 

dez/12 23.243 418.091 7.161 448.494 3 4.425 25.792 30.221 478.715 

dez/11 19.366 361.671 7.513 388.551 3 4.507 20.786 25.296 413.847 

dez/10 19.915 304.500 11.112 335.527 - 4.991 17.896 22.887 358.414 

dez/09 12.750 247.181 7.937 267.867 - 3.024 16.174 19.198 287.065 

dez/08 10.551 175.437 3.734 189.721 - 2.162 15.844 18.007 207.728 

dez/07 8.329 128.056 3.016 139.402 - 1.646 15.646 17.292 156.694 

fev/07 6.500 109.267 2.490 118.257 - 1.020 15.102 16.121 134.378 
Fonte: Adaptada pelo autor com dados do Banco Central do Brasil fornecidos pelo BNDES 

Nota: valores em R$ milhões 

Como se vê, a tabela parte de um total de investimentos da ordem de R$134,4 

bilhões em fevereiro de 2007, chegando a um total de R$654,6 bilhões, numa clara tendência 

de expansão. As pessoas jurídicas recebem mais recursos do que as pessoas físicas, sendo que, 

enquanto em 2007 o montante recebido pelas pessoas físicas representava 14% do montante 

das pessoas jurídicas, atualmente essa relação está em torno de 7%. 

Para as pessoas jurídicas, os recursos, em sua maioria, financiam investimentos em 

sentido estrito. Já para as pessoas físicas, eles são aplicados em sua maioria em financiamento 

agroindustrial. 

O BNDES possui elevado volume de desembolsos em comparação com bancos de 

                                                
530 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p. 29-31; 48-49. 
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desenvolvimento de outros países, o que estaria ligado ao fato de ele responder por praticamente 

todo o funding destinado para aquisição de máquinas e equipamentos produzidos no país e a 

obras civis industriais de menor porte, segundo Ernani Teixeira Torres Filho.531 

Atualmente, o BNDES é responsável por praticamente dois terços do crédito com 

prazo superior a cinco anos.532 

A tabela abaixo revela o número de operações efetuadas pelo BNDES segundo o 

porte das empresas: 

Tabela 7 – Número de operações do BNDES segundo o porte da empresa: 

 
Fonte: BNDES 

Se consideradas apenas as microempresas, nota-se que de 2006 até 2014 houve um 

aumento de 863% no número de operações. Já as operações para as grandes empresas tiveram 

um aumento de 126%. 

No que diz respeito aos valores das operações, em 2006 o desembolso para 

microempresas foi de R$4.761 milhões, enquanto que em 2014 foi de R$ 28.695 milhões, um 

aumento de 503%. As grandes empresas, por sua vez, receberam R$40.201 milhões em 2006 e 

R$ 117.642 milhões, isto é, um aumento de 193%. 

Analisando a distribuição dos valores desembolsados, contudo, verifica-se que as 

grandes empresas continuam recebendo a maior parte: 

Tabela 8 – Distribuição dos valores desembolsados pelo BNDES:533 
PORTE	 2001	 %	 2006	 %	 2014	 %	

micro	 	3.130,0		 12%	 	4.761,1		 9%	 	28.694,9		 15%	

pequena	 	1.092,8		 4%	 	2.269,7		 4%	 	15.923,7		 8%	

                                                
531 TORRES FILHO, Ernane Teixeira. Mecanismos de direcionamento do crédito, bancos de desenvolvimento e 
a experiência recente do BNDES. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa 
(Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.31-32. 
532 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório de efetividade 
2007-2014: A contribuição do Bndes para o desenvolvimento nacional. 2.ed. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/relatorioefetividade> Acesso em: 7 jul. 2016, p. 18. 
533 Classificação segundo receita bruta anual - Microempresa: Menor ou igual a R$ 2,4 milhões; Pequena 
empresa: Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões; Média empresa: Maior que R$ 16 
milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões; Média-grande empresa: Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a 
R$ 300 milhões; Grande empresa: Maior que R$ 300 milhões. 
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média	 	1.562,4		 6%	 	4.086,5		 8%	 	14.755,6		 8%	

média-grande	 		 		 		 		 	10.820,5		 6%	

grande	 	19.431,4		 77%	 	40.200,6		 78%	 	117.642,1		 63%	

Totais	 	25.216,6		 100%	 	51.317,9		 100%	 	187.836,8		 100%	
Fonte: BNDES 

Valores em R$ milhões 

Mesmo se se somar micro e pequenas empresas em 2014, chegar-se-ia ao percentual 

de 23%, contra 63% que foi destinado às grandes. 

Especificamente sobre os recursos destinados ao Programa de Sustentação do 

Investimento (PSI), o BNDES publicou nas redes sociais que, de 2009 a 2014, as micro, 

pequenas e médias empresas teriam recebido 53% dos recursos, enquanto que as grandes teriam 

recebido 47%, sendo R$ 178,5 bilhões e R$ 157,8 bilhões respectivamente.534 

Apesar dessa informação, questiona-se se seria adequado considerar as médias 

empresas juntamente com as micro e pequenas empresas, principalmente quando se sabe que 

as micro e pequenas empresas representam 99% das empresas brasileiras.535 

Esse número também reforça a necessidade de se refletir se está adequada essa 

distribuição. Se por um lado é possível que as maiores empresas recebam mais recursos e gerem 

mais renda para mais pessoas internamente e em sua cadeia produtiva, de outro, é possível que 

a maior parte dos recursos acabe retida pelos controladores e acionistas dos grandes grupos.536 

Embora tenha aqui se focado no aspecto da distribuição do crédito, até por conta da 

preocupação com a redução da desigualdade de acesso a esse instrumento como forma de 

desenvolvimento, é importante destacar a importância de haver formas de avaliação da 

efetividade das ações estatais. 

O Tribunal de Contas da União, a propósito, analisando estudos relativos à 

avaliação das ações voltadas à ciência, tecnologia e inovação, ressaltou que “é senso comum 

entre esses trabalhos a necessidade de serem estabelecidas metas, objetivos e prioridades para 

direcionar o gasto estatal e servir de referencial e parâmetro para as futuras avaliações.”537 

                                                
534 Disponível em: <http://bit.ly/1ZnqRD4> e em: <http://bit.ly/24yh1VL> Acesso em: 6 mai. 2016. 
535 OSÓRIO, Carlos Willians. Livre iniciativa e pequenas empresas: empreendedorismo ou necessidade histórica 
de subsistência? In: SARAI, Leandro (Org.). Direito Político e Econômico à luz de Caio Prado Júnior. Belo 
Horizonte: Arraes, 2015, p. 30. 
536 RAJAN, Raghuram R.; ZINGALES, Luigi. Saving Capitalism from the Capitalists: Unleashing the power 
of financial markets to create wealth and spread opportunity. 2003. Disponível em: 
<http://faculty.chicagobooth.edu/luigi.zingales/papers/research/capintro.pdf> Acesso em: 13 jun. 2016, p. 2.  
537 BRASIL, Tribunal de Contas da União. Plenário. Acórdão no 3440/2013. Relator: Ministro-Substituto 
Augusto Sherman Cavalcanti, j. 4/12/2013. 
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Alcir Antônio Palharini, a propósito, ressalta que o PIB gerado em decorrência do 

crédito concedido é uma boa medida do retorno do beneficiário do crédito à coletividade.538 Por 

outro lado, a distribuição do PIB também precisa ser investigada. 

Paulo Augusto Furtado Mendonça, em estudo específico sobre o BNDES, ressalta 

que a atuação dessa entidade deve levar ao desenvolvimento e não ao mero crescimento. 

Caracterizaria como desenvolvimento para ele, a título de exemplo, o aumento da produtividade 

do fator trabalho e a mobilidade social.539 

A instituição parece ter se dado conta desse aspecto e lançou seu primeiro relatório 

de efetividade compreendendo o período de 2007-2014. Nesse relatório, o conceito de 

desenvolvimento sustentável é associado ao avanço da sociedade em termos mensuráveis de: 

a) capacidade de gerar riqueza (dimensão econômica); b) dividir a riqueza gerada (dimensão 

social); c) preservar e conservar o meio ambiente (dimensão ambiental); d) gerar inovação 

(dimensão conhecimento); e e) investir nas instituições e nas pessoas para promover o 

desenvolvimento sustentável (dimensão institucional). Por isso, o BNDES procurou instituir 

um sistema para avaliar os resultados de suas ações abrangendo todos esses aspectos.540 

As avaliações são feitas em termos de eficácia e de efetividade. Nos termos do 

Relatório, eficácia estaria associada à entrega de resultados em comparação com as metas 

programadas. Efetividade por sua vez seria “a relação entre os efeitos de uma intervenção sobre 

a população-alvo (impactos observados) e os objetivos pretendidos (impactos esperados)”, isto 

é, diria respeito às alterações nos setores atingidos a médio e longo prazos. O conceito de 

eficiência também é dado como a relação entre custos incorridos e produtos e serviços 

entregues, embora o Relatório esclareça que esse aspecto não é objeto do Relatório de 

Efetividade por estar contemplado em outros documentos como o Relatório Anual.541 

O Relatório se baseia em um modelo de monitoramento e avaliação fundado em 

três pilares: a) o primeiro, na área operacional, busca sistematizar os efeitos de um programa; 

b) o segundo, ligado ao setor de planejamento, voltado a uma avaliação extensiva; e c) o 

                                                
538 PALHARINI, Alcir Antônio. Analista do Banco Central do Brasil da área de crédito rural. Entrevista 
concedida em 15/6/2016. São Paulo – informação verbal. 
539 MENDONÇA, Paulo Augusto Furtado. Intervenção do Estado Brasileiro no Setor Financeiro: estudo 
sobre o banco nacional de desenvolvimento econômico e social. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 114-115.  
540 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório de efetividade 
2007-2014: A contribuição do Bndes para o desenvolvimento nacional. 2.ed. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/relatorioefetividade> Acesso em: 7 jul. 2016, p. 30-31.  
541 Ibid., p.27; 130-131. 
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terceiro, voltado a buscar parcerias com entidades independentes para auxiliar nas análises.542 

O Planejamento Corporativo 2010-2014 da instituição teve por objetivos 

estratégicos: “(i) expandir investimentos em infraestrutura; (ii) induzir o fortalecimento da 

competitividade das empresas brasileiras; (iii) contribuir para a inclusão social e produtiva; e 

(iv) fomentar a inovação, a sustentabilidade socioambiental e o desenvolvimento regional.”543 

O Relatório se preocupa em demonstrar não apenas o volume de operações e de 

desembolsos, mas também os resultados gerados. De fato, se uma restrição no crédito pode, sob 

certo ponto de vista, ser algo negativo, a concessão que não traz retornos também não se mostra 

positiva. Cabe destacar que, mesmo que a instituição tenha a missão de promover o 

desenvolvimento, a concessão de crédito a agentes sem condições de pagar é algo a ser visto 

com cautela, mormente quando recursos públicos são envolvidos. 

O que há de positivo na mensuração da eficácia pelo prisma da concessão diz 

respeito ao atendimento de toda demanda por crédito. Quanto a esse aspecto, há, por exemplo, 

estudo de Eriksom Teixeira Lima que analisou o crédito direcionado utilizando recursos do 

FAT dentro da modalidade BNDES Automático, que é efetuado por meio de repasses a agentes 

públicos, privados e cooperativas. Ele propõe os critérios da pulverização dos empréstimos e 

da descentralização espacial dos destinos para aferir a eficiência alocativa paretiana. O primeiro 

critério verifica o atendimento do máximo de empreendimentos possível, o que leva a um valor 

médio menor por empréstimo efetuado. O segundo critério verifica o atendimento dos 

tomadores no território nacional. Embora o estudo reconheça a necessidade de cálculos 

estatísticos mais complexos, apurou-se uma tendência de maior concentração nos grandes 

bancos privados.544 

Ainda que o Relatório do BNDES seja um documento elaborado pela própria 

instituição, o que poderia, em tese, comprometer sua credibilidade,545 não se nega que a 

publicidade dada ao Relatório permite um controle pela sociedade.546 Nessa linha, ele revela 

                                                
542 Ibid., p.3-4. 
543 Ibid., p.17-18. 
544 LIMA, Eriksom Teixeira. Crédito direcionado: como obter eficácia na sua aplicação? Revista do BNDES, 
Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, p. 51-86, jun. 2006. 
545 Vale lembrar do caso das agências internacionais de rating que eram pagas por grandes instituições 
americanas e atribuíam ótimas notas para seus títulos, os quais se mostraram podres (SARAI, Leandro. Crise 
financeira e medidas prudenciais: a experiência brasileira. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 2014, 
p.53-54).  
546 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p.48.  
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aspectos positivos não só quanto à eficácia da ação do BNDES como quanto à efetividade na 

área de infraestrutura, na contribuição para o desenvolvimento produtivo e em programas 

setoriais avaliados. Da mesma forma, quanto à inclusão social e produtiva, sustentabilidade, 

formação de capacidades empresariais e geração de empregos.547 

Cabe destaque ainda para a participação do BNDES na formação bruta de capital 

fixo. Embora o gráfico abaixo não estabeleça relação de causalidade entre a ação da instituição 

e o total de investimentos fixos, ele dá uma ideia da importância de sua atuação.548 

Gráfico 5 - Desembolsos e investimento total para investimentos fixos comparados com a FBCF: 

 
Nota-se claramente assim o esforço da instituição no aumento da capacidade 

produtiva da economia. 

3.2 Crédito imobiliário e a questão habitacional 

O crédito habitacional, pelo menos segundo as normas do ordenamento jurídico, 

estaria baseado no atendimento do direito à moradia. Por isso, sua análise se torna mais 

interessante se efetuada juntamente com ele. 

As questões envolvidas nessa análise demandam um olhar no contexto normativo e 

histórico em que tal direito se enquadra, assim como considerar sua natureza de direito social. 

Uma vez compreendido o alcance desse direito sob o ponto de vista jurídico, é 

                                                
547 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório de efetividade 
2007-2014: A contribuição do Bndes para o desenvolvimento nacional. 2.ed. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/relatorioefetividade> Acesso em: 7 jul. 2016, p.22-24. 
548 Ibid., p.37. 
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interessante tentar perquirir como ele vem sendo concretizado, principalmente sob o ponto de 

vista da ação estatal. 

A importância dessa análise está em contribuir para uma reflexão acerca do acerto 

da orientação das políticas públicas pertinentes, entre as quais a do próprio crédito habitacional, 

como o Programa Minha Casa Minha Vida como fator de redução do déficit habitacional. 

Com esse objetivo, o presente tópico fará, após levantar aspectos teóricos 

conceituais do direito à moradia, um breve retrospecto das normas que conformaram a ação 

estatal relacionada com esse direito, demonstrando a forte orientação no sentido de efetivá-lo 

por meio de políticas de crédito. 

Tendo esse ponto como premissa, será feito um levantamento da evolução do 

crédito no período de 2007 a 2012 comparando os números do déficit habitacional no mesmo 

período. Com isso, tentará verificar se há alguma relação entre o primeiro e o segundo. 

3.2.1 Concepção jurídica da moradia 

O ser humano necessita ocupar lugar no espaço independentemente de sua vontade 

e até contra ela. A moradia se encaixaria justamente no atendimento dessa necessidade, 

configurando o espaço do qual, em regra, ele não poderia ser expulso pela vontade alheia. 

Então, o aspecto mais básico, mais elementar da moradia, seria exatamente o local 

do qual a pessoal não possa ser retirada contra sua vontade, um local em que possa permanecer. 

É certo que, em caso de perigo, poder-se-ia questionar a possibilidade de retirada forçada da 

pessoa, mas esse aspecto não cabe aqui discutir. 

Ampliando um pouco a noção de moradia, o ser humano não precisa de um lugar 

apenas para permanecer. Ele precisa de proteção contra as intempéries e mesmo contra outros 

seres. 

Mais um aspecto que se pode colocar seria a necessidade de um espaço privado, um 

local onde possa ter o direito de não tornar algo público. Isso se liga à intimidade, ao direito de 

ser deixado só. 

O que poderia ainda ser incluído no conceito? Equipamentos de higiene? O 

sossego? No limite, chegar-se-ia no debate sobre o que é necessário para atender a dignidade 

da pessoa humana, mas, antes de se chegar a tanto, parece que a configuração do direito à 

moradia decorrerá das circunstâncias e relações de forças existentes em determinado tempo e 
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local. 

Supondo que a sociedade delibere que o Estado deverá fornecer moradia, esse 

direito será apenas para os que dela necessitam ou para todos os cidadãos? Quem escolherá 

onde cada um irá morar? Quem terá preferência? Quais critérios utilizar? Essas questões 

remetem a um dos aspectos da própria reflexão sobre justiça distributiva.549 

Na Ordem Internacional, o direito à moradia já aparece no art. 25, I, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948.550 

Também está presente no art. 11, item 1, do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, pelo 

Decreto nº 591.551 

Embora o preâmbulo desse Pacto reconheça que o direito à moradia está entre 

aqueles que “decorrem da dignidade inerente à pessoa humana”, seu art. 2º deixa claro seu 

caráter progressivo e dependente dos recursos disponíveis para sua concretização.552 

Vindo para o ordenamento jurídico brasileiro, pode-se apontar como a principal 

norma a seu respeito o art. 6º da Constituição. O direito à moradia foi incluído nesse dispositivo 

pela Emenda Constitucional nº 6, de 14 de fevereiro de 2000.553 

José Afonso da Silva, interpretando essa norma, sustenta que o direito à moradia 

compreenderia o direito a ocupar um lugar para se abrigar com a família, sendo que a casa 

própria seria apenas um meio mais efetivo para esse direito. Ele reconhece ainda que esse direito 

                                                
549 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 103-127. 
550 “1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência fora de seu controle.” (UNITED NATIONS. The universal declaration of human rights. 
Disponível em: < http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a25 > Acesso em: 23 abr 2015. Tradução 
livre, destaque nosso) 
551 “Art. 11. Os Estados signatários do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida 
adequado para si próprio e para sua família, inclusive alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim 
como a uma contínua melhoria de suas condições de vida.” (BRASIL. Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. 
Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. 
Planalto.gov.br. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm> Acesso 
em: 23 abr 2015. Destaque nosso.) 
552 “1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como 
pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de 
seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno 
exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas 
legislativas.” 
553 Eis a redação atual, após a Emenda Constitucional nº 6, de 2010: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 
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envolveria as condições de conforto, higiene, intimidade pessoal e privacidade familiar, 

conforme previsão da Constituição Portuguesa, bem como, de modo geral, que se configure 

como habitação adequada e digna, nos termos da Constituição Espanhola.554 

 Tratando especificamente sobre a eficácia desse direito, traz dispositivos 

constitucionais que indicariam o dever do Estado de propiciar moradia digna para seus cidadãos 

até por conta de ser um dever fundamental da República a erradicação da pobreza, dever este 

que se mostraria violado pela existência de pessoas vivendo nas ruas.555 

A existência digna também se encontra em Daniele Regina Pontes,556 que ainda 

inclui no conceito de moradia o estabelecimento de “inúmeros vínculos objetivos de existência, 

nas mais diferentes esferas da vida”.557 

A referência à moradia também aparece no texto constitucional quando prevê as 

necessidades básicas que o salário mínimo deve satisfazer,558 quando trata das competências 

materiais das pessoas políticas,559 ao tratar da usucapião urbana560 e da rural,561 além de algumas 

menções no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Essa primeira aproximação do assunto já levanta alguns problemas: se o salário 

mínimo deve garantir as necessidades básicas incluindo moradia, isso significa que somente 

quem tem salário é que poderá ter moradia? Dito de outro modo, isso significaria que o direito 

social à moradia previsto no art. 6º estaria condicionado a algum pagamento? Mas, se só teria 

direito à moradia aquele que paga por ela, isso não seria então um mero direito contratual, ou 

seja, uma contraprestação pelo preço pago? Somente em caso de usucapião seria possível 

                                                
554 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 189-
190. 
555 SILVA, loc. cit. 
556 PONTES, Daniele Regina. Direito à moradia: entre o tempo e o espaço das apropriações. Tese (doutorado 
em Direito)- Universidade Federal do Paraná, 2012, p. 12. 
557 Ibid., p. 14. 
558 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: [...] IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim;” 
559 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] IX - 
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico;” 
560 “Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.” 
561 “Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos 
ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva 
por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.” 
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adquirir a propriedade para moradia independentemente de pagamento? Se há menção para o 

Estado promover construção de moradias, seriam essas moradias concedidas apenas para os 

que pagassem por elas? Enfim, se o direito à moradia é uma contraprestação pela pecúnia 

entregue, o que distinguiria esse direito dos demais créditos contratuais oriundos de contratos 

de venda e compra? 

Deve ser registrado já nesse introito que direito à moradia não se confunde com 

direito à propriedade. A moradia é um dos usos possíveis da propriedade imobiliária. Mas basta 

pensar nas situações em que o indivíduo mora de aluguel para comprovar que a propriedade 

imobiliária é dispensável. 

De acordo com a exposição feita até aqui, ao que tudo indica, o sentido mais 

apropriado para a concepção do direito à moradia estampado no art. 6º da Constituição seria o 

de que o Estado e a sociedade buscarão garantir moradia digna para todos os brasileiros. 

Assim, com base nele, não pode uma pessoa pretender imediatamente que lhe seja 

assegurada moradia gratuitamente, nem mesmo judicialmente.562 Basta pensar que, se esse 

raciocínio fosse aceito, então todas as pessoas teriam o mesmo direito, de modo a ser observada 

a isonomia. Mesmo que se leve em conta apenas as pessoas necessitadas, é bem provável que 

o Estado não tenha condições de assegurar moradia a todos, uma vez que não se pode privilegiar 

uns em detrimento dos demais. E se serão empregados recursos públicos no atendimento dos 

necessitados, polêmica poderá haver por parte dos que conseguiram adquirir sua moradia sem 

necessitar do Estado, podendo questionar esse direcionamento de recursos. Note-se que é uma 

situação típica de justiça distributiva que poderia ensejar desagregação social, caso não 

houvesse um debate democrático bem conduzido. 

De todo modo, até o fato de a própria Constituição dispor que o salário mínimo 

deve ser apto a proporcionar moradia ao trabalhador é um indicativo de que deve haver trabalho 

e, portanto, colaboração do cidadão na busca desse direito. Em princípio, parte do salário seria 

                                                
562 Embora tratando do direito português, cabe a menção feita por Cristina Queiroz sobre dois acórdãos daquele 
país: “[...] aí se configurou o direito à habitação como um ‘direito a uma prestação não-vinculada’, reconduzível 
a uma mera ‘pretensão jurídica’. O direito à habitação não confere ao cidadão um ‘direito imediato’ a uma 
‘prestação efetiva’, mostrando-se, em consequência, insuscetível de aplicação direta, não lhe assistindo o regime 
jurídico contido no n.1 do art. 18º da Constituição. Ou seja, não se configura como um direito diretamente 
aplicável, nem exequível por si mesmo. Em suma, ainda que um ‘direito fundamental’, pela sua natureza, o 
direito à habitação não é suscetível de conferir, por si mesmo, ao arrendatário um direito, jurisdicionalmente 
exercitável, de impedir que o senhorio denuncie o contrato de arrendamento quando necessitar do prédio para 
sua habitação.” (QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais sociais: questões interpretativas e limites de 
justiciabilidade. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2005, p.204-205, rodapé) 
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suficiente para arcar com despesas de aluguel ou prestação para aquisição de moradia. Não se 

está aqui olvidando as pessoas incapacitadas de trabalhar, porém, para elas, entraria em questão 

a Seguridade Social, que não é objeto do presente tópico. 

Pode-se analisar, então, porque mesmo havendo um pagamento por parte do 

cidadão, a moradia seria um direito especial, enquanto que não haveria uma configuração 

específica em relação a outras contraprestações contratuais. Ou seja, tomando, por exemplo, 

um contrato de venda e compra de um veículo automotor, por que não se diz que o comprador 

possui direito ao veículo? Se o cidadão paga pelo veículo assim como paga pela moradia, por 

que esta seria um direito? 

Em primeiro lugar, a moradia é um direito em razão de toda exposição acima feita, 

inclusive a respeito de seu caráter necessário, havendo até quem mencione sua vinculação à 

dignidade da pessoa humana. 

Em segundo, porque em um simples contrato de venda e compra de um veículo 

prepondera mais um direito civil, individual, a liberdade de contratar e a proteção da 

propriedade. Já na aquisição da moradia, além do reconhecimento Constitucional de seu caráter 

especial, haveria uma natureza mais social, solidária, uma vez que o Estado usaria recursos 

públicos para buscar auxiliar as pessoas a adquirirem sua moradia.563 Deve ser notado também 

que a mesma estrutura estatal que existe para garantir o cumprimento do contrato de venda e 

compra do veículo existe para o contrato relativo à moradia, mas neste há algo a mais, uma 

estrutura específica de fomento e desenvolvimento social. 

Em se tratando de direito social, não se pode afastar seu caráter progressivo e 

dependente da capacidade financeira, por ser um pressuposto fático, incontornável e 

reconhecido inclusive em instrumentos internacionais como o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

Dessa forma, tomando como premissa esse caráter progressivo, cabe analisar como 

o Estado vem trabalhando para a concretização do direito à moradia. 

3.2.2 O crédito no retrospecto da ação estatal relacionada com a 
moradia 

Na Primeira República, a urbanização se inicia preponderantemente com moradias 

                                                
563 Aqui um fundamento jurídico para o subsídio no crédito habitacional. 
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de aluguel. Em 1920, em São Paulo, 90% da população eram inquilinos. Nessa época, talvez 

em razão da preponderância de uma visão mais liberal sobre o tema, o papel do Estado era de 

mero incentivo da iniciativa privada para construção de casas populares de aluguel, as vilas de 

operários. Quando o Estado efetivamente atuou, foi sob alegação de razões de saúde pública, 

adotando uma política higienista para demolir e proibir habitações que pudessem ameaçar as 

condições sanitárias.564  

Já na década de 1930, com Vargas tentando legitimar seu poder, o Estado passa a 

adotar uma visão mais interventora. Em 1937, tem início a produção estatal de moradias 

populares em grande escala, uma política pública de financiamento, inclusive por meio dos 

Institutos de Aposentadorias e Pensões-IAP’s.565 

Na década de 1940, é mantida a política de financiamento dos IAP’s, mas entra em 

cena a Fundação da Casa Popular, criada por autorização do Decreto-Lei nº 9.218, de 1º de 

maio de 1946, que passa a ter um âmbito de ação mais amplo, voltado à população de baixa 

renda e financiado com recursos da União.566 

A Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, possibilitou a cobrança de correção 

monetária nas prestações dos financiamentos imobiliários. Essa Lei e a Lei no 4.380, de 21 de 

agosto de 1964, surgiram em razão do déficit habitacional e da falta de acesso ao crédito 

imobiliário, bem como da própria ausência de mecanismos adequados de crédito por conta da 

insegurança quanto ao valor da moeda e impossibilidade de correção monetária até então 

vigente.567 

A Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, é um marco no ordenamento jurídico, ao 

instituir o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o Banco Nacional da Habitação (BNH). 

Os recursos desse sistema deveriam priorizar ações destinadas à construção de conjuntos 

habitacionais para eliminar aglomerações em condições sub-humanas (favelas), projetos 

                                                
564 MACHADO, Yuri Restano. Entre o Nada e o Pouco: a política habitacional brasileira antes do Sistema 
Financeiro da Habitação. Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. v.8 n.2 dez. 2014. p. 49-50. 
BONDUKI, Nabil Georges. As origens da habitação social no brasil. Análise social. v. 29 n. 127, 1994 (3º). 
Disponível em: < http://bit.ly/27IN1p9 > Acesso em 23 abr 2015, p. 712-716. PONTES, Daniele Regina. Direito 
à moradia: entre o tempo e o espaço das apropriações. Tese (doutorado em Direito)- Universidade Federal do 
Paraná, 2012, p.79-80. 
565 MACHADO, op. cit., p. 52-53. BONDUKI, op. cit., p.716-717. 
566 MACHADO, op. cit., p. 54-59. BONDUKI, op. cit., p.717-719. BRASIL. Decreto-Lei nº 9.218, de 1º de 
Maio de 1946. Autoriza a instituição da Fundação Casa Popular. Senado Federal. Disponível em: 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=104700&tipoDocumento=DEL&tipoTexto=P
UBs> Acesso em 23 abr 2015. 
567 DE CHIARA, José Tadeu. Financiamento Imobiliário. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 37, p.409. 
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municipais ou estaduais em terrenos já urbanizados que permitissem o início imediato da 

construção de habitações, projetos de cooperativas para construção de casa própria, projetos da 

iniciativa privada que contribuíssem para a solução de problemas habitacionais e a construção 

de moradia à população rural. 

O Capítulo II dessa Lei previu a possibilidade de correção monetária nos contratos 

imobiliários segundo índice de preços específico e vinculada ao aumento do salário mínimo. 

No Capítulo III, a Lei deixa claro em seu art. 10 que todas as aplicações do sistema 

financeiro da habitação se revestiriam da forma de “créditos”. A maioria do crédito deveria ser 

direcionada para habitações de menor valor, conforme seu art. 12. 

O Banco Nacional da Habitação tratado no Capítulo IV da Lei deveria atuar como 

uma espécie de Banco Central especializado no mercado habitacional, com funções como a de 

regulador do sistema e de emprestador de última instância, além de fomentar o desenvolvimento 

tecnológico voltado à qualidade das habitações. 

Na Lei, foi mantida a política pública de financiamento, agora com utilização de 

recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE) e do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), além de indexar as dívidas imobiliárias, atrelando-as à variação do 

salário mínimo. 

De acordo com José Tadeu De Chiara, o objetivo do SFH seria o de viabilizar o 

acesso à moradia para a população mais desfavorecida.568 

A Resolução nº 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do 

Banco Nacional de Habitação, criou o Fundo de Compensação de Variação Salarial-FCVS para 

sanar o descompasso entre a variação das dívidas e a variação salarial, por meio da garantia de 

que o mutuário conseguiria adimplir sua obrigação num prazo determinado.569 

Esse novo sistema acabou tendo algumas complicações, levando ao rombo no 

FCVS e à extinção do Banco Nacional de Habitação na década de 1980,570 pelo Decreto-lei nº 

                                                
568 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.61. 
569 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA – 
ABECIP. A securitização da dívida do FCVS. São Paulo, Abecip, out. 1994. Disponível em: < 
http://bit.ly/1Yk8ujQ > Acesso em: 12 ago. 2015. BRASIL. Ministério da Fazenda. Tesouro Nacional. Fundo de 
compensação de variações salariais – FCVS. [2014?] Disponível em: < http://bit.ly/29Cpn8R > Acesso em: 12 
ago. 2015. 
570 PONTES, Daniele Regina. Direito à moradia: entre o tempo e o espaço das apropriações. Tese (doutorado 
em Direito)- Universidade Federal do Paraná, 2012, p.83-90. 
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2.291, de 21 de novembro de 1986. 

Mais um marco legal nessa evolução é a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, 

que instituiu o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Embora o crédito habitacional seja 

apenas uma parcela do crédito imobiliário, essa lei traz algumas mudanças no financiamento 

que afetam o primeiro. 

O novo sistema é uma tentativa de estimular a concessão de crédito imobiliário e a 

negociação dos títulos baseados nesse crédito, atuando nos mercados primário e secundário, 

portanto, tornando a remuneração mais vantajosa e trazendo mais proteção aos direitos dos 

credores.571 

Com efeito, seu objetivo é “promover o financiamento imobiliário em geral, 

segundo condições compatíveis com as da formação dos fundos respectivos.” As operações de 

financiamento, segundo a Lei, são livres, em regra, às instituições que operam no SFI. Os 

recursos para essas operações podem ter origem no mercado financeiro ou de valores 

mobiliários. 

Importante instrumento dessa Lei é o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), 

de emissão exclusiva de companhias securitizadoras. Uma vez realizada uma operação 

imobiliária e concedido um crédito, o credor pode transferir esse ativo representado pelo CRI, 

fazendo os recursos circularem e permitindo a geração de novos créditos, de modo que o sistema 

pode continuar funcionando com a geração de novos financiamentos sem ter que aguardar o 

pagamento integral dos créditos anteriores. A Lei também se preocupou com mecanismos de 

garantia para trazer mais segurança, outro elemento fundamental para propiciar a concessão do 

crédito.572 

Apesar de a Lei ter surgido para instituir um complemento ao SFH, o SFI teve mais 

resultados no financiamento de edificações comerciais. Isso teria ocorrido devido a altas taxas 

de juros e entraves da política habitacional, com incertezas quanto à proteção da propriedade e 

                                                
571 SALOMÃO NETO, Eduardo. Sistema financeiro imobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro. ano 36, v. 110, p. 155-166, abr./jun. 1999. 
572 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.18. COSTA, Ana 
Carla Abrão; LUNDBERG, Eduardo. Direcionamento de crédito no Brasil: uma avaliação das aplicações 
obrigatórias em crédito rural e habitacional. In: Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito – 
Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Banco Central do Brasil, p.49-62, dez. 2004, p.53-56. 
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da satisfação dos créditos.573 

Na década de 1990, ainda são citados o Programa Pró-Moradia e o Programa 

Habitar Brasil. O primeiro foi instituído pela Resolução 181, de 5 de junho de 1995 do Conselho 

Curador do FGTS e previa a concessão de crédito com recursos oriundos do FGTS vinculados 

a uma contrapartida do mutuário de 10% ou 20%, conforme a região do país.574 

O Programa Habitar Brasil, por sua vez, decorre de uma parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Contrato de Empréstimo nº 1126 

OC/BR de 1998. Seus recursos se destinam a melhorar as condições de habitação de favelas e 

áreas de risco e são oriundos do Orçamento Geral da União e do BID.575 

Apesar dessas normas, segundo Eduardo Luís Lundberg, havia um obstáculo à 

retomada do financiamento imobiliário, que seria justamente o citado FCVS, cuja solução foi 

buscada com a Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, que permitiu computar esses créditos 

como financiamentos imobiliários. Além disso, o Conselho Monetário Nacional, por meio da 

Resolução nº 3.005, de 30 de julho de 2002, também permitiu que esses créditos fossem 

considerados para atendimento das exigibilidades mínimas de aplicação em financiamento 

habitacional. Curiosamente, como destaca esse autor, após essas medidas, mais especificamente 

em meados de 2005, o crédito imobiliário para pessoas físicas começa a apresentar crescimentos 

contínuos.576 

Finalmente, por meio da Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009, 

convertida na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, é instituído o Programa Minha Casa Minha 

Vida, motivado pelo interesse econômico decorrente da crise financeira mundial de 2008 e pelo 

interesse social ante o problema habitacional brasileiro.577 Trata-se de um programa destinado 

                                                
573 O CRÉDITO imobiliário no Brasil: caracterização e desafios. FGV Projetos. São Paulo: FGV, 2007. 
Disponível em: < http://bit.ly/2bctHLD >. Acesso em: 12 ago. 2015, p. 9-10. 
574 BRASIL. Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Resolução nº 181, de 5 de junho de 
1995. Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: < http://bit.ly/29Cp4Ln > Acesso em: 23 abr. 2015. 
575 PONTES, Daniele Regina. Direito à moradia: entre o tempo e o espaço das apropriações. Tese (doutorado 
em Direito)- Universidade Federal do Paraná, 2012, p.90-91. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Programa 
habitar brasil / BID. Disponível em: < http://bit.ly/29YEvhU> Acesso em 23 abr 2015. 
576 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.18-19. 
577 Conforme Exposição de Motivos da referida Medida Provisória, E.M. Interministerial nº 33 
/2009/MF/MJ/MP/MMA/MCidades: “De fato, diante do cenário de crise financeira mundial com o 
recrudescimento de seus impactos negativos sobre a atividade econômica, renda e nível de emprego do País é 
premente a necessidade de adoção de medidas de natureza anticíclicas no curto prazo, principalmente aquelas 
que possam garantir a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda e a manutenção do nível de 
atividade econômica. 3. As atuais restrições de crédito, ainda que por um período curto, podem gerar problemas 
no setor produtivo com conseqüências danosas para a economia nacional, sendo oportuna, portanto, a criação de 
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a famílias de baixa renda e é executado mediante política de crédito subsidiado para aquisição 

de moradia. 

Paralelamente a essas políticas públicas, importa mencionar ainda alguns diplomas 

normativos que, de alguma forma, também tiveram relação com a moradia. 

Em primeiro lugar o Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, destinou-se a 

proteger o compromissário comprador, ante a possibilidade de os vendedores alienarem o 

mesmo lote mais de uma vez ou mesmo desistirem da venda, deixando o primeiro sem garantia 

de receber a restituição das prestações pagas, entre outros riscos. 

A Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 

2004, têm relevância por regular o condomínio edilício e o patrimônio de afetação. Quanto ao 

primeiro aspecto, os adquirentes de unidades autônomas de condomínios não planejaram ou 

participaram de sua construção ou da elaboração das normas condominiais, razão pela qual é 

indispensável um instrumento que regule o processo de incorporação e como será a relação 

entre os condôminos. Já o segundo instituto, de certa forma, protege o adquirente em caso de 

falência da incorporadora, na medida em que os credores desta não poderão atingir aquele. 

Cabe destaque também para a Cédula de Crédito Bancário e o Certificado de Cédula 

de Crédito Bancário. A CCB permite a execução imediata, sem prévia fase de conhecimento 

em juízo, reduzindo custos e tempo na cobrança judicial. Já os Certificados de Cédula de 

Crédito Bancário, ao serem passíveis de negociação em mercado, trazem liquidez e estimulam 

a concessão do crédito.578 

A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, por sua vez, regulou o parcelamento 

do solo urbano, trazendo limites mínimos ao tamanho dos lotes e proibindo o parcelamento em 

áreas de risco, entre outros aspectos. 

No que diz respeito às moradias de aluguel, cabe destacar a Lei nº 8.245, de 18 de 

                                                
mecanismo que reduza o risco de crédito associado às operações de financiamento habitacional, incentive o 
retorno dos empréstimos e viabilize a continuidade dos investimentos, principalmente no setor da construção 
civil, grande gerador emprego e renda às camadas de menor poder aquisitivo. 4. Associado a isso, há o 
diagnóstico de que do déficit habitacional se concentra no segmento populacional de baixa renda, em razão da 
dificuldade dessa população em acessar financiamento e outros mecanismos de aquisição de moradia que 
demandem comprovação, regularidade e suficiência de renda, da decadência do SFH nos anos 80 e do fenômeno 
da urbanização mais acelerada da última década.” (BRASIL. E.M. Interministerial nº 
33/2009/MF/MJ/MP/MMA/MCidades. Planalto.gov.br. Disponível em: < http://bit.ly/2a5SSR0 > Acesso em 24 
abr. 2015.) 
578 LUNDBERG, Eduardo Luís; BADER, Fani Léa Cymrot. Ações e Medidas – Avaliações e Propostas. In: 
Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito: Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread 
Bancário. Dez. 2004, p.35. 
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outubro de 1991, que trouxe alguma segurança aos inquilinos ao restringir as hipóteses de 

retomada do imóvel. 

O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, trouxe 

importantes instrumentos para o Município tornar a cidade melhor, por meio da adaptação do 

volume de pessoas aos equipamentos urbanos necessários, respeito ao meio ambiente e à função 

social da propriedade, entre outros aspectos. 

A Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, possibilitou que as pessoas 

que possuíssem até 30 de junho de 2001 imóvel urbano público até determinada medida 

obtivessem concessão de uso especial para fins de moradia. 

Recentemente, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, em seus arts. 32 e 33, 

estabeleceu que nos financiamentos habitacionais fosse dada prioridade às pessoas com 

deficiência. 

Como última referência importante, cabe lembrar as normas do Código Civil sobre 

direito de vizinhança e as posturas municipais que juntamente com o elenco acima trazido, 

acabam contribuindo para um avanço nas condições adequadas de moradia, por exemplo, ao 

fixar limites mínimos de área, necessidade de vãos para ventilação e entrada de luz, entre outros 

aspectos. 

É certo que nesse retrospecto não foram citadas todas as instituições que tiveram 

atuação relacionada ao direito à moradia,579 assim como também outros programas e normas 

acabaram omitidos. 

O objetivo principal foi verificar como o direito à moradia vem-se configurando no 

âmbito infraconstitucional. Quanto a isso, evidenciou-se que nas políticas públicas preponderou 

a concessão de crédito com recursos públicos, inclusive subsidiados, para a aquisição de 

moradia. 

Segundo Eduardo Lundberg e Ana Costa, o direcionamento de crédito para o setor 

habitacional vem fazendo parte da política pública em vários países em desenvolvimento, em 

razão dos ganhos de bem-estar social ligados aos efeitos multiplicadores do sistema de 

financiamento habitacional em relação a crescimento de renda e de emprego, e também sendo 

                                                
579 Como o instituto do bem de família, por exemplo. 
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necessário por conta da escassez de crédito de longo prazo para essa finalidade.580 

Aliás, quanto a esse aspecto, cabe ainda mencionar uma forma específica de atuação 

do Poder Público relativa ao crédito imobiliário, que é seu direcionamento. 

3.2.3 Origem e direcionamento dos recursos para crédito imobiliário 

Fernando de Holanda Barbosa aponta que o Sistema Financeiro da Habitação 

funciona com três fontes, que são as cadernetas de poupança, as Letras de Crédito Imobiliário 

e os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.581 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tratado pela Lei nº 8.036, de 11 de maio 

de 1990, é gerido pela Caixa Econômica Federal e seus recursos devem ser aplicados, nos 

termos dessa Lei, em “habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana”. 

No que diz respeito às cadernetas de poupança, atualmente o direcionamento de 

seus recursos é regido pela Resolução CMN nº 3.932, de 16 de dezembro de 2010. De acordo 

com ela, no mínimo 65% dos recursos das poupanças devem ser destinados a operações de 

financiamento imobiliário, dos quais 80% no âmbito do SFH e o restante em operações com 

taxas livres. Essa Resolução é o principal normativo relativo ao direcionamento do crédito 

imobiliário.582 

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) são reguladas pela Lei nº 10.931, de 2 de 

agosto de 2004, e pela Resolução CMN nº 4.410, de 28 de maio de 2015. Esses títulos podem 

ser emitidos por bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa 

Econômica Federal, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, 

companhias hipotecárias e demais espécies de instituições autorizadas pelo Banco Central do 

Brasil para tanto. Eles são emitidos independentemente de tradição efetiva e lastreados por 

créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel e 

conferem aos seus tomadores direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o caso, 

atualização monetária neles estipulados. 

                                                
580 COSTA, Ana Carla Abrão; LUNDBERG, Eduardo. Direcionamento de crédito no Brasil: uma avaliação das 
aplicações obrigatórias em crédito rural e habitacional. In: Banco Central do Brasil. Economia Bancária e 
Crédito – Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Banco Central do Brasil, p.49-62, dez. 2004, 
p.52. 
581 BARBOSA, Fernando de Holanda. O sistema financeiro brasileiro. Disponível em: < 
http://www.fgv.br/professor/fholanda/Arquivo/Sistfin.pdf>.  Acesso em: 12 ago. 2015, p.15. 
582 Como se nota no art. 2o. da Resolução, apesar desse direcionamento, a lista de operações que podem 
consideradas para fins de cumprimento dessa exigibilidade é muito longa, incluindo, por exemplo “os créditos 
junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)”. 
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Embora não mencionadas por Fernando de Holanda Barbosa, essa Lei ainda trata 

das Cédulas de Crédito Imobiliário, que representam créditos dessa natureza, além das Cédulas 

de Crédito Bancário, relativas a créditos de qualquer tipo. 

O que importa para o presente tópico é fixar a importância da ação estatal no 

direcionamento do crédito para o setor imobiliário e, especialmente, para o habitacional. 

Considerando as três fontes de recursos citadas acima, eis alguns dados do volume 

de crédito ligado às fontes do SBPE e aos títulos imobiliários, classificados segundo os usos e 

as fontes:583 

Tabela 9 – Direcionamento de Recursos – SBPE – Usos: 
  Usos 

Data 
(Dez.) 

Financ. 
Habitacionais 

Financ. 
Imobil. À 
Taxa de 
Mercado 

Créditos 
Junto ao 
FCVS e 
Dívida 
Novada 
FCVS 

CRI - 
Arts. 1º e 
2º, Res. 
3.932 

Letras, 
Céd. Hip. 
Adq.,CCI, 
LCI e DII 

Fundos e 
Outros 

Total de 
aplicações 

Compul
sório Total Usos 

2001 30.746 333 43.997 x 2.693 5.679 83.448 14.035 97.484 

2002 20.718 12.088 28.878 x 618 5.698 68.001 22.414 90.415 

2003 24.910 12.874 30.996 x 795 2.145 71.720 22.938 94.658 

2004 29.330 13.118 33.214 x 543 2.666 78.871 25.144 104.015 

2005 36.686 14.677 34.643 x 476 3.994 90.477 26.720 117.198 

2006 45.263 16.319 37.139 x 273 9.487 108.481 29.240 137.720 

2007 56.802 17.211 38.369 x 407 16.487 129.276 36.872 166.148 

2008 76.466 22.128 39.408 x 540 27.060 165.602 42.879 208.480 

2009 100.486 30.989 38.340 x 712 35.675 206.201 50.352 256.553 

2010 136.688 43.194 31.162 x 768 48.322 260.133 59.681 319.814 

2011 188.433 57.462 29.103 3.128 957 56.868 335.951 65.706 401.657 

2012 243.817 74.596 29.191 4.573 693 58.100 410.969 77.444 488.413 

2013 314.925 96.335 31.668 5.286 2.654 66.614 517.481 93.026 610.507 

2014 412.558 119.753 35.953 3.077 4.899 70.687 646.927 104.236 751.163 

 Fonte: Instituições Financeiras 
 Consolidado das Instituições – Valores Nominais R$ milhões 
 

Tabela 10 – Direcionamento de Recursos – SBPE – Fontes: 
Fontes 

Data 
(Dez.) 

Recursos 
Poupança 

Repasses 
e Refin., 
Fundos e 
Progr. 
Sociais 

Letras e 
Céd. 
Hipot. 
Emitidas e 
DII 
Captados 

Total 

2001 97.147 1.464 12.660 111.270 

2002 112.423 4.472 10.623 127.519 

                                                
583 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estatísticas básicas do SFH. abr. 2015. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/fis/SFH/port/est2015/04/Quadro_2_1.pdf> Acesso em: 12 ago. 2015. 
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2003 115.258 6.967 13.466 135.691 

2004 126.871 9.306 12.864 149.041 

2005 135.517 12.095 11.387 158.999 

2006 150.714 15.716 9.859 176.288 

2007 188.576 18.664 9.258 216.497 

2008 215.400 24.530 10.531 250.461 

2009 253.605 33.535 15.969 303.110 

2010 299.878 48.460 29.520 377.859 

2011 330.569 71.853 46.253 448.675 

2012 388.642 94.439 60.677 543.757 

2013 466.791 123.020 88.544 678.355 

2014 522.300 139.898 137.069 799.267 

 Fonte: Instituições Financeiras 
 Consolidado das Instituições – Valores Nominais R$ milhões 

Os dados mostram nítido avanço no saldo de crédito destinado ao financiamento 

habitacional, que parte de R$31 bilhões em dezembro de 2001 e chega a R$ 412 bilhões em 

dezembro de 2014. Somente a partir de 2005, como se vê na tabela de usos, é que o valor 

destinado a financiamento habitacional superou os valores vinculados ao FCVS. 

No comparativo entre instituições públicas e privadas, tem-se o que segue:584 

Tabela 11 - Comparativo entre Instituições Públicas e Privadas: 
data Usos % Público 

no 
Total 

Fontes % Público 
no 

Total (dez.) Públicas Privadas Públicas Privadas 

2001 52.201 45.283 54% 56.212 55.058 51% 

2002 57.585 32.830 64% 65.946 61.572 52% 

2003 60.724 33.934 64% 72.910 62.781 54% 

2004 65.196 38.820 63% 82.593 66.448 55% 

2005 72.145 45.053 62% 90.320 68.678 57% 

2006 82.753 54.967 60% 98.749 77.539 56% 

2007 95.529 70.619 57% 119.810 96.687 55% 

2008 115.518 92.962 55% 139.179 111.282 56% 

2009 144.675 111.878 56% 166.579 136.530 55% 

2010 179.589 140.225 56% 210.270 167.589 56% 

2011 236.074 165.583 59% 262.080 186.594 58% 

2012 300.562 187.851 62% 324.454 219.303 60% 

2013 386.308 224.199 63% 414.497 263.858 61% 

2014 480.812 270.351 64% 495.521 303.746 62% 
 Fonte: Instituições financeiras.  
 Saldos em R$ milhões 

Como se nota, desde o início da série, as instituições públicas são responsáveis pela 

maioria dos recursos. Em dezembro de 2001, as públicas respondiam por 54% das aplicações, 

                                                
584 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estatísticas básicas do SFH. abr. 2015. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/fis/SFH/port/est2015/04/Quadro_2_4.pdf> Acesso em: 12 ago. 2015.  
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de modo que as privadas ficavam com 46%. Nos dados de dezembro de 2014, as públicas estão 

com 64% do total, ficando as instituições privadas com participação de apenas 36%.  

Além dos recursos do SBPE e dos títulos imobiliários, outra fonte importante é o 

FGTS. Para trazer o demonstrativo abaixo, foi utilizada como base a tabela elaborada por 

Eduardo Luis Lundberg,585 que foi adaptada e atualizada com dados das Demonstrações 

Financeiras do FGTS:586  

Tabela 12 – FGTS – Operações de crédito e depósitos vinculados: 

data Operações 
de Crédito 

Setor Público Setor Privado Depósitos 
vinculados 
FGTS 

Habita-
cional 

Sanea-
mento 

Infra-
estrutura total público  Habita-

cional 
Sanea-
mento 

Infra-
estrutura 

Total 
Privado 

2002 65.040         84.951 

2003 68.171         94.584 

2004 70.568         106.755 

2005 74.630 45.079 20.739 4.525 70.343 4.080 155 53 4.288 120.879 

2006 77.563 49.143 20.087 4.187 73.417 3.292 194 39 3.525 135.751 

2007 78.687 52.277 18.999 3.834 75.110 3.222 329 26 3.577 144.709 

2008 91.937 60.395 18.591 9.483 88.469 3.100 356 12 3.468 159.696 

2009 98.387 66.810 18.348 8.742 93.901 4.138 346 2 4.486 174.830 

2010 110.384 80.400 18.317 8.287 107.004 3.056 324 - 3.380 194.274 

2011 135.531 106.529 17.692 7.908 132.129 3.137 267 - 3.404 219.448 

2012 156.317 128.156 16.922 7.983 153.061 3.044 213 - 3.257 247.963 

2013 182.590 153.952 16.483 8.606 179.041 3.400 149 - 3.549 278.400 
 Fonte: Elaborada pelo autor com dados das Demonstrações Financeiras do FGTS 
 Saldos em R$ milhões 

Da mesma forma que nos dados do SBPE, há uma tendência clara de aumento no 

número de operações de crédito com recursos do FGTS, sendo a maioria para fins habitacionais.  

Um último ponto importante a respeito do direcionamento do crédito imobiliário, 

segundo Eduardo Luis Lundberg, diz respeito a seu custo de captação e de aplicação. 

De acordo com ele, relativamente à captação e aplicação de recursos no SFH, 

haveria uma atualização periódica pela Taxa Referencial-TR, que seria calculada com base na 

média da remuneração de certificados e recibos de depósitos bancários (CDB e RDB), conforme 

a Resolução CMN 3.354, de 31 de março de 2006.587 Atualmente, a TR leva em conta as 20 

maiores instituições financeiras do país, segundo o volume de captação efetuado com CDB’s e 

RDB’ com prazo de 30 a 35 dias corridos. 

                                                
585 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.23. 
586 FGTS. Demonstrações Financeiras do FGTS. Disponível em: <http://www.fgts.gov.br/downloads.asp> 
Acesso em: 12 ago. 2015. 
587 LUNDBERG, op. cit., p.24-25. 
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A remuneração das cadernetas de poupança é calculada com base na TR acrescida 

de um percentual de juros mensais de 0,5%, quando a meta da taxa Selic ao ano estiver acima 

de 8,5%. Quando essa meta estiver menor ou igual a 8,5%, o percentual de juros será igual a 

70% da meta da taxa Selic, tudo conforme o art. 12 da Lei nº 8.177, de 17 de março de 1991. 

Por sua vez, o FGTS é remunerado com base nos mesmos parâmetros de atualização 

dos saldos de caderneta de poupança, mas com juros de 3% ao ano, conforme a Lei nº 8.036, 

de 1990, art. 13. 

Visto o custo de captação dos recursos, cabe registrar que a taxa de juros dos 

financiamentos do SFH é de no máximo 12% ao ano, conforme art. 25 da Lei nº 8.692, de 28 

de julho de 1993. Lembra Eduardo Luis Lundberg, contudo, que a Lei nº 11.434, de 28 de 

dezembro de 2006, autorizou financiamentos imobiliários com recursos da poupança com taxas 

de juros pré-fixadas, respeitado o limite máximo de 12% a.a. acrescido de um percentual 

correspondente, no máximo, àquele relativo à remuneração básica das cadernetas de poupança, 

estabelecido pelo CMN.588 

Essa autorização, todavia, que estava no art. 18-A da Lei nº 8.177, de 1º de março 

de 1991, foi revogada pelo art. 27, V, da Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015, revogação que 

entrará em vigor com a regulamentação do inciso III do §2º do art. 95 da Lei nº 13.097, de 19 

de janeiro de 2015. Esse último dispositivo trata da competência do CMN para fixar os índices 

de atualização para as operações com recursos do SBPE. 

Há uma crítica que se faz aos critérios de atualização do saldo do FGTS, no sentido 

de que o trabalhador, titular desses recursos, seria prejudicado, porque teria remuneração 

inferior à de mercado.589 Ocorre que dois aspectos devem ser frisados. Em primeiro lugar, a 

alteração dos critérios de remuneração deve ser coerente com as taxas de juros cobradas nos 

financiamentos que utilizam tais recursos, sob pena de inviabilizar o sistema e tornar impossível 

adimplir a remuneração do saldo. A defesa de uma remuneração maior do FGTS deve 

reconhecer que isso encareceria o crédito imobiliário e, por conseguinte, implicaria maior 

dificuldade na concretização do direito à moradia, mormente para os mais necessitados, 

                                                
588 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.25. 
589 ARIDA, Pérsio. Mecanismos compulsórios e mercados de capitais: propostas de política econômica. 
Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, maio 2005, (Texto para Discussão no 8), p.7.  
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prejudicando, da mesma forma, o financiamento do desenvolvimento.590 

Outro aspecto diz respeito ao suposto prejuízo ao trabalhador. De acordo com a 

legislação, o empregador recolhe uma importância equivalente a 8% da remuneração do 

empregado para uma conta vinculada em favor deste. Também de acordo com a legislação, o 

saldo dessa conta é remunerado, conforme visto acima, por uma taxa inferior à taxa básica 

vigente no mercado. Haveria o mesmo efeito prático se o depósito fosse menor (digamos 4%) 

e a remuneração fosse maior. O que se quer demonstrar é que o que o empregado tem direito é 

o que prevê a legislação, cujo sistema é construído não pensando numa perspectiva rentista, 

mas sim numa estrutura de funding para investimentos socialmente relevantes. 

De todo modo, a exposição feita até aqui demonstrou que o crédito é o principal 

instrumento que vem sendo utilizado para tratar do déficit habitacional. Tendo isso em conta, é 

importante trazer alguns dados para refletir sobre a orientação adotada pelo governo e mesmo 

sobre o atual Programa Minha Casa Minha Vida, o que será feito mais adiante. 

3.2.4 Volume de crédito e déficit habitacional 

Conforme a renda das pessoas, a aquisição de um imóvel à vista poderia demandar 

uma poupança por tempo razoável de suas vidas. A esse respeito, embora o PIB brasileiro seja 

apontado como o oitavo maior do planeta,591 no Brasil, em 2010, 25% das pessoas recebiam 

um rendimento médio nominal mensal per capita de R$188,00 e metade da população recebia 

R$375,00.592 Considerando o salário mínimo da época de R$510,00, essas pessoas recebiam 

respectivamente 37% e 74% de um salário mínimo. 

Daí ser bem plausível considerar como premissa que a maioria dos brasileiros, 

quando adquire sua moradia, depende do crédito para tanto.593 Essa realidade não é de hoje. Na 

                                                
590 CINTRA, Marcos Antonio Macedo. Crédito público e desenvolvimento econômico: a experiência brasileira. 
In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre 
Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.81. 
591 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Report for Selected Countries and Subjects. World Economic 
Outlook Database, abr. 2014. Disponível em: <http://www.imf.org/external/pubs/ 
ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx > Acesso em: 17 set. 2014. 
592 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores Sociais Municipais: Uma 
análise dos resultados do universo do censo demográfico 2010. Estudos e Pesquisas – Informação 
Demográfica e Socioeconômica número 28. Rio de Janeiro, 2011, p.69. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv54598.pdf> Acesso em: 24 set. 2014. 
593 ANTUNES, Manuella de Oliveira. Modelos baseados em agentes aplicados à dinâmica de preços do 
mercado imobiliário. Dissertação (Mestrado em Ciências)- Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p.5. 
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década de 1970, o Prof. José Tadeu De Chiara já havia constatado que, além da dependência 

do crédito, a renda do beneficiário do crédito imobiliário não lhe permitia uma amortização em 

curto prazo.594 

Segundo dados disponíveis no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco 

Central do Brasil, o saldo de crédito a pessoa física relativo a financiamentos imobiliários estava 

em R$ 36,6 bilhões em março de 2007 e chegou a mais de R$ 255,37 bilhões em dezembro de 

2012, uma alta de 598%:595 

Gráfico 6 – Saldo de crédito para pessoas físicas com recursos direcionados para financiamento imobiliário: 

 
 Fonte: Banco Central do Brasil 

Nesse mesmo período, de acordo com informações reunidas por Vicente Correia 

Lima Neto, Bernardo Alves Furtado e Cleandro Krause em Nota Técnica do IPEA, o déficit 

habitacional brasileiro caiu de 5.593.191 para 5.244.525 domicílios, enquanto o número total 

de domicílios subiu de 55.918.038 para 62.996.532, de modo que na relação entre número de 

domicílios deficitários para o número total houve uma queda de 10% para 8,53%, tudo 

conforme tabela abaixo por eles elaborada:596 

Tabela 13 – Componentes do déficit habitacional: 
Componente  2007 2008 2009 2011 2012 
Número de domicílios 55.918.038 57.703.161 58.684.603 61.470.054 62.996.532 
Déficit habitacional 5.593.191 5.191.565 5.703.003 5.409.210 5.244.525 
Precárias 1.244.028 1.139.729 1.074.637 1.163.631 870.563 
Rústico 1.135.644 1.039.445 1.005.875 1.034.725 785.887 
Improvisados 108.384 100.284 68.762 128.906 84.676 
Coabitação 2.307.379 2.032.334 2.315.701 1.808.314 1.757.160 
Cômodos 214.476 190.213 224.120 237.914 178.433 
Conviventes com 
intenção de mudar 

2.094.410 1.842.670 2.094.953 1.571.581 1.579.263 

                                                
594 DE CHIARA, José Tadeu. Financiamento Imobiliário. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 37, p.408-409. 
595 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Indicadores de crédito: Saldo da carteira de crédito com recursos 
direcionados - Pessoas físicas - Financiamento imobiliário com taxas reguladas. SGS - Sistema Gerenciador de 
Séries Temporais - v2.1. Módulo público. Fev. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd > Acesso em 23 
abr. 2015. 
596 LIMA NETO, Vicente Correia; FURTADO, Bernardo Alves; KRAUSE, Cleandro. Estimativas do Déficit 
Habitacional brasileiro (PNAD 2007-2012). Nota Técnica nº 5 de novembro de 2013. Brasília: IPEA, p. 4. 
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Excedente aluguel 1.756.369 1.735.474 2.020.899 2.110.409 2.293.517 
Adensamento aluguel 526.900 500.925 539.582 512.925 510.197 
Estimativas relativas      
Déficit habitacional 10,00% 9,00% 9,72% 8,80% 8,53% 
Precárias 2,22% 1,98% 1,83% 1,89% 1,42% 
Coabitação 4,13% 3,52% 3,95% 2,94% 2,86% 
Excedente aluguel 3,14% 3,01% 3,44% 3,43% 3,73% 
Adensamento aluguel 0,94% 0,87% 0,92% 0,83% 0,83% 

 Fonte: IBGE/PNAD 2007-2012 

Analisando de outra forma essa tabela, nota-se que o número total de domicílios 

cresceu no período 13%. O déficit, por sua vez, foi reduzido em 6%. 

Pode-se perguntar, então, por que o aumento no crédito não ensejou um aumento 

proporcional no número de imóveis ou uma redução maior do déficit. 

A primeira hipótese seria um grande aumento populacional, superior ao número de 

imóveis. Em 2007, a população brasileira era de 189.462.755 habitantes. No fim de 2012, ela 

chegou a 199.242.462,597 ou seja, houve um aumento de apenas 5%. Se se considerar que essa 

nova população morará com sua família, uma vez que não terá mais do que 5 anos de idade, 

não se poderá culpar o aumento populacional pela quase manutenção no déficit habitacional, 

embora, pelos critérios para apuração do déficit, o número excessivo de pessoas no imóvel 

possa ser considerado um elemento caracterizador. 

De todo modo, esse percentual ainda está muito distante em relação ao aumento do 

crédito verificado no período. Assim, se se considerar que a discrepância não está no aumento 

populacional, talvez possa estar na inadimplência e, por conseguinte, despejo das pessoas. 

Analisando dados disponíveis no Portal do Banco Central do Brasil, ainda do Sistema 

Gerenciador de Séries Temporais, conquanto a série relativa à inadimplência tenha início em 

março de 2011, pode-se verificar uma tendência de queda até o fim de 2012. Enquanto em 

março de 2011 a taxa de inadimplência estava em 2,26%, ela chegou a 1,93% em dezembro de 

2012.598 Houve, assim, uma queda de 14%, de modo que não se mostra plausível, ainda que 

considerado um período mais limitado, atribuir à eventual perda da moradia o fato de a redução 

do déficit habitacional não ter sido proporcional ao aumento do crédito: 

Gráfico 7 – Inadimplência da carteira de crédito para pessoas físicas com recursos direcionados para 

                                                
597 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. População. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/> Acesso em: 22 abr. 2015. 
598 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Indicadores de crédito: Inadimplência da carteira de crédito com recursos 
direcionados - Pessoas físicas - Financiamento imobiliário com taxas reguladas. SGS - Sistema Gerenciador de 
Séries Temporais - v2.1. Módulo público. Fev. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd > Acesso em 23 
abr. 2015. 
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financiamento imobiliário: 

 
 Fonte: Banco Central do Brasil 

Um fator que poderia se colocado, então, seria um eventual aumento no preço dos 

imóveis. Em sendo esse o caso, alguns aspectos devem ser ressaltados. Havendo esse aumento, 

ainda que haja queda na taxa de inadimplência, pode estar havendo aumento desta em termos 

de valores absolutos. Para exemplificar, basta lembrar que 2% de 100 é igual a 1% de 200, ou 

seja, reduz-se o percentual, mas se mantém o resultado. Além disso, havendo aumento no valor 

dos imóveis, ainda que se aumente o volume de crédito, isso não representará um aumento 

proporcional no número de moradias concedidas. 

Então, analisando esse aspecto, verifica-se que a inflação oficial medida pelo IPCA 

variou 36,68% no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2012 e o INCC-DI, no mesmo 

período, subiu 51,9%.599 

Já a variação no valor dos imóveis, medida pelo índice de valores de garantia de 

imóveis residenciais financiados IVG-R, foi de 188%.600 Ainda que subtraída a inflação do 

período, permaneceria um alto percentual que, embora continue distante do aumento no volume 

de crédito, é bem mais próximo dele do que os outros fatores antes analisados: 

                                                
599 CÁLCULO EXATO. Variação de um índice financeiro. 23 abr. 2015 Disponível em: 
<http://calculoexato.com.br/> Acesso em: 23 abr. 2015. 
600 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Atividade econômica: Índice de Valores de Garantia de Imóveis 
Residenciais Financiados (IVG-R). SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - v2.1. Módulo público. 
Fev. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd > Acesso em 23 abr. 2015. 
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Gráfico 8 – Valorização de imóveis medida pelo índice de valores de garantia – IVG-R: 

 
 Fonte: Banco Central do Brasil 

Poderia ser colocada como hipótese de causa desse aumento o volume de crédito 

concedido? É uma questão cujo tratamento não é comportado na presente tese, mas que suscita 

questões e outras hipóteses para aprofundamento. Uma delas seria, por exemplo, se a educação 

financeira também não teria influência nessa alta verificada nos preços. De acordo com essa 

hipótese, uma pessoa sem essa instrução adequada pode simplesmente ingressar no 

financiamento porque a parcela cabe em sua renda mensal, fazendo com que ganhe força a 

pressão dos vendedores para subir o preço. 

Relativamente a essa hipótese da ausência de educação financeira como causa do 

aumento de preços, cabe mencionar a posição de Muhammad Yunus, segundo o qual “os pobres 

não são pobres por serem analfabetos ou pouco educados, mas porque não podem conservar os 

lucros de seu trabalho – e isso por não terem acesso ao capital e porque somente quem o controla 

define as regras do jogo.”601 

Outro assunto que poderia ser analisado seria uma comparação de vantagens entre 

a locação e o financiamento. É muito comum se dizer que “é melhor pagar por uma coisa própria 

do que pagar pelo uso de uma alheia”. Mas seria mesmo mais vantajoso? Há quem aponte que 

a propriedade ofereça mais estabilidade, pois na moradia alugada haveria risco de variação do 

preço do aluguel e a possibilidade de despejo.602 Embora essa tese possa ser válida para a 

propriedade plena de um imóvel, para alguém que não tenha patrimônio nenhum, esses riscos 

também podem estar presentes em um financiamento, seja pela possibilidade de variação do 

valor das prestações, seja pela possibilidade de ser expulso do imóvel se não arcar com essas 

prestações. A diferença, quanto a essa última possibilidade, será apenas o instrumento jurídico 

                                                
601 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p.273. 
602 ANTUNES, Manuella de Oliveira. Modelos baseados em agentes aplicados à dinâmica de preços do 
mercado imobiliário. Dissertação (Mestrado em Ciências)- Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p.2.  
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utilizado, ou seja, o tipo de ação, se despejo, possessória, imissão de posse etc.. Mas uma 

importante diferença está no fato de que talvez o prejuízo de alguém que perde sua moradia 

financiada seja maior do que aquele que é despejado, pois o primeiro acaba perdendo parte do 

que pagou, além de frustrar a expectativa de se tornar proprietário. Uma hipótese que também 

poderia entrar aqui poderia ser a de que seria mais fácil financiar do que alugar porque, embora 

normalmente em ambos seja exigida garantia, no aluguel ela pode ser mais cara (seguro-fiança, 

carta fiança) ou difícil de encontrar (fiador), enquanto que no financiamento o próprio bem 

financiado representa uma garantia para o credor.  

Outro ponto diz respeito a como as normas do financiamento imobiliário 

influenciam a formação do preço. Segundo Manuella de Oliveira Antunes, em princípio, é 

possível que a alteração dos limites dos tetos de financiamento ou de outras normas que relaxem 

a regulação impliquem aumento dos preços dos imóveis.603 Sendo esse o caso, talvez a norma 

devesse fixar, além do limite teto de financiamento, um teto por metro quadrado de área 

construída do imóvel conforme a região da cidade como forma de conter o desequilíbrio das 

relações. 

Independentemente dessas questões, ainda que não se estabeleça aqui uma relação 

de causa e efeito entre aumento de crédito e o aumento no preço dos imóveis, não há como 

negar que a alta no preço destes tende a prejudicar a eficácia de programas habitacionais 

realizados por meio da concessão de crédito, principalmente tendo em conta que os bancos 

públicos já em 2009 respondiam por 73% habitacional.604 Mais recentemente, verificou-se que 

a CEF sozinha respondia por 75,7% do crédito imobiliário e esse percentual chegava a 82,3% 

se somada a participação do Banco do Brasil.605 É que o se analisará no próximo tópico. 

3.2.5 Distribuição e efetividade 

A importância do crédito habitacional, segundo Ernani Teixeira Torres Filho, está 

no fato de que o crédito determina os gastos dos assalariados e a distribuição de renda entre as 

classes sociais. No caso específico do crédito habitacional, a possibilidade de adquirir moradia 

                                                
603 Ibid., p. 62; 68. 
604 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.34. 
605 ANTUNES, Manuella de Oliveira. Modelos baseados em agentes aplicados à dinâmica de preços do 
mercado imobiliário. Dissertação (Mestrado em Ciências)- Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 10. 
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financiada, segundo ele, interfere no nível de renda real, qualidade de vida e capacidade de 

acumulação de patrimônio da maior parte das famílias menos favorecidas.606 

Segundo Ana Carla Abrão Costa e Márcio Nakane, quando elaboraram seus estudos 

para o Caderno de Economia Bancária e Crédito em 2004, tomaram por hipótese que todos os 

recursos aplicados em financiamento habitacional seriam operações obrigatórias, porque essa 

hipótese seria “consistente com a observação de que os bancos alocam recursos nessa 

modalidade e crédito no limite da exigibilidade imposta pela regulamentação vigente.” Não por 

acaso, o artigo parecia indicar que, na média, os retornos dos bancos não seriam tão elevados 

porque o potencial de rentabilidade dos recursos livres acaba compensado por subsídios 

cruzados,607 ou seja, os clientes do segmento livre acabariam arcando com os custos do crédito 

direcionado. 

Além desse aspecto, cabe uma análise sobre o Programa Minha Casa Minha Vida 

para verificar como se comporta o crédito nesse programa.  

Segundo dados do Ministério das Cidades, o Programa Minha Casa Minha Vida, 

até 2012, já havia financiado R$183,5 bilhões na contratação de 2.863.384 moradias, das quais 

foram concluídas 1.590.050 e entregues 1.297.746, distribuídas conforme tabela abaixo:608 

Tabela 14 – Valores investidos e Imóveis entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida: 
Faixas de Renda Valor de 

Investimento 
Unidades 

Habitacionais 
Contratadas 

Unidades 
Habitacionais 

Concluídas 

Unidades 
Habitacionais 

Entregues 
Até R$ 1.600,00 R$ 60 bilhões 1.311.154 464.795 353.940 
Até R$ 3.100,00 R$ 96,7 bilhões 1.221.126 960.112 855.484 
De R$ 3.100,01 a 
R$ 5.000,00 

R$ 26,8 bilhões 331.104 165.143 88.322 

Total R$ 183,5 bilhões 2.863.384 1.590.050 1.297.746 
 Fonte: Portal Planalto com informações do Ministério das Cidades 

O primeiro ponto a ser notado nessa tabela é que o maior número de beneficiários 

não está na faixa de menor renda, pelo menos considerando o critério de unidades concluídas, 

resultado que é coerente com o que se vem apresentando nessa pesquisa, ou seja, o crédito tende 

a se concentrar em contratos de maior valor. 

Se se levar em conta a tabela mais acima relativa ao déficit habitacional e se 

                                                
606 TORRES FILHO, Ernane Teixeira. Mecanismos de direcionamento do crédito, bancos de desenvolvimento e 
a experiência recente do BNDES. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa 
(Organizadores). Ensaios sobre Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.16.  
607 COSTA, Ana Carla Abrão; NAKANE, Márcio I. A Decomposição do Spread Bancário no Brasil. In: Banco 
Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito: Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Dez. 
2004, p. 20; 27.  
608 BRASIL. Presidência. Saiba como funciona e como participar do Programa Minha Casa, Minha Vida. Portal 
Planalto. 29 ago. 2013. Disponível em: < http://bit.ly/1jsu9C0 > Acesso em: 23 abr 2015. 
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considerar o período de 2009, quando o Programa MCMV se iniciou, até 2012, será notado que 

o déficit passou de 5.703.003 para 5.244.525. Nesse mesmo período, o PMCMV entregou 

1.297.746, número que representa praticamente 23% do déficit medido em 2009. 

Olhando sob a perspectiva do crédito, o saldo total destinado a financiamento 

imobiliário passou de março de 2009 para dezembro de 2012 de R$64,1 bilhões para R$255,37 

bilhões, ou seja, houve um aumento de R$191,27 bilhões.609 Considerando que o Programa 

MCMV já financiou R$183,5 bilhões, evidencia-se que esse valor representa uma importância 

equivalente a 96% dessa expansão do crédito. Mesmo que sejam subtraídos os valores 

eventualmente ainda não liberados ou as prestações já pagas, não há como não associar um 

fenômeno ao outro. 

Mas ainda fica pendente a questão da repercussão do crédito e mesmo do Programa 

MCMV nos dados do IPEA sobre déficit habitacional. Como é que as 1.297.746 moradias 

entregues de 2009 a 2012 não representaram uma queda mais expressiva no déficit 

habitacional? 

Talvez o problema, em princípio, possa estar na própria medição do déficit 

habitacional. Em vez de contar o número de pessoas sem moradia, o estudo se baseou nas 

condições dos domicílios existentes. A tabela do IPEA se baseou nos dados no PNAD do IBGE. 

PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Essa pesquisa considera domicílio 

“o local de moradia estruturalmente separado e independente, constituído por um ou mais 

cômodos.”610 A própria Nota Técnica do IPEA deixa claro que os indicadores do déficit 

habitacional se destinam “especialmente para atender famílias que estão em situação de 

coabitação forçada, isto é, compartilhando uma unidade habitacional sem que isto seja seu 

desejo.”611 

Então, se se considera como déficit habitacional o fato de uma pessoa estar abrigada 

em coabitação só pelo fato de tal pessoa ter a intenção de aí não permanecer, ou, dito de outra 

forma, se é a vontade que importa, então um morador de rua que tenha o desejo de continuar 

                                                
609 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Indicadores de crédito: Saldo da carteira de crédito com recursos 
direcionados - Pessoas físicas - Financiamento imobiliário com taxas reguladas. SGS - Sistema Gerenciador de 
Séries Temporais - v2.1. Módulo público. Fev. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd > Acesso em 23 
abr. 2015. 
610 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios: síntese de indicadores 2012. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: < http://bit.ly/29DOTH9 > 
Acesso em: 24 abr. 2015. 
611 LIMA NETO, Vicente Correia; FURTADO, Bernardo Alves; KRAUSE, Cleandro. Estimativas do Déficit 
Habitacional brasileiro (PNAD 2007-2012). Nota Técnica nº 5 de novembro de 2013. Brasília: IPEA, p. 2. 
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morando na rua não será computado para o déficit? 

Independentemente dessa questão, parte da resposta para o fato de não ter a tabela 

do déficit habitacional tido uma mudança significativamente proporcional aos números do 

Programa MCMV, pelo menos no que diz respeito ao número total, pode estar justamente nas 

situações de coabitação que deixaram de existir. Com efeito, na citada tabela, como se vê, a 

maior redução ocorreu justamente no item “coabitação forçada”, que foi de 2.307.379 para 

1.757.160, uma redução de 550.219 domicílios ou 23,85%. Então, parte das pessoas que 

moravam juntas passaram a morar separadamente. 

Deixando esse ponto de lado, o que não se pode perder de vista é o fato de a atuação 

da Administração Pública ser regida pelo princípio da eficiência, segundo o caput do art. 37 da 

Constituição Federal. Esse princípio exige, em termos simplistas, o máximo de resultados com 

o mínimo de recursos.612 

Como sustentar o atendimento desse princípio se o Estado aumentar o emprego de 

recursos públicos e conseguir menor resultado do que vinha conseguindo? Com efeito, a alta 

no preço dos imóveis, além de tornar mais custosa a concretização do direito à moradia, também 

exigirá a manutenção da renda das pessoas para conseguirem continuar arcando com seus 

financiamentos. 

Mesmo que não se tenha verificado alta na inadimplência nos dados acima, é 

inegável que a alta dos preços dos imóveis fará com que, com a mesma quantidade de recursos 

financeiros, menos imóveis sejam adquiridos. 

Ainda que a política pública eventualmente tenha outros efeitos benéficos na 

economia como um todo, como geração de emprego e renda, outro aspecto que chama a atenção 

é o fato de, novamente no mesmo período de 2007 a 2012, as maiores construtoras do país 

terem aumentado em 324% sua receita bruta e mais do que dobrado seu patrimônio líquido em 

média:613 

                                                
612 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 83-84. 
NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 91-96. 
613 Tabela elaborada pelo autor com dados disponíveis na base de dados da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção-CBIC. Maiores empresas de construção. 11 fev. 2015. Disponível em: 
<http://www.cbicdados.com.br/menu/empresas-de-construcao/maiores-empresas-de-construcao> Acesso em: 23 
abr 2015. Essa constatação foi feita por: FORAGI, Rafael. Uma análise do programa minha casa minha vida. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia)-Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Sul, 2012, p. 46-47. 
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Tabela 15 – Variação da Receita Bruta e Patrimônio das Construtoras: 

Posição EMPRESA Estado 

Receita 
Bruta em 

2007 
(R$ x 
1.000) 

Receita Bruta 
em 2012 

(R$ x 1.000) 
variação 

Patrimônio 
Líquido 2007 
(R$ x 1.000)  

Patrimônio 
Líquido 2012 
(R$ x 1.000)  

variação 

1 Norberto Odebrecht  RJ 2.987.701 9.741.527 226% 1.700.952 5.889.793 246% 

2 Camargo Corrêa  SP 2.746.269 5.041.473 84% 1.125.919 2.275.675 102% 

3 Andrade Gutierrez  MG 2.049.455 4.599.534 124% 2.737.798 2.734.495 0% 

4 Queiroz Galvão  RJ 1.643.134 3.932.664 139% 1.349.861 1.772.661 31% 

5 OAS  SP 1.161.055 3.925.432 238% 682.410 1.156.205 69% 

6 Galvão Engenharia SP 538.737 3.136.254 482% 134.584 946.016 603% 

7 MRV Engenharia MG 323.536 2.574.903 696% 1.372.983 3.801.633 177% 

8 Construcap  SP 348.218 1.984.103 470% 319.603 365.777 14% 

9 A.R.G MG 363.003 1.852.067 410% 464.175 334.489 -28% 

10 Egesa  MG 321.068 1.522.856 374% 340.576 245.525 -28% 
    variação média 324%  variação média 119% 

 Fonte: Tabela elaborada pelo autor com dados da CBIC 

Como se vê, então, embora a expansão do crédito e mesmo a política pública do 

Programa Minha Casa Minha Vida também tenha apresentado números significativos de 

imóveis entregues, deve-se refletir se os efeitos foram os esperados no que diz respeito à 

redução do déficit habitacional e nos demais setores da economia, como, por exemplo, no 

patrimônio das construtoras acima citado.614 

Essa distorção na distribuição também já era observada na década de 1990, 

conforme aponta Pinheiro:615 

O crédito habitacional se concentra nas famílias mais ricas, amplamente 
beneficiadas pelas transferências de renda feitas pelo Sistema Financeiro da 
Habitação nos anos 1980 e 1990. Além disso, apesar do déficit habitacional 
concentrar-se na faixa de renda abaixo de cinco salários mínimos (95%), 
apenas 22% dos empréstimos imobiliários concedidos pelas instituições 
financeiras públicas federais (IFPFs) em 1996-99 destinaram-se a essa 
camada. 

                                                
614 Algumas constatações semelhantes estão presentes na tese de doutorado de Daniela Regina Pontes (Direito à 
moradia: entre o tempo e o espaço das apropriações. Tese (doutorado em Direito)- Universidade Federal do 
Paraná, 2012, p. 199): “Nesse sentido, uma primeira constatação já se fez possível e deu pistas dos 
encaminhamentos traçados. Se a indústria da construção civil recebeu a política pública praticamente como um 
presente, considerados os subsídios, as garantias e a segurança jurídica da viabilidade de seus negócios, 
reclamando, em coro com os movimentos sociais, a aprovação da PEC da ‘Moradia Digna’, bem como os 
proprietários de terras vazias, especuladores imobiliários, valorizaram exponencialmente seus imóveis, mesmo 
consideradas tantas vezes a construção de imensos conjuntos habitacionais, novos guetos, em áreas 
desconectados de qualquer lugar, garantindo, portanto, a realização de interesses meramente individuais, a 
pergunta em relação à compatibilização de tais interesses e da garantia das reais necessidades habitacionais já 
seriam supridas com a evidente resposta de que a política pública serviu para construir com alicerces bastante 
sólidos, ao contrário das casas construídas pelos mesmos agentes, a base lucrativa e acumuladora dos mesmos 
privilegiados pela ação do Estado de sempre.”  
615 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no Brasil: para onde ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p.39-40. 
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E na década de 1970 o Prof. José Tadeu De Chiara também já alertava para esse 

problema:616 

O aprimoramento de que necessita o sistema financeiro de maneira geral e seu 
setor imobiliário, de forma especial, deve observar que a administração das 
poupanças deve procurar caminhos hábeis a permitir que a grande maioria da 
população de baixa renda, inclusive, possa beneficiar-se do esforço de poupar, 
de forma que este não se torne apenas um benefício em prol dos possuidores 
de renda mais elevada; além disso, também no setor da média e pequena 
empresas as operações devem ser guiadas para dar-lhes alternativa de 
investimento em condições peculiares a seus próprios portes, assegurando-
lhes um crescimento qualitativo e quantitativo, impedindo que o crédito seja 
forma de “inchaços” criminosos perniciosamente planejados, ou alternativa de 
fortalecimento cada vez maior de grandes e poderosos conglomerados 
industriais, sobretudo alienígenas. 

De acordo com De Chiara, o financiamento acabava privilegiando os mais ricos 

para aquisição de moradias de luxo, restando às camadas de menor renda moradias de baixa 

qualidade.617 

Estaria então no caminho correto a política de crédito, pelo menos no que diz 

respeito à efetividade do direito à moradia? Considerando que na pesquisa do IPEA o ônus 

excessivo com aluguel foi o elemento do déficit habitacional que mais piorou, não caberia, 

eventualmente, direcionar as políticas públicas também para auxílio no aluguel em vez de para 

aquisição? Mas esse direcionamento não acarretaria alta ainda maior o preço do aluguel? 

E o que torna tais questões mais intrigantes é o fato de, apesar das preocupações 

atreladas à elevação do volume de crédito imobiliário, ele ainda ser considera pequeno em 

comparação com outros países.618 

São questões que ficam para futuros estudos e evidenciam que o crédito não é o 

remédio para tudo, mormente para solução da questão habitacional dos moradores de rua que 

não possuem renda para se manter. 

Finalmente, a questão da distribuição e do direcionamento levantam também alguns 

problemas sobre a participação democrática, principalmente quando a decisão, ainda que com 

base legal, é tomada dentro de uma ampla margem por um organismo do Executivo, como é o 

Conselho Monetário Nacional. A esse respeito, em 2006, o Ministério Público Federal aforou 

                                                
616 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.68. 
617 Idem. Financiamento Imobiliário. In: FRANÇA, op. cit., p.422-423. 
618 COUTINHO, Luciano. BORGES, Bráulio Lima. A Consolidação da Estabilização e o Desenvolvimento 
Financeiro do Brasil. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa. Ensaios sobre 
economia financeira. Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.221. 
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uma ação civil pública pleiteando a nulidade de uma Resolução desse Conselho, com 

fundamento nos princípios da moralidade, razoabilidade e finalidade, pois ela levaria, segundo 

alegava, a uma redução no volume de recursos direcionados ao crédito habitacional ao, de certo 

modo, flexibilizar a sanção prevista no art. 15 da Resolução no 3.005/2005, que previa o 

recolhimento ao Banco Central do Brasil dos recursos não aplicados em novos 

financiamentos.619 Independentemente do mérito da posição do Ministério Público ou da 

decisão do Judiciário, o fato é que tanto um quanto o outro não tornariam mais democrática a 

decisão tomada quanto ao destino da poupança e, em princípio, também não corrigiriam as 

distorções distributivas. 

3.3 Crédito rural e a questão da dependência 

A atividade agrícola, desde o século XVI, é atividade econômica de suma 

importância para o país, seja para gerar receita de exportação, seja para prover sustento de sua 

população.620 

Ainda hoje, produtos rurais, ao lado de outros produtos básicos, representam 

praticamente metade das exportações. O gráfico abaixo, por exemplo, traz os dados do ano de 

2014:621 

Gráfico 9 – Participação percentual dos produtos básicos nas exportações: 

 
                                                
619 Trata-se da ação civil pública 2006.70.00.003779-9, distribuída para então Vara Federal do Sistema 
Financeiro da Habitação da Seção Judiciária de Curitiba/PR. O processo foi extinto sem exame de mérito, por 
inadequação da via eleita, uma vez que as Resoluções do CMN têm força de lei e a utilização de ação civil 
pública para buscar unicamente anular tais normas, tendo em vista o efeito erga omnes da sentença desse tipo de 
ação, teria o mesmo efeito prático de uma ação direta de inconstitucionalidade, cuja competência é privativa do 
Supremo Tribunal Federal, ou seja, representaria uma usurpação da competência da Corte Suprema. A sentença 
foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4a. Região, mas ainda há recurso pendente no Superior Tribunal 
de Justiça. 
620 PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 26.ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. COSTA, 
Fernando Nogueira da. Brasil dos bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 54. 
621 BRASIL, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Balança comercial brasileira: 
Exportação por Fator Agregado: Acumulado. mar. 2016. Disponível em: < http://bit.ly/29KXXJP > Acesso em: 
12 abr. 2016. 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
 

A tabela abaixo, também oriunda do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, detalha a composição da balança comercial em 2014:622 

Tabela 16 – Composição das exportações brasileiras em 2014: 
Produto	 Valor	

(US$	milhões)	
Participação	

%	
Complexo	Soja	 31.408	 14,00	
Minérios	 28.402	 12,60	
Petróleo	e	combustíveis	 25.175	 11,20	
Material	de	transporte	 20.374	 9,10	
Carnes	 16.891	 7,50	
Químicos	 15.051	 6,70	
Produtos	metalúrgicos	 14.423	 6,40	
Demais	 12.159	 5,40	
Açúcar	e	etanol	 10.357	 4,60	
Máquinas	e	equipamentos	 8.671	 3,90	
Papel	e	celulose	 7.218	 3,20	
Café	 6.616	 2,90	
Calçados	e	couro	 4.287	 1,90	
Equipamentos	elétricos	 3.965	 1,80	
Metais	e	pedras	preciosas	 2.817	 1,30	
Têxteis	 2.536	 1,10	
Fumo	e	cigarros	 2.501	 1,10	
Madeiras	e	manuf.	de	madeiras	 2.242	 1,00	
Suco	de	laranja	 1.966	 0,87	
Outras	operações	especiais	 1.715	 0,80	
Obra	de	pedras	 1.290	 0,60	
Instrumentos	e	aparelhos	de	ótica	e	precisão	 945	 0,40	
Móveis	e	mobiliário	médico	 894	 0,40	
Frutas	 791	 0,40	
Ferramentas	 557	 0,30	
Cerâmicos	 398	 0,20	
Cacau	e	preparações	 337	 0,15	
Leite	e	derivados	 332	 0,20	
Vidro	e	produtos	de	vidro	 251	 0,10	
Pescados	 192	 0,10	
Produtos	de	confeitaria	sem	cacau	 147	 0,07	
Mel	 98	 0,04	
Ovos	e	gemas	 89	 0,04	

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

O Ministério da Agricultura divulgou em 29/12/2014 a informação de que o PIB do 

agronegócio naquele ano representaria algo em torno de 22% a 23% do PIB total da economia 

brasileira, equivalendo a aproximadamente R$1,1 trilhão.623 Isso é confirmado também pela 

                                                
622 Ibid. 
623 BRASIL. Ministério da Agricultura. Produto Interno Bruto da agropecuária deve ser de R$ 1,1 trilhão. 
Economia. 22 dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2014/12/produto-interno-bruto-da-agropecuaria-deve-ser-
de-rs-1-trilhao> Acesso em: 17 jul. 2015. 
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Esalq/Usp.624 

Além do aspecto econômico, o setor rural desempenha atividade crítica para a 

segurança do país, além de ter ligação com aspectos políticos, pelo fato de ter forte base nesse 

setor, e com aspectos sociais, tendo em vista os aproximadamente 16 milhões de indivíduos 

ocupados nessa atividade já em 2006.625 

Isaac Sidney Menezes Ferreira também traz dados semelhantes apontando que o 

agronegócio responde atualmente por um quarto do PIB e do emprego, e por metade das 

exportações. Lembra ainda que o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar, café e suco de 

laranja, o segundo maior de etanol, grão de soja e carnes bovina e de frango; além de ser o 

terceiro maior produtor de milho.626 

A intervenção estatal nesse setor, inclusive com políticas de preços mínimos, ainda 

que possam trazer reflexos negativos para o funcionamento do mercado, é necessária, segundo 

José Tadeu De Chiara, uma vez que a necessidade desses produtos pode gerar níveis 

insuportáveis de dominação,627 além de haver inquestionável desequilíbrio de forças entre os 

produtos urbanos e rurais.628 

Há também argumentos da teoria econômica para justificar o direcionamento do 

crédito rural, como a forte assimetria de informações e a importância dos choques agregados.629 

Dados esses aspectos, o Poder Público há muito tempo buscou incentivar bancos 

privados a estabelecer o crédito especializado em financiamentos hipotecários e agrícolas, além 

de aprimorar a circulação monetária e o crédito em geral. Foi o fracasso dessas iniciativas que 

                                                
624 CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA - ESALQ/USP. Perspectivas para 
o agronegócio em 2015. Piracicaba, 9 dez. 2014. Disponível em: < http://bit.ly/1DU80Tq > Acesso em: 6 ago. 
2015. 
625 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p. 3-11. 
626 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. The Importance of Agribusiness in the Brazilian Economy. In: 
Simpósio Legal Aspects of Agribusiness: Brazil, The United States & China. Washington College of Law, 
Washington, D.C., feb. 2016, p.3-4. 
627 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.124. 
628 Ibid., p.125. 
629 YEYATI, Eduardo Levy; MICCO, Alejandro; PANIZZA, Ugo. Should the Government Be in the Banking 
Business? The Role of State-Owned and Development Banks. Nov. 2004. Universidad Torcuato di Tella. Inte-
American Development Bank. (Research Department Working Papers no 517). Disponível em: 
<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-517.pdf > Acesso em: 11 jun. 2016, p.12. PINHEIRO, 
Armando Castelar. Bancos públicos no brasil: para onde ir? nov. 2006. Artigo apresentado no III Seminário 
ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 2016, p. 43. 
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levou os governos a instituírem os primeiros bancos estaduais e o próprio Banco do Brasil,630 

talvez até porque os bancos privados, em geral, nas palavras de Yttrio Corrêa da Costa Neto, 

não se interessam por financiamentos de prazo mais largo.631 

Autores apontam evidências históricas de que antes do direcionamento do crédito 

rural, a oferta desse tipo de crédito para o setor era pequena. Além disso, com base na teoria 

econômica, principalmente as falhas de mercado como a assimetria de informações, mostram-

se justificáveis as políticas de direcionamento.632 

Num breve retrospecto, é a partir de 1937 que são iniciadas medidas voltadas ao 

crédito agrícola e mesmo industrial que tiveram maior progresso, como a criação da Carteira 

de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil (Creai) e a alteração da legislação que 

possibilitou canalizar recursos de institutos de previdência para investimentos com garantia 

hipotecária.633 

A Creai concedia empréstimos de até 10 anos à agropecuária e à indústria. Entre 

suas limitações estava a carência de recursos, que, até 1941, provinham todos mediante 

subscrição de bônus do Tesouro Nacional. Nesse ano, o governo também começou a utilizar o 

compulsório, os depósitos judiciais, os depósitos das concessionárias de serviços públicos e 

15% dos depósitos de institutos de previdência para que o Banco do Brasil os utilizasse nas 

operações da Creai.634 

A partir de 1941, os empréstimos do Banco do Brasil às atividades produtivas 

alcançam 30% do total de sua carteira, chegando a 50% entre 1944 e 1946.635 

Até 1952, mais de 2/3 do total dos empréstimos do Banco do Brasil para atividades 

econômicas eram canalizados para a agricultura e para a indústria de transformação, a maior 

parte pela Creai.636 

                                                
630 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p. 39. 
631 Ibid., p. 28. 
632 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p. 8-10. 
633 COSTA NETO, op. cit., p.69. 
634 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.69. 
635 Ibid., loc. cit.. 
636 Ibid., p.70. Essa evolução não ocorreu apenas na carteira do Banco do Brasil, valendo registrar que os bancos 
públicos em 2009 respondiam por 60% do rural. (ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio 
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Sem essa política, provavelmente o setor não conseguiria obter recursos no mercado 

comum. Na década de sessenta, já se apresentavam algumas constatações sobre o crédito rural. 

De um lado, a ideia de que sua função deveria ser mais abrangente, acompanhada de assistência 

técnica e formação para o agricultor, além de se adaptar às diferentes regiões do país. De outro, 

a percepção de alguns problemas na distribuição, na principal fonte de recursos, na base 

normativa, no entrosamento entre financiadores, coordenadores e prestadores de serviços.637 

Alguns desses problemas foram tratados na legislação que se seguiu, como se verá 

adiante, ampliando a importância do crédito rural. 

Paulo Faveret Filho e Sergio de Paula lembram que o regime militar apoiou a 

modernização da agricultura, cujo papel principal era de gerar divisas para sustentar a balança 

comercial e contribuir para reduzir o custo de vida. A geração de superávits foi 

substancialmente importante na década de 1980, em razão da dívida externa.638 

Para se ter uma ideia da importância do crédito rural para o setor a que se destina, 

em dezembro de 2014, o saldo de crédito ao setor rural era de R$257.748 milhões de reais, ou 

seja, 23,43% da importância do PIB do agronegócio.639 

Tabela 17 – Saldo das operações de crédito por atividade econômica - Setor rural: 
Saldo	das	operações	de	crédito	por	
atividade	econômica	-	Setor	rural	

Data	 Valor	em	u.m.c	(milhões)	

jan/14	 220.886,00	

fev/14	 223.761,00	

mar/14	 228.223,00	

abr/14	 232.019,00	

mai/14	 235.789,00	

jun/14	 238.892,00	

jul/14	 238.500,00	

ago/14	 243.486,00	

set/14	 248.357,00	

out/14	 249.529,00	

nov/14	 252.392,00	

dez/14	 257.748,00	
 Fonte: BCB/Depec 

                                                
Macedo. O papel dos bancos públicos federais na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para 
discussão n. 1604), p.30.) 
637 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p.12. 
638 FAVERET FILHO, Paulo; PAULA, Sergio de. A agroindústria. In: PAULO, Elizabeth Maria de São; 
KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 50 anos: 
histórias setoriais. São Paulo: DBA; Rio de Janeiro: BNDES, 2002, p. 56. 
639 BANCO CENTRAL DO BRASIL. 2048 – Saldo das operações de crédito por atividade econômica – Setor 
rural. SGS – sistema Gerenciador de Séries Temporais – v2.1. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd > Acesso 
em: 17 jul. 2015. 
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Esses números revelam uma nítida expansão do crédito rural. Para entender melhor 

o funcionamento dessa modalidade de crédito, é importante lançar um olhar sobre a estruturação 

jurídica e os aspectos críticos que já foram apontados sobre o sistema. 

3.3.1 Evolução normativa do crédito rural 

A importância da atividade rural é reconhecida juridicamente, por exemplo, pela 

previsão expressa do art. 187 da Constituição Federal, que ressalta a necessidade de especial 

enfoque a instrumentos fiscais e creditícios,640 cujo caráter é de natureza social.641 

Danilo Tavares da Silva faz referência ainda ao art. 23, VIII, da Constituição, que 

expressamente prevê o fomento estatal da atividade agropecuária, além de se preocupar com o 

abastecimento alimentar.642 

Para propiciar esses instrumentos de crédito, Araujo e Cintra lembram da imposição 

de exigibilidades de parte dos depósitos à vista e da poupança rural para o crédito rural.643 

No âmbito infraconstitucional, diante dos problemas apontados acima, já 

reconhecidos na década de 1960, a Lei nº 4.595, de 1964, determinou em seu art. 54 a edição 

de legislação específica para o crédito rural, o que levou à edição da Lei nº 4.829, de 5 de 

novembro de 1965.644 

Atualmente, essa ainda é a principal lei regente do crédito rural. Logo no art. 1º essa 

Lei já prevê que o crédito rural será “distribuído e aplicado de acordo com a política de 

desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o bem-estar do povo.” 

O art. 2º dessa Lei define o crédito rural como o “suprimento de recursos financeiros 

                                                
640 “Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor 
de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: I - os instrumentos creditícios e fiscais;” 
641 PEREIRA, Lutero de Paiva. Crédito rural. In: SANTOS, Márcia Walquíria dos; QUEIROZ, João Eduardo 
Lopes (Coords.). Direito do agronegócio. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p.133. 
642 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] VIII - 
fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;” (SILVA, Danilo Tavares da. Política 
industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos produtivos locais. 2010, Dissertação 
(Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.58). 
643 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.21. 
644 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p.12-13. Para um histórico da legislação relativa ao 
crédito rural, cf.: MENDONÇA, Rafael Augusto de. História do crédito rural. In: FRANÇA, R. Limongi 
(Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 21, p. 167-172. 
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por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas 

cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados 

na legislação em vigor.” 

A definição de crédito rural, assim, leva em conta uma associação entre os 

destinatários dos recursos e a finalidade das atividades que exercem.645 

Os objetivos específicos do crédito rural elencados no art. 3º incluem o fomento aos 

investimentos rurais, o favorecimento do custeio oportuno e comercialização de produtos 

agropecuários, o fortalecimento econômico dos produtores rurais, especialmente pequenos e 

médios e a melhoria da qualidade da produção e do padrão de vida das populações rurais. 

Cabe ao Conselho Monetário Nacional a disciplina do crédito rural, incluindo 

avaliação, origem e dotação dos recursos a serem aplicados; diretrizes e instruções relacionadas 

com a aplicação e controle; critérios seletivos e de prioridade para a distribuição; fixação e 

ampliação dos programas, abrangendo todas as formas de suplementação de recursos, inclusive 

refinanciamento (art. 4º). 

De acordo com o art. 7º, o Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR é composto 

pelo Banco Central do Brasil, pelo Banco do Brasil, pelo Banco da Amazônia e pelo Banco do 

Nordeste. Além disso, estão vinculados ao sistema o Incra e o BNDES. Finalmente, são 

considerados auxiliares do Sistema os Bancos Estaduais, as Caixas Econômicas, os bancos 

privados, a sociedades de crédito, financiamento e investimentos e as cooperativas de crédito 

rural. 

O crédito rural opera com recursos de fontes internas e externas (art. 15). As 

internas incluiriam alguns fundos, dotações próprias e recursos próprios dos participantes e 

resultados de suas operações entre outras. As fontes externas são compostas pelos recursos 

decorrentes de empréstimos ou acordos relativos a crédito rural, inclusive de instituições 

estrangeiras e recursos oriundos de alguns fundos especificamente reservados para aplicação 

no setor. 

O dispositivo que fundamenta o direcionamento do crédito rural é o art. 21 da Lei, 

segundo o qual as instituições do SNCR deverão manter um percentual dos recursos que 

operarem em transações típicas de crédito rural. O descumprimento desse percentual importará 

recolhimento ao Banco Central do Brasil do importe não aplicado, que será remunerado em 

                                                
645 SHINOZAKI, et. alli, op. cit., p.4-6. 
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importe fixado pelo CMN, além de sofrer multa de 10% a 50% sobre tal valor. 

Em 1967, foi editado o Decreto-lei nº 167, de 14 de fevereiro, regulando a emissão 

de títulos de crédito rural, quais sejam, a Cédula Rural Pignoratícia, a Cédula Rural Hipotecária, 

a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e a Nota de Crédito Rural, além da Nota Promissória 

Rural e da Duplicata Rural. Posteriormente, a Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei no 

10.931, de 2 de agosto de 2004, passou a ser mais utilizada no lugar das cédulas rurais. 

Seguindo na evolução normativa a respeito do crédito rural, cabe mencionar a Lei 

nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que regula a política agrícola. 

O crédito rural aparece no art. 4º, inciso XI, dessa Lei como um dos instrumentos 

da política agrícola. Há disposições específicas sobre ele no Capítulo XIII da Lei. 

De acordo com o art. 48, para suprir o crédito rural, serão utilizados recursos de 

aplicação compulsória, recursos próprios livres, dotações das operações oficiais de crédito, 

fundos e quaisquer outros recursos. 

Esse mesmo dispositivo possibilitou o aumento da participação de agentes privados 

no SNCR.646  

Merece destaque o art. 52, que determinou que o Poder Público assegurasse crédito 

rural especial para os produtores rurais assentados em áreas de reforma agrária. 

Como o crédito rural é meio para o atingimento dos objetivos da política agrícola, 

é indispensável mencionar quais seriam seus fundamentos e objetivos. Segundo o art. 2º da Lei 

nº 8.171, de 1991, a política agrícola se fundamenta nos seguintes pressupostos, em suma: I – 

compatibilidade entre a atividade agrícola e o interesse público, incluindo o cumprimento da 

função social e econômica da propriedade; II – reconhecimento de que o setor agrícola é 

composto por segmentos diversos que respondem de modo diferenciado às políticas públicas e 

às forças de mercado; III – rentabilidade da agricultura compatível com outros setores da 

economia; IV – reconhecimento do abastecimento alimentar como indispensável para a ordem 

e para o desenvolvimento econômico e social; V – reconhecimento da desigualdade de 

condições dos estabelecimentos rurais quanto a diversos aspectos (tamanho, tecnologia, clima 

etc.); VI – garantia de bem estar ao homem do campo como resultado do processo de 

desenvolvimento agrícola, por meio de serviços públicos e benefícios sociais. 

                                                
646 CHAVENCO, Maurício Rodrigues de Albuquerque. O SNCR e os novos instrumentos de financiamento 
do agronegócio: o mercado de crédito rural brasileiro entre dois modelos. 2015. Dissertação (Mestrado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 52.  
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Por sua vez, o art. 3º da Lei traz uma série de objetivos, que contemplam, em suma: 

a) ação estatal buscando garantir o abastecimento interno, principalmente alimentar, 

incrementando a produção e a produtividade e reduzindo as disparidades regionais; b) reduzir 

incertezas do setor para possibilitar planejamento de ações de prazo mais longo; c) eliminar as 

distorções que afetam o desempenho das funções econômica e social da agricultura; d) 

preservar o meio ambiente; e) descentralizar os serviços públicos de apoio para entes 

subnacionais; f) integração com a reforma agrária, para incluir seus beneficiários no sistema 

produtivo; g) promover e estimular a inovação tecnológica, principalmente com utilização de 

fatores de produção internos; h) democratização na definição dos rumos da agricultura 

brasileira; i) prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de atendimento ao 

pequeno produtor e sua família; j) estimular o processo de agroindustrialização junto às 

respectivas áreas de produção; k) promover a saúde animal e a sanidade vegetal; l) promover a 

idoneidade dos insumos e serviços empregados na agricultura; m) assegurar a qualidade dos 

produtos de origem agropecuária, seus derivados e resíduos de valor econômico; n) promover 

a concorrência leal entre os agentes que atuam nos setores e a proteção destes em relação a 

práticas desleais e a riscos de doenças e pragas exóticas no País; o) melhorar a renda e a 

qualidade de vida no meio rural. 

Se esses objetivos forem vistos como independentes, essa relação poderá ser 

criticada pela sua extensão, uma vez que dificultaria a concretização de cada um deles ante a 

notória escassez de recursos para atender a todas as necessidades. Por isso, o ideal é entender 

essa relação como um conjunto de princípios integrados em um único corpo. 

Como inovação dessa lei é apontada a introdução explícita das atividades florestais 

e pesqueiras, o extrativismo não predatório e os indígenas como usuários potenciais do crédito 

rural, além de ampliar seu acesso também a entidades que executem atividades de apoio ao 

agronegócio, beneficiadores e agroindústrias.647 

Pouco mais de um ano após a Lei da Política Agrícola, foi editada a Lei no 8.427, 

de 27 de maio de 1992, estabelecendo as condições para concessão de subvenções nas 

operações de crédito rural. Essa subvenção normalmente consiste em equalização de preços de 

produtos ou em equalização de taxas de juros e encargos, como forma de favorecer o setor por 

                                                
647 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p.17. 
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motivos políticos ou sociais.648 

Ainda no campo da legislação, importam para o crédito rural a Lei n.o 8.929, de 22 

de agosto de 1994, e a Lei no 11.076 de 30 de dezembro de 2004.649 

A primeira criou a Cédula de Produto Rural (CPR), que representa promessa de 

entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída, além de constituir 

título executivo extrajudicial, embora ela própria, segundo os termos da Lei e em princípio, não 

possa ser usada como garantia de operações de crédito, como acreditam alguns.650 

Até a criação das CPR’s, segundo Renato Buranello, a ação estatal havia criado 

incentivos negativos para o direcionamento de crédito ao setor, afastando investidores e 

gerando uma dependência cada vez maior dos depósitos à vista.651 

A Lei no 11.076, de 2004, por sua vez, instituiu outros títulos ligados ao 

agronegócio: o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA); o Warrant Agropecuário (WA); 

o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA); a Letra de Crédito do 

Agronegócio (LCA); e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). 

Essas Leis inovam ao trazer novos mecanismos de financiamento. A Lei no 11.076, 

de 2004, a propósito, permite aos agentes econômicos obter recursos via mercado de capitais e 

por meio de fundos e investidores institucionais.652  

Nos termos dessa Lei, o CDA é título de crédito representativo de promessa de 

entrega de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, 

depositados em conformidade com a Lei n.o 9.973, de 29 de maio de 2000. Por sua vez, todos 

os demais títulos mencionados são títulos de crédito representativos de promessa de pagamento 

em dinheiro, além de serem títulos executivos extrajudiciais. 

O WA confere direito de penhor sobre o CDA correspondente, assim como sobre o 

produto nele descrito. Esses dois títulos são emitidos conjuntamente. 

CDCA é título de crédito nominativo, de livre negociação, sendo de emissão 

exclusiva de cooperativas de produtores rurais e de outras pessoas jurídicas que exerçam a 

                                                
648 Ibid., p. 18-19. 
649 Ibid., p. 18-19. 
650 Ibid., p.19. 
651 BURANELLO, Renato M. Captação, Intermediação e Aplicação no Financiamento Bancário do 
Agronegócio. Revista Judiciária do Paraná. ano 8. n.6, p. 249-286. nov. 2013, p. 267. 
652 CHAVENCO, Maurício Rodrigues de Albuquerque. O SNCR e os novos instrumentos de financiamento 
do agronegócio: o mercado de crédito rural brasileiro entre dois modelos. 2015. Dissertação (Mestrado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 66-67.  
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atividade de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos 

agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. 

A LCA é título de crédito nominativo, de livre negociação, de emissão exclusiva 

das companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio. 

Recentemente, a Medida Provisória 725, de 11 de maio de 2016, alterou a Lei no 

11.076, de 2004, para possibilitar a emissão de títulos indexados em moeda estrangeira, além 

de elevar a participação das cooperativas de crédito na emissão de Letras de Crédito do 

Agronegócio (LCA) e, com isso, ampliar a oferta de recursos para o financiamento do 

agronegócio. 

Além das Leis mencionadas acima, há uma série de normas editadas pelo Conselho 

Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, por força da competência que lhes foi 

conferida pela Lei n.o 4.595, de 1964, pela Lei n.o 4.829, de 1965, e pela Lei n.o 8.171, de 1991, 

entre outras. 

Com o intuito de organizar e sistematizar essas normas, foi editado pelo Banco 

Central do Brasil o Manual de Crédito Rural - MCR.653 

De acordo com o MCR 1-1-1, crédito rural consiste no suprimento de recursos 

financeiros, por instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), para aplicação 

exclusiva nas finalidades e condições estabelecidas pelo Manual. 

Além dos objetivos do crédito rural já mencionados acima, o MCR 1-1-2 inclui 

ainda a aquisição e regularização de terras, o desenvolvimento de atividades florestais e 

pesqueiras, bem como o apoio à agricultura familiar. 

O MCR 1-1-3 traz importante relação de vedações para sua aplicação. Segundo suas 

normas, não constitui função do crédito rural o financiamento de atividades deficitárias ou 

antieconômicas ou para pagamento de dívidas. Também não pode objetivar a recuperação de 

capital investido, o favorecimento da retenção especulativa de bens, a antecipação da realização 

de lucros presumíveis, o amparo de atividades sem caráter produtivo e aplicações 

desnecessárias ou de mero lazer. 

As modalidades do crédito rural incluem o corrente, o educativo e o especial, nos 

termos do MCR 1-1-4 a 7, e suas finalidades abarcam o custeio, o investimento e a 

                                                
653 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p.20. 
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comercialização, conforme MCR 1-1-8. 

A remuneração financeira a cargo dos mutuários varia conforme a operação, como 

se verifica no MCR 2-4-3 e no MCR 2-4-3A. De modo geral, para os recursos controlados não 

oriundos de fundos constitucionais e de aplicação obrigatória, a taxa efetiva de juros é de 

8,75%a.a. Já os recursos controlados para aplicação em comercialização no Financiamento para 

Garantia de Preços ao Produtor (FGPP) a taxa é de 10,5%a.a. 

A formalização das operações de crédito rural ocorre por meio de Cédula Rural 

Pignoratícia, de Cédula Rural Hipotecária, de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, de Nota 

de Crédito Rural e de Cédula de Crédito Bancário, de acordo com as disposições do MCR 3-1. 

O MCR 6-1-1 classifica os recursos para o crédito rural em controlados e não 

controlados. Os controlados incluem, conforme MCR 6-1-2: a) os obrigatórios, de que trata o 

MCR 6-2, que regulamenta o art. 21 da Lei nº 4.829, de 1965; b) os das Operações Oficiais de 

Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda; c) os de qualquer fonte destinados ao crédito 

rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de 

equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); d) os da poupança rural, quando aplicados 

segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, de que trata o MCR 6-2; e) os 

dos fundos constitucionais de financiamento regional; f) os do Fundo de Defesa da Economia 

Cafeeira (Funcafé). 

Por sua vez, os recursos não controlados são, por exclusão, os não enquadrados no 

MCR 6-1-2. 

O percentual exigido pelo art. 21 da Lei no 4.829, de 1965, atualmente está fixado 

em 25% da média do Valor Sujeito a Recolhimento – VSR, nos termos do MCR 6-2-2. Cabe 

esclarecer que, apesar de o art. 21 da Lei no 4.829, de 1965, determinar a aplicação de um 

percentual mínimo em crédito rural, o MCR 6-2-16 permite a utilização de diversas operações 

para cumprimento desse percentual,654 o que acaba reduzindo os efeitos do direcionamento. 

                                                
654 MCR 6-2-16: 16 - Podem, também, ser computados para o cumprimento da exigibilidade e das 
subexigibilidades, conforme o caso, os saldos médios diários: (Res 4.358) 
a) dos DIR, abaixo relacionados, pela instituição financeira depositante: 
I - DIR-Geral; 
II - DIR-Pronamp; 
III - DIR-Pronaf; 
IV - DIR-Cooperativa; 
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Especificamente sobre as fontes de recursos, diante das normas vistas até aqui, cabe 

ressaltar que há uma classificação que as separa em dois grupos. Em um deles estariam os 

recursos oriundos de depósitos do Sistema Financeiro Nacional, direcionados para aplicação 

em Crédito Rural por força de Resoluções do CMN ou aplicados livremente pelas próprias 

instituições financeiras. No outro, estariam os recursos do Tesouro Nacional utilizados em 

subvenções a certos programas, na forma determinada pela Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, 

bem como os direcionados oriundos de fundos. Os recursos oriundos de depósitos, por sua vez, 

podem ser classificados em três tipos. O primeiro, composto pelos recursos obrigatórios 

previstos no MCR 6-2, decorrentes da exigibilidade. O segundo, decorrente dos recursos livres 

6-3. O terceiro, da poupança rural.655 

Em termos percentuais, em 2013, a exigibilidade de depósitos à vista e da poupança 

rural responde por 71% do total dos recursos, seguidos por BNDES com 11,4%, fundos com 

                                                
b) dos financiamentos rurais contratados com direito à subvenção via equalização de encargos financeiros pelo 
Tesouro Nacional (TN), com base na Lei nº 8.427, de 27/5/1992, e alterações posteriores, mediante sua exclusão 
da base de cálculo da equalização, observando-se que se os financiamentos tiverem a Poupança Rural como 
fonte de recursos original não podem mais ser computados para cumprimento da exigibilidade da Poupança 
Rural (MCR 6-4); 
c) das operações de que trata o MCR 18 ou renegociadas na forma da regulamentação aplicável, quando 
lastreadas com recursos de que trata esta Seção; 
d) dos títulos emitidos pelo TN para o pagamento de dívidas do Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro), cujas operações com adesão ao programa tenham sido lastreadas com Recursos 
Obrigatórios, devendo ser excluídos do cálculo da média mensal os valores dos títulos resgatados pelo TN, dos 
negociados livremente no mercado e dos utilizados no Programa Nacional de Desestatização (PND); 
e) da conta específica “Proagro a Receber” de que trata o MCR 16-7, devendo-se observar que: 
I - as operações contratadas com direito à subvenção de encargos financeiros pelo TN devem ser excluídas da 
base de cálculo da equalização; 
II - os saldos das operações lastreadas originalmente com recursos da Poupança Rural não podem mais ser 
computados para cumprimento da exigibilidade de que trata o MCR 6-4; 
f) das operações renegociadas nas condições estabelecidas nos arts. 1º, inciso IX, da Resolução nº 2.238/1996, e 
5º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 2.471/1998, contratadas originalmente ou que passaram a ser lastreadas com 
recursos de que trata esta Seção, cujo valor não poderá ultrapassar 60% (sessenta por cento) da exigibilidade; 
g) dos títulos emitidos pelo TN para o pagamento de renegociação de dívidas rurais - valores cedidos ao TN, na 
forma dos arts. 8º, inciso III, alínea “c”, e 14 da Resolução nº 2.238/1996, relativamente a financiamentos 
concedidos originalmente ao amparo dos recursos de que trata esta Seção; 
h) dos financiamentos rurais contratados com outras fontes de recursos, quando admitida sua transposição para 
cumprimento da exigibilidade de que trata esta Seção, mediante satisfação das condições para enquadramento 
em Recursos Obrigatórios, observado que: 
I - os encargos financeiros devem ser reajustados mediante aditivo contratual; 
II - os saldos das operações passam a cumprir a exigibilidade dos Recursos Obrigatórios a partir da data de 
assinatura do aditivo, desde que compreendida no período de cumprimento em curso; 
III - os saldos das operações lastreadas originalmente com recursos da Poupança Rural não podem mais ser 
computados para cumprimento da exigibilidade de que trata o MCR 6-4, a partir da data de assinatura do aditivo; 
IV - uma vez concluída a transposição, fica vedada nova alteração de fonte de recursos até a liquidação dessas 
operações, sem prejuízo da observância do item 20.” 
655 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p.26. 
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8,4% e recursos livres com 3,2%.656  

Embora a literatura elenque uma imensa série dos programas de crédito rural 

surgidos ao longo da história,657 optou-se na presente pesquisa por apresentar apenas o cenário 

atual dessas linhas de crédito, segundo o MCR. 

De acordo com esse Manual, há atualmente: a) Programa Nacional de Apoio ao 

Médio Produtor Rural (Pronamp), para beneficiários com renda bruta anual de até 

R$1.600.000,00 – MCR 8; b) Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), destinado a 

amparar o custeio da safra do café, sua estocagem, aquisição, contratos derivativos, capital de 

giro e recuperação de lavouras – MCR 9; c) Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), voltado ao estímulo da geração de renda e melhoria do uso da 

mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários 

e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias 

próximas – MCR 10; d) Programas especiais, envolvendo: d.1) Fundo de Terras e da Reforma 

Agrária, destinado a financiar a aquisição de imóvel rural (MCR 12-1); d.2) Programa de 

Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (MCR 12-2); e d.3) Programa de Cooperação Nipo-

Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados - 3ª Fase (Prodecer III), voltado à 

“incorporação racional de áreas de cerrado previamente selecionadas pela Companhia de 

Promoção Agrícola (Campo), destinadas ao processo produtivo mediante utilização de moderna 

tecnologia que permita o alcance de efetiva produtividade” (MCR 12-3); e e) Programas com 

Recursos do BNDES (MCR13). 

A respeito dessa relação, cabe salientar que, embora o presente trabalho, seguindo 

a literatura predominante, tenha separado o tratamento do crédito direcionado em três grandes 

grupos (além do microcrédito), com programas do BNDES, crédito rural e crédito habitacional, 

cabe mencionar aqui que, entre os programas de crédito rural, há atualmente dez Programas 

com Recursos do BNDES previstos no MCR 13. 

Esses programas incluem: Programa de Capitalização das Cooperativas de 

Produção Agropecuária (Procap-Agro) (MCR 13-2); Programa de Incentivo à Irrigação e à 

Armazenagem (Moderinfra) (MCR 13-3); Programa de Modernização da Agricultura e 

Conservação de Recursos Naturais (Moderagro) (MCR 13-4); Programa de Modernização da 

Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota) (MCR 

                                                
656 Ibid., p.73. 
657 RAMOS, Simone Yuri; MARTHA JUNIOR, Geraldo Bueno. Evolução da política de crédito rural 
brasileira. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. 
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13-5); Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção 

Agropecuária (Prodecoop) (MCR 13-6); Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito 

Estufa na Agricultura (Programa ABC) (MCR 13-7); Financiamentos Passíveis de Subvenção 

Econômica pela União (MCR 13-8); Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na 

Produção Agropecuária (Inovagro) (MCR 13-9); Programa para Construção e Ampliação de 

Armazéns (PCA) (MCR 13-10); e Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos 

Canaviais (MCR 13-11). 

Esses programas do BNDES se destacam principalmente por estarem voltados a 

investimentos, fornecimento de créditos de longo prazo, além de estarem associados à 

obrigatoriedade de aquisição de produtos nacionais ou que atendam um nível mínimo de 

nacionalização.658 

Além dos programas de crédito citados, há ainda um importante programa que 

funciona como um seguro voltado à atividade agropecuária, mas vai além de tal função. Trata-

se do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), que objetiva: a) exonerar o 

beneficiário do cumprimento de obrigações financeiras em operações de crédito rural de 

custeio, no caso de perdas das receitas decorrentes de motivos determinados nas normas do 

Programa; b) indenizar os recursos próprios do beneficiário, utilizados em custeio rural, 

inclusive em empreendimento não financiado, também em certos casos previstos no Programa; 

e c) promover a utilização de tecnologia, obedecida a orientação preconizada pela pesquisa 

(MCR 16). 

A programação dos recursos públicos voltados à aplicação agropecuária é feita 

periodicamente por meio de Planos, como esclarece Maurício Chavenco.659 

O crédito rural é assim um dos principais instrumentos da atual política agrícola.660 

Como apontam Fábio Shinozaki e outros, o principal objetivo do crédito é manter o 

                                                
658 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p.58. 
659 CHAVENCO, Maurício Rodrigues de Albuquerque. O SNCR e os novos instrumentos de financiamento 
do agronegócio: o mercado de crédito rural brasileiro entre dois modelos. 2015. Dissertação (Mestrado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 57-58.  
660 BONONI, Alexandre Bottino. Políticas agrícolas: principais instrumentos governamentais para fomento das 
atividades agrícolas (a intervenção do estado na agricultura). In: SANTOS, Márcia Walquíria dos; QUEIROZ, 
João Eduardo Lopes (Coords.). Direito do agronegócio. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p.123-124. 
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funcionamento da cadeia produtiva, evitando que ela seja desestruturada.661 

Como se vê no cenário atual, o setor caminha para uma atuação cada vez mais 

colaborativa entre Estado e mercado de capitais, segundo Maurício Chavenco. Para ele, houve 

sucesso com a criação dos novos mecanismos de captação, sem perda da importância da atuação 

do setor público.662 

É, assim, basicamente dentro dessa estrutura que atua o crédito rural. Esse desenho, 

contudo, não retrata o aspecto dinâmico do funcionamento do crédito e as questões que estão 

ligadas a ele, como a dependência. 

3.3.2 A questão da dependência 

Caio Prado Júnior relata com detalhes a trajetória econômica brasileira e os 

percalços pelos quais a nação passou.663 Em sua obra “História Econômica do Brasil”, nota-se 

claramente como as características do território contribuíram para seu sucesso na utilização dos 

recursos da terra e as conjunturas internacionais que beneficiaram as exportações. Ocorre que, 

por circunstâncias históricas, duas dependências se formaram, uma externa e outra interna, sem 

contar a óbvia dependência de qualquer país para o abastecimento alimentar de sua população. 

A primeira dependência diz respeito ao grande peso da agricultura na balança 

comercial para formação de divisas e do próprio PIB brasileiro. O problema dessa dependência 

é que ela está baseada em algo que foge do controle da nação. Quando se pensa que 

praticamente um quarto do PIB se baseia nessa atividade, percebe-se o risco dessa dependência. 

É uma dependência sobre fatores e humores externos, sem contar os riscos inerentes da própria 

atividade.664 

Essa dependência está ligada também à busca por maiores lucros no mercado 

global, concentrando-se a produção em grande escala em um pequeno número de gêneros, o 

que contraria o objetivo de assegurar o abastecimento interno e, por conseguinte, o bem-estar 

                                                
661 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p.66. 
662 CHAVENCO, op. cit., p. 71-79.  
663 PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 26.ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
664 Essa vulnerabilidade já foi constatada na história brasileira, por exemplo, na década de 1970, forçando o país 
a buscar internalizar seus centros de decisão e a substituir as importações. (SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos 
parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e dinâmica na atuação do bndes em uma 
economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, 2009, 
p.96-97). 
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do povo.665 

Não é demais dizer que a concentração da produção em um pequeno número de 

gêneros também representa aumento do risco. Por isso, a posição do Brasil como mero 

exportador de matérias-primas há muito tempo já havia sido reconhecida como causadora de 

vulnerabilidade indesejável às condições do mercado internacional.666 

A atividade agrícola, por si só, já é arriscada e, apesar de todas as inovações, não 

foi possível ainda debelar todos os imprevistos. Os riscos abrangem variações climáticas, 

doenças e pragas, volatilidade de preço de insumos e produtos, solvência e liquidez dos 

armazéns e cooperativas, variação cambial, má gestão do produtor rural. Esses riscos afetam os 

preços e o resultado da safra. Já existem, porém, instrumentos para garantir a estabilidade de 

preços, como os derivativos e inovações para garantir a produtividade, como dados que 

apontam compatibilidade de solos, períodos e produtos.667 

Também deve ser lembrado que, se é importante para o desenvolvimento da nação 

priorizar a inovação tecnológica, a alocação de recursos na produção de gêneros básicos 

prejudica aquela prioridade e o desenvolvimento do país como um todo no longo prazo.668 

Assim, como lembra Simão Baran Neto, o desenvolvimento da agricultura não pode 

ser dissociado do desenvolvimento nacional, cujo principal motor seria a industrialização.669 

Isso não significa que não tenha havido inovação na agricultura. Pelo contrário, 

segundo Fábio Shinozaki e outros, as instituições mais ativas no crédito rural estão atualizadas 

com o que há de mais avançado em termos agrícolas para poder oferecer assistência adequada 

aos produtores e garantir assim maior retorno dos investimentos.670 

E a produtividade global de grãos vem apresentando nítidos avanços. A propósito, 

                                                
665 PEREIRA, Lutero de Paiva.  Crédito rural. In: SANTOS, Márcia Walquíria dos; QUEIROZ, João Eduardo 
Lopes (Coords.). Direito do agronegócio. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p.132-133. 
666 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico aplicado: estudos e pareceres. São Paulo: Editora Contracorrente, 
2016, p.594. 
667 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p. 64; 84.  
668 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. 
Tradução Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p. 16-17. 
669 BARAN NETO, Simão. Atuação do Banco Central do Brasil no crédito rural: perspectivas. jan. 1994. 
Monografia (Programa de Formação de Técnicos do Banco Central do Brasil)- Banco Central do Brasil em 
convênio com Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994, p. 3. 
670 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p. 64. 
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na safra de 2005/2006, a produtividade era de 2.560 kg/ha. Em 2014/2015, a produtividade 

chegou a 3.501, ou seja, um aumento de 37%.671  

O problema que surge aqui é que a inovação pode exigir investimentos de longo 

prazo para gerar resultados também no longo prazo. Até serem obtidos tais resultados, os custos 

do curto prazo têm que ser satisfeitos. Nesse contexto, a agricultura representa uma fonte de 

recursos imediatos, já em funcionamento, que acaba sendo preferida. 

A questão então é atender, de um lado, a necessidade imediata de geração de divisas 

de exportação, com equilíbrio do balanço de pagamentos e o atendimento do abastecimento 

interno; e, de outro, a necessidade de investimento em inovação tecnológica para o 

desenvolvimento no longo prazo. 

É importante salientar, contudo, que, se essa situação representa uma dependência, 

há quem aponte para um fator de empoderamento, caso os outros países passem a depender do 

Brasil para seu suprimento alimentar e energético.672 

A segunda dependência é a dos tomadores do crédito. Essa dependência é apontada 

juntamente com outros problemas em um estudo que foi feito por Simão Baran Neto 

relativamente às distorções do crédito rural e de seu seguro de crédito, o Proagro.673 

Apesar de sua monografia ter sido editada em 1994, antes do Plano Real, é 

importante trazer os pontos críticos que, já naquela época foram detectados no sistema, até 

porque a Lei nº 4.829, que é de 1965, não sofreu alterações significativas desde então. 

O autor levanta doze distorções no crédito rural, que englobam:674 

1) filosofia inadequada do sistema: o sistema estaria sendo considerado como 

espécie de subsídio, no sentido de que seria um crédito que não precisaria ser integralmente 

pago pelos tomadores; 

2) baixa rentabilidade do setor agrícola decorrente da elevação dos custos de 

                                                
671 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Indicadores da agropecuária. ano 22, n. 1, Brasília: 
Conab, jan. 2015, p. 16. 
672 BURANELLO, Renato M. Captação, Intermediação e Aplicação no Financiamento Bancário do 
Agronegócio. Revista Judiciária do Paraná. ano 8. n.6, p. 249-286. nov. 2013, p.252.  
673 BARAN NETO, Simão. Atuação do Banco Central do Brasil no crédito rural: perspectivas. jan. 1994. 
Monografia (Programa de Formação de Técnicos do Banco Central do Brasil)- Banco Central do Brasil em 
convênio com Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.  
674 BARAN NETO, Simão. Atuação do Banco Central do Brasil no crédito rural: perspectivas. jan. 1994. 
Monografia (Programa de Formação de Técnicos do Banco Central do Brasil)- Banco Central do Brasil em 
convênio com Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994, p. 7-28. 
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produção, principalmente dos insumos; 

3) ligado ao problema dos altos preços dos insumos, a política de preços 

administrados também afeta a rentabilidade da atividade agrícola, fazendo com que o crédito 

acabe funcionando para compensar essa estreita margem entre custo e preço final; 

4) universo reduzido de produtores atendidos, ante a possibilidade de os números 

de financiamentos estarem representando operações fracionadas de grandes agricultores; 

5) inadequações no financiamento de máquinas e equipamentos, na medida em que 

não são renovados esses bens de capital; 

6) concentração da renda e da terra, com encarecimento do imóvel rural e 

distribuição do crédito privilegiando grandes produtores; 

7) seleção dos tomadores em função das garantias, o que prejudica os pequenos 

produtores; 

8) distorções segundo os valores dos contratos, fazendo com que o aumento do 

volume da concessão de crédito não represente maior produtividade ou maior atendimento dos 

objetivos da política agrícola; 

9) reciprocidades e aplicações no mercado financeiro, ou seja, a concessão do 

crédito é vinculada à aquisição de produtos financeiros com o banco concedente, desviando-se, 

dessa forma, de sua aplicação na agricultura; 

10) inadequado atendimento dos pequenos produtores; 

11) substituição de recursos próprios, que acabam canalizados para atividades mais 

rentáveis; e 

12) distorções em função do porte e dos índices de liquidez dos tomadores, havendo 

por parte das maiores fazendas maior desvio de recursos. 

Pode ser incluído aqui também o que foi dito a respeito dos créditos concedidos 

pelo BNDES utilizando a TJLP, ou seja, eventuais subsídios podem levar a práticas 

ineficientes.675 

A propósito do subsídio, cabe lembrar, todavia, que o argumento não se aplica 

                                                
675 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.76. 
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quando são utilizados depósitos à vista. Já com as demais fontes, como poupança rural, não 

seriam viáveis as taxas adotadas sem que houvesse ajuda governamental.676 

Por sua vez, Martin Mundo Neto também elenca problemas do crédito rural, mas 

da perspectiva dos produtores. Segundo ele, tais problemas estariam relacionados 

principalmente aos custos de transação, considerando a necessidade de adequado conhecimento 

das ofertas de crédito (assimetria de informação), inclusive para avaliar as possibilidades 

(racionalidade limitada), sem contar a dificuldade de acesso ao crédito e os riscos envolvidos.677 

Essas relações de problemas, de todo modo, decorrem da perspectiva considerada. 

Na presente pesquisa é dada ênfase à questão da dependência em razão de algumas premissas. 

A primeira é a de que o crédito deve servir de instrumento de desenvolvimento e, portanto, de 

libertação e empoderamento dos agricultores, e não dos emprestadores.678 Dito de outro modo, 

o crédito é instrumento para que o agricultor possa trabalhar e adquirir renda, formando o 

próprio capital para seu trabalho futuro, não um instrumento que tenha por objetivo o aumento 

da concentração de renda, privilegiando o emprestador, mormente quando utilizados recursos 

públicos para tanto.679 

Se os recursos destinados ao crédito são escassos, sempre haverá agentes que 

necessitam dele e que não serão atendidos. Por isso, como segunda premissa, não se pode 

admitir que os tomadores continuem eternamente dependendo de crédito para trabalhar, até para 

que todos possam ter acesso ao crédito, principalmente quando se tratar de crédito oficial. 

Obviamente que sendo o crédito um negócio, os emprestadores esperam sempre 

continuar ofertando esse serviço. Mas a questão é como fazer com que esse negócio colabore 

para o desenvolvimento do país, para a redução das desigualdades. 

Renato Buranello também levanta preocupação com a amplitude do conceito de 

agronegócio para fins de receber tratamento adequado. Segundo ele, o foco deveria recair na 

cadeia produtiva agroindustrial como um todo, incluindo, entre outros aspectos, seu 

financiamento, insumos e distribuição. Uma vez definido esse objeto, o Direito, principalmente 

                                                
676 SHINOZAKI, Fábio Hiroyuki; GARCIA JUNIOR, José Silvério da Cunha; FUHRMEISTER, João Tomás; 
SOUZA, Maurício Arthur Ribeiro de; CAVALCANTI, Olívio Rodolfo de Lima. Crédito Rural e Proagro: 
Curso Básico – CINSP. Banco Central do Brasil, nov. 2014, p.58. 
677 MUNDO NETO, Martin. Crédito para agricultura familiar: um estudo no município de São Carlos. 2004. 
Dissertação (Engenharia de Produção)- Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004, p.62-63. 
678 PEREIRA, Lutero de Paiva.  Crédito rural. In: SANTOS, Márcia Walquíria dos; QUEIROZ, João Eduardo 
Lopes (Coords.). Direito do agronegócio. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p.134. 
679 PEREIRA, Lutero de Paiva.  Crédito rural. In: SANTOS, Márcia Walquíria dos; QUEIROZ, João Eduardo 
Lopes (Coords.). Direito do agronegócio. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p.137. 
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com os institutos dos títulos de crédito, seria o elemento externo fundamental para apoio 

funcional da atividade do agronegócio. Para ele, a ação estatal deveria objetivar o “aumento da 

capacidade competitiva das etapas ou segmentos da rede.”680 

Ainda segundo esse autor, um fator que retiraria a atratividade dos novos títulos do 

setor agropecuário seria a carga tributária e a forma como ela é estruturada, desestimulando o 

mercado secundário, principalmente por conta da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e 

Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil n. 1.022, de 5 de abril de 2010, 

que objetivava promover aplicações de mais longo prazo, ao instituir alíquotas que se 

reduziriam com o passar do tempo.681 Ocorre que, se para os aplicadores já existentes isso 

pudesse ser um estímulo para manter os recursos aplicados, essa norma representaria um 

desestímulo à entrada de novos investidores nessa aplicação.  

Além disso, um maior volume de crédito concedido não representa necessariamente 

uma maior distribuição ou melhor atendimento dos objetivos da política agrícola. 

Quanto à distribuição, alguns apontamentos serão feitos no tópico seguinte. Quanto 

aos objetivos, como mecanismos alternativos, Alcir Antônio Palharini sugere que, em vez de 

auxiliar o produtor com a concessão de crédito facilitado pelo Estado previamente à atividade, 

esse auxílio seja concedido ao final, mediante comprovação da entrega do produto. Dessa 

forma, o produtor tomaria o crédito no mercado e, quando fosse vencer sua dívida, receberia o 

apoio estatal, mediante a comprovação da produção. Essa alternativa teria a vantagem de evitar 

certos desvios na concessão de crédito rural, como a multiplicidade de financiamentos para o 

mesmo objeto. Contudo, seria necessário instituir armazéns e empresas credenciadas para fazer 

esse controle.682 

3.3.3 Distribuição e efetividade 

Também no crédito rural o setor público é o principal responsável pelo 

financiamento. Segundo o Anuário Estatístico do Crédito Rural, relativo ao ano de 2012, os 

bancos públicos federais respondiam por 77,86% do total do crédito concedido, ficando os 

                                                
680 BURANELLO, Renato M. Captação, Intermediação e Aplicação no Financiamento Bancário do 
Agronegócio. Revista Judiciária do Paraná. ano 8. n.6, p. 249-286. nov. 2013, p. 261.  
681 Ibid., p. 270-274. Essa Instrução Normativa foi revogada pela Instrução Normativa no 1585, de 31 de agosto 
de 2015. 
682 PALHARINI, Alcir Antônio. Analista do Banco Central do Brasil da área de crédito rural. Informação verbal. 
9 jun. 2016. 
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bancos privados com 7,92%, as cooperativas com 12,34% e os bancos oficiais estaduais com 

1,88%.683 

O Censo Agropecuário do IBGE do ano de 2006 também já apontava essa 

preponderância:684 

Tabela 18 - Origem dos recursos empregados: 
 

Estabelecimentos 
Valores em 
R$ 1000,00 

Total 
    919 116    21 393 992 

Recursos provenientes de 
programas governamentais de 
crédito    

   Não     140 013    9 117 877 

   Sim     779 103    12 276 115 

     Programas governamentais (1)  

        PRONAF     615 592    3 978 201 
        Outro programa  
(Federal, Estadual ou Municipal)     153 732    8 027 725 

        PRONAF e outro programa  
(Federal, Estadual ou Municipal)     9 777     270 133 

  
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006 

Se, por um lado, a atuação direta do Estado o levou à liderança na participação da 

oferta de crédito, de outro, a atuação indireta de induzir os agentes econômicos a canalizarem 

recursos para o setor rural e as exigências para concessão de subsídios associadas à forte 

regulação teria levado, segundo Renato Buranello, a uma exclusão dos produtores mais 

necessitados, fatos que teriam ensejado a criação de fontes alternativas de recursos, como a 

CPR.685 

Assim como nos outros setores, a distribuição do crédito rural também é alvo de 

críticas, como a feita por Pinheiro:686 

As dívidas agrícolas com o Banco do Brasil concentram-se nos grandes 
agricultores: menos de 1% dos agricultores possuem 37% das dívidas (dívidas 
maiores que R$ 1 milhão); 73% dos agricultores possuem 6% das dívidas 
(dívidas inferiores a R$ 10 mil) (Booz- Allen&Hamilton-FIPE, 2000). Mesmo 
o PRONAF, ainda que bem focado, funciona à base de elevados subsídios 

                                                
683 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Anuário Estatístico do Crédito Rural 2012. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?RELRURAL2012> Acesso em: 4 jul. 2016. 
684 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário 2006. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2012, Disponível em: < http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv61914.pdf> Acesso 
em: 18 jan. 2016, p.264-265. 
685 BURANELLO, Renato M. Captação, Intermediação e Aplicação no Financiamento Bancário do 
Agronegócio. Revista Judiciária do Paraná. ano 8. n.6, p. 249-286. nov. 2013, p.266-267. 
686 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no Brasil: para onde ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p.39. 
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embutidos nos grandes descontos dados ao pagamento no prazo, resultando 
em taxas de juros negativas. 

O último anuário estatístico do Crédito Rural, relativo ao ano de 2012,687 evidencia 

que continua havendo uma concentração do crédito rural para contratos de maior valor: 

Tabela 19 - Financiamentos concedidos a produtores e cooperativas: 

FONTE DE RECURSOS 

Faixa de Financiamento 

DE 0,00 a 60.000,00 DE 60.000,01 a 150.000,00 DE 150.000,01 a 300.000,00 Acima 300.000,00 

 CONTRATO   VALOR (R$)   CONTRATO   VALOR (R$)   CONTRATO   VALOR (R$)  
 
CONTRATO   VALOR (R$)  

Total RECURSOS OBRIGATORIOS 337.213  4.269.612.901,36  44.724  4.523.256.317,34  27.446  6.260.853.551,39  15.808  23.974.967.617,86  

Total RECURSOS LIVRES 46.240  745.762.850,23  5.585  564.156.158,49  2.876  634.957.750,24  2.325  3.134.587.772,48  

Total RECURSOS FTRA/BANCO DA TERRA 3.681  93.174.538,67  968  72.957.508,10   -   -   -   -  

Total RECURSOS EXTERNOS - 63 RURAL 5  187.200,81  15  1.875.210,86  49  11.072.249,98  641  1.325.061.864,89  

Total RECURSOS DO TESOURO 31.773  131.107.192,82  1  60.200,00   -   -   -   -  

Total RECURSOS DO FUNCAFE 10.089  210.800.346,62  1.474  142.796.008,07  643  140.746.030,93  726  1.286.840.239,09  

Total RECURSOS DE OUTRAS FONTES 74  1.686.355,62   -   -   -   -   -   -  

Total RECURSOS DE GOVERNOS 
ESTADUAIS 347  8.923.441,21  172  16.557.419,06  34  6.730.004,80  56  45.618.340,18  

Total RECURSOS BNDES/FINAME 30.307  680.048.967,10  19.652  1.917.252.546,21  8.209  1.766.417.283,55  9.803  7.055.498.256,71  

Total POUPANCA RURAL 643.497  9.344.753.363,31  67.412  6.562.970.934,24  29.248  6.342.114.247,39  19.719  14.283.352.022,06  

Total INSTR HIBRIDO CAPITAL E DIVIDA 176.179  2.221.149.176,15  11.981  1.059.558.445,52  1.973  428.811.036,12  1.630  1.003.373.629,36  

Total FUNDOS DE COMMODITIES  -   -   -   -   -   -  2  5.100.000,00  

Total FUNDOS CONSTITUCIONAIS 990.045  4.035.063.541,70  11.183  1.046.560.943,13  3.341  706.033.676,88  3.670  3.972.420.838,25  

Total FAT - FUNDO AMPARO TRABALHADOR 61.373  918.749.174,53  4.183  379.490.828,33  165  41.321.834,50  62  165.840.825,69  

Total FACULDADE APLIC. - COMPULSORIO 9.670  259.836.704,05  5.307  552.468.758,37  3.125  691.053.609,37  2.030  1.802.710.200,37  

Total Geral  2.340.493  22.920.855.754,18  172.657  16.839.961.277,72  77.109  17.030.111.275,15  56.472  58.055.371.606,94  

Fonte: BCB/DIORF/DEROP/DIORE adaptada pelo autor 
Registro Comum de Operações Rurais (Recor) 

Tomando os valores totais para cada faixa de financiamento, tem-se a seguinte 

distribuição do crédito rural: 

Gráfico 10 – Distribuição do crédito rural por faixa de financiamento 

 
Fonte: elaborado pelo autor com dados do BCB 

Como se vê, os contratos da maior faixa de valor ficaram com praticamente 50% 

                                                
687 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Anuário Estatístico do Crédito Rural 2012. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?RELRURAL2012> Acesso em: 30 dez. 2015. 
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dos recursos, enquanto que os da menor faixa de valor com apenas 20%. 

Se analisados os dados do último Censo Agropecuário do IBGE do ano de 2006, a 

situação não é muito diferente no que diz respeito à distribuição dos financiamentos:688 

Tabela 20 – Distribuição dos valores financiados segundo o tamanho da área do estabelecimento: 

 Estabelecimentos 
Valores em 
R$ 1.000,00 

Valor médio por 
estabelecimento 

em R$ 1.000,00 

Totais     919 116 21 393 992 
 

23,28 

Grupos de área total (ha)   
 

   Maior de 0 a menos de 0,1     8 521     14 918                  1,75  

   De 0,1   a menos de 0,2     4 094     8 292                  2,03  

   De 0,2   a menos de 0,5     13 929     30 163                  2,17  

   De 0,5   a menos de 1     29 491     56 567                  1,92  

   De 1   a menos de 2     51 877     126 656                  2,44  

   De 2   a menos de 3     42 441     127 500                  3,00  

   De 3   a menos de 4     39 681     155 763                  3,93  

   De 4 a menos de 5     35 697     161 567                  4,53  

   De 5   a menos de 10     129 500     721 812                  5,57  

   De 10 a menos de 20     188 670    1 354 982                  7,18  

   De 20 a menos de 50     195 986    2 194 918                11,20  

   De 50 a menos de 100     73 489    1 451 140                19,75  

   De 100 a menos de 200     36 378    1 457 884                40,08  

   De 200 a menos de 500     24 940    2 208 248                88,54  

   De 500 a menos de 1 000     9 503    1 826 364              192,19  

   De 1 000 a menos de 2 500     5 854    4 323 782              738,60  

   De 2 500 e mais     2 590    5 111 823           1.973,68  

   Produtor sem área     26 475     61 611                  2,33  
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006 

Essa tabela dá ideia de que os maiores estabelecimentos recebem maior volume de 

crédito, o que seria natural ante a maior quantidade de área para produzir, que poderia implicar 

maior volume de insumos e de custos em geral. Mas se a ideia do crédito é servir de auxílio 

para que a produção ocorra por conta própria, será que efetivamente os maiores são os que mais 

precisam? 

Ricardo Bruno Nascimento dos Santos e Marcelo José Braga, com base nos dados 

desse Censo Agropecuário, trazem algumas constatações importantes sobre o assunto. Em 

primeiro lugar, no que diz respeito aos efeitos da política de crédito rural na produtividade da 

terra e do trabalho, o crédito não teria gerado diferença para os beneficiários nas regiões Norte, 

Sudeste e Sul. No caso do Nordeste, o efeito da política de crédito no ano de 2006 foi positivo, 

ante o aumento da produtividade da terra. Por sua vez, a região Centro-Oeste apresentou melhor 

                                                
688 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário 2006. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2012, Disponível em: < http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv61914.pdf> Acesso 
em: 18 jan. 2016, p.264-265. 
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produtividade nos estabelecimentos que tiveram restrição de crédito.689 

Já em relação à produtividade do trabalho, verificou-se que enquanto Norte e 

Nordeste não tiveram resultados significativos, as demais regiões apresentaram maior 

produtividade justamente nos estabelecimentos que tiveram restrição de crédito, o que talvez 

seria explicado pela necessidade de empregar menos pessoas por conta da ausência do 

crédito.690 

No que diz respeito à restrição do crédito, o pior nível foi registrado na região Norte, 

em que 83,35% dos estabelecimentos não conseguiram acesso. Por outro lado, o fato de ter 

havido efeito positivo da política de crédito no Nordeste, de acordo com os autores, poderia 

estar relacionado a menor concentração interna, ou seja, uma maior distribuição do crédito na 

região.691 

Ainda relativamente ao Nordeste, cabe citar estudo sobre o Programa de 

Microcrédito Rural Orientado do Banco do Nordeste, conhecido como Agroamigo. No estudo, 

foram encontrados indícios de que esse programa do governo traria para seus beneficiários 

maiores chances de inserção nos mercados agropecuários e estimularia o aumento da produção, 

além de haver sinais de que os beneficiários há mais tempo teriam reunido ativos que 

representariam um passo rumo à emancipação da pobreza.692 

Por sua vez, Isabel Machado Cavalcanti, estudando a relação entre a variável 

financeira e o produto municipal no período de 1999 a 2004, encontrou causalidade 

unidirecional partindo do PIB da agropecuária para o crédito rural, ou seja, o aumento do PIB 

levaria à expansão do crédito.693 

Quando esses dados se somam aos apontamentos do tópico anterior, confirma-se a 

necessidade de maior apuração da adequação da distribuição do crédito e do atendimento dos 

objetivos da política agrícola. 

Um aspecto crítico além da distribuição do crédito está na justiça das renegociações 

                                                
689 DOS SANTOS, Ricardo Bruno Nascimento; BRAGA, Marcelo José. Impactos do Credito Rural na 
produtividade da terra e do trabalho nas Regiões Brasileiras. Economia Aplicada/Brazilian Journal of Applied 
Economics. V.17, n.3, 299-324, jul. 2013, p. 317. 
690 Ibid., p. 318. 
691 Ibid., p. 311-315. 
692 ABRAMOVAY, Ricardo et alli. Cinco anos de Agroamigo: retrato do público e efeitos do Programa. 2.ed. 
Fortaleza: Banco do Nordeste, 2013. 
693 CAVALCANTI, Isabel Machado. Crédito rural e produto agropecuário municipal: uma 
análise da causalidade. 2008, Dissertação (Mestrado em Economia)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2008. 
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das dívidas concedidas ao setor, como aquela regulada pela Resolução no 2.471, de 26 de 

fevereiro de 1998, do CMN, editada com base na Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 

a tratada na Resolução do CMN no 4.450, de 17 de dezembro de 2015. Segundo Alcir Antônio 

Palharini, medidas como essa podem ensejar incentivo negativo para tomadores de crédito que 

estavam em condições de pagar normalmente suas dívidas, acarretando grandes perdas para o 

erário.694 

Ana Costa e Eduardo Lundberg ressaltam que os fundos públicos utilizados para 

custear os subsídios ao setor são arcados por toda a sociedade. Por sua vez, a exigibilidade 

mínima de direcionamento de crédito afeta a estrutura de custos das instituições financeiras, 

que repassam esse aumento aos clientes do segmento livre. Além disso, esses autores citam 

estudos do Banco Mundial que indicam que o aumento da produtividade do setor teria pouca 

relação com o aumento do crédito subsidiado. Trazem ainda elementos que corroboram o que 

foi apontado acima, no sentido de haver concentração de crédito direcionado para agentes que 

dele não necessitariam, em nítida ocorrência de fungibilidade financeira e indícios de 

fungibilidade real, por conta da concentração de capital representada pelo aumento do preço da 

terra, ao mesmo tempo em que os mais necessitados não são atendidos, não havendo, portanto, 

atingimento das falhas de mercado que deveriam estar sendo atacadas.695 

Um aspecto crítico no preço do crédito rural está no fato de que eventual aumento 

em sua taxa pode impactar o preço dos alimentos, que têm grande peso no índice de inflação, 

principalmente para os mais pobres. Por outro lado, eventual subsídio não necessariamente se 

reverterá em alimentos mais baratos, podendo ser retido como renda pelos produtores ou por 

outros agentes envolvidos com o negócio, como os fornecedores de insumos e fertilizantes, por 

exemplo. 

Se a Constituição determina que se construa uma sociedade mais justa e menos 

desigual, não é admissível que, como resultado da distribuição do crédito, aumente a 

desigualdade da renda e das condições de vida em geral. 

                                                
694 PALHARINI, Alcir Antônio. Analista do Banco Central do Brasil da área de crédito rural. Entrevista 
concedida em 15 jun. 2016. São Paulo – informação verbal. 
695 COSTA, Ana Carla Abrão; LUNDBERG, Eduardo. Direcionamento de crédito no Brasil: uma avaliação das 
aplicações obrigatórias em crédito rural e habitacional. In: Banco Central do Brasil. Economia Bancária e 
Crédito – Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Banco Central do Brasil, p.49-62, dez. 2004, 
p.56-57. Segundo os autores, a fungibilidade financeira ocorre quando o agente toma o crédito direcionado 
simplesmente por ser mais barato, embora não lhe faltasse crédito a taxas livres. A fungibilidade real ocorre 
quando o agente aplica o crédito em suas despesas correntes, desviando-se dos objetivos para os quais o crédito 
foi concedido (Ibid., p. 52). 
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3.4 Microcrédito e a questão da distribuição 

O microcrédito está para o sistema de crédito assim como o “DNA” está para o 

corpo humano. Com essa comparação, pretende-se evidenciar que mesmo nessa modalidade de 

crédito que representa apenas pequena parcela do sistema estão presentes problemas das outras 

modalidades. 

Entre esses problemas está o da distribuição que não chega a muitas pessoas que 

dele precisam, principalmente os mais pobres.696 A própria lógica do mercado leva a essa 

situação. Com efeito, o custo para fazer uma única operação de grande valor pode ser 

relativamente menor do que o custo para realizar diversos empréstimos de pequeno valor.697 

Além desse aspecto, elencando os fatores que restringem o acesso ao crédito pela 

camada mais desfavorecida, Paulo Soares Sampaio lembra que, diante da assimetria de 

informações, as instituições financeiras buscam analisar os fluxos de caixa e balanços dos 

potenciais tomadores, embutir na taxa de juros o risco estimado, fixar um teto para essa taxa de 

juros698 e exigir garantias reais. 

O crédito, então, seria negado aos mais pobres porque suas atividades, em princípio, 

não seriam registradas formalmente, não permitindo sequer mensurar os riscos e fazendo com 

que a taxa de juros necessária supere o teto fixado, além de essas pessoas normalmente não 

poderem prestar garantias reais. Paulo Sampaio também lembra de outros mitos ligados à 

pobreza.699 

Aponta-se ainda como prejudicial ao acesso das camadas mais desfavorecidas a 

concorrência entre crédito e operações de Tesouraria dos bancos (por conta da atratividade dos 

títulos públicos), carga tributária dos serviços financeiros, dificuldade de recuperação judicial 

do crédito e concentração do mercado bancário brasileiro.700 

                                                
696 O conceito de pobreza possui inúmeras acepções, embora estejam de certa forma ligadas à ideia de carência, 
segundo Cibele Rapis (RAPIS, Cibele. O microcrédito e o combate à pobreza. 2007, Dissertação (Mestrado 
em Direito)- Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007, p. 13-23). 
697 FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. Os grandes bancos e a democratização do crédito: uma proposta de 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 27, p. 84-119, jan./mar. 2005.  
698 Quanto maior o risco, maior a taxa de juros, porém, dependendo da intensidade do risco, não é recomendável 
assumi-lo, independentemente da taxa de juros estimada, de modo que projetos cujo risco exijam retorno 
superior ao limite máximo da taxa de juros devem ser recusados. 
699 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p.118-121. 
700 COUTINHO, Luciano Galvão; AMBROZIO, Antonio Marcos Hoelz Pinto; SANT’ANNA, André 
Albuquerque; MONTORO, Guilherme Castanho Franco. Inclusão financeira no Brasil: o papel do BNDES. In: 
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Da mesma forma, além dos custos, Florenzano também ressalta que os empréstimos 

aos mais pobres esbarram na questão do risco, da falta de garantia, na falta de informações e 

inclusive no fato de muitas pessoas sequer terem endereço fixo. Muitas comunidades não 

possuem ruas regulares servidas pelos Correios.701 

Isso leva na prática a uma situação em que as pessoas que mais têm patrimônio mais 

facilmente conseguem crédito ao passo que os que nada têm provavelmente não terão acesso a 

ele, ou seja, quem mais precisa é o que menos tem.702  

É diante desse cenário que surge o microcrédito. Em termos simples e crus, 

microcrédito é emprestar dinheiro para os pobres,703 principalmente para finalidades 

empreendedoras. De modo mais técnico, é definido como a “concessão de empréstimos de 

baixo valor a pequenos empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema 

financeiro tradicional, principalmente por não terem como oferecer garantias reais.” É um 

crédito “destinado à produção (capital de giro e investimento) e é concedido com o uso de 

metodologia específica.”704 

O microcrédito enquadra-se dentro de um universo maior das microfinanças, que 

incluiriam outros serviços financeiros para as pessoas mais desfavorecidas e excluídas do 

sistema financeiro.705 

Marden Marques Soares e Abelardo Duarte de Melo Sobrinho ressaltam que 

haveria um consenso internacional quanto à necessidade de: serviços financeiros sustentáveis 

                                                
FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski (Coords.). 
Perspectivas e desafios para inclusão financeira no Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: Banco Central 
do Brasil, 2009, p. 55.  
701 FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. Os grandes bancos e a democratização do crédito: uma proposta de 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 27, p. 84-119, jan./mar. 2005. 
702 “[...] Eu estava prestes a descobrir os princípios em que se baseia o mundo bancário, a saber: ‘Quanto mais 
você tem, mais facilmente você obtém’. E reciprocamente: ‘Se você não tem nada, você não vai obter nada’. 
[...]” (YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São 
Paulo: Ática, 2002, p. 108-109). 
703 Nessa perspectiva: RAPIS, Cibele. O microcrédito e o combate à pobreza. 2007, Dissertação (Mestrado em 
Direito)- Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007. Cf. ainda: MARQUES, Juliana Nogueira. 
Regulação das microfinanças no Brasil: arcabouço institucional e articulação a políticas públicas de superação 
da pobreza. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
704 BARONE, Francisco Marcelo; LIMA, Paulo Fernando; DANTAS, Valdi; REZENDE, Valéria. Introdução 
ao microcrédito. Brasília: Conselho da Comunidade Solidária, 2002, p.11. A importância em se destinar o 
crédito para atividades produtivas está no fato de que estas tendem a produzir recursos que capacitem o tomador 
a pagar seu empréstimo, além de gerar renda para seu sustento. Por outro lado, o crédito concedido para o 
consumo, com o intento de solucionar o problema da pobreza, pode, além de não resolver essa questão, levar o 
tomador a uma situação ainda pior, tornando o sujeito sem patrimônio em um sujeito com patrimônio negativo. 
Não se nega, contudo, que o crédito ao consumo tem seu papel. 
705 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p. 14; 23-24.  



225 
 

para ajudar na superação da pobreza; políticas macroeconômicas mantendo a estabilidade da 

moeda; regime de juros livres em ambiente competitivo para microfinanças em vez de regime 

de juros regulados por teto; eliminação subsídios, principalmente os governamentais; 

modificação da regulação para promoção da ampliação dos agentes atuantes com microfinanças 

e de seus produtos; estímulo à transparência quanto à atuação desses agentes; uso de incentivos 

até o amadurecimento dos projetos e com limitação temporal.706 

Eles elencam também os princípios-chave para a expansão dos serviços financeiros 

aos mais necessitados reconhecidos pelo Grupo Consultivo para a Assistência aos Pobres: a) os 

pobres necessitariam de outros serviços financeiros além de meros empréstimos; b) as 

microfinanças servem para o combate à pobreza; c) as microfinanças devem se integrar ao 

sistema financeiro e promover a integração dos pobres nesse sistema; d) as microfinanças 

devem ser autossuficientes, mesmo que isso signifique cobrar pelos seus serviços o necessário 

para se manterem e se expandirem; e) devem ser construídas instituições de caráter permanente 

para a prestação desses serviços, até como forma de estimular a poupança; f) o microcrédito é 

apenas um dos instrumentos, que deve ser associado a outros, como assistência, subsídios, 

treinamento entre outros, segundo cada circunstância; g) o estabelecimento de teto da taxa de 

juros afeta negativamente os pobres e restringe o crédito a eles; h) seria preferível uma atuação 

governamental indireta, construindo um ambiente propício aos negócios, a uma atuação direta; 

i) fundos doadores devem complementar o capital privado e não competir com ele; j) é 

necessária a criação de instituições e executivos fortes na área de microfinanças; e k) as 

microfinanças funcionam melhor quando seu desempenho é medido e publicado.707 

No Brasil, de acordo com a Resolução no 4.152, de 30 de outubro de 2012, do CMN, 

as operações de microcrédito são aquelas “realizadas com empreendedor urbano ou rural, 

pessoa natural ou jurídica, independentemente da fonte dos recursos”, e que devem ser 

conduzidas “com uso de metodologia específica e equipe especializada”, além de seu valor, 

somado com o saldo de outras operações de crédito do mesmo tomador, ter que se situar abaixo 

de “três vezes o valor do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, excetuando-se desse limite as 

operações de crédito habitacional.” 

Mas qual o sentido de uma operação como esta? Não seria melhor fazer doações 

para os pobres? Muhammad Yunus, autoridade no assunto, compara o microcrédito com a 

                                                
706 Ibid., p. 37-38. 
707 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p. 38-41. 
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caridade, evidenciando que esta última não é uma solução nem a longo nem a curto prazo, pelos 

incentivos negativos que pode gerar. Cita o exemplo de mendigos profissionais que colocam 

recém-nascidos em potes para eles crescerem deformados e serem utilizados como instrumentos 

para tocar as pessoas, fazê-las sentir pena e, por conseguinte, dar-lhes esmola. Cita ainda a 

situação de doentes que não querem se tratar para não perder aquilo que gera nas pessoas a 

piedade e as doações. E essas situações também aconteceriam em nível macro, com governos 

exagerando as desgraças de seus países para alcançar ajudas internacionais.708 

Por outro lado, o crédito motivaria a pessoa a buscar, por conta própria, erguer-se, 

sair da situação de dependência e alcançar sua liberdade e sua dignidade como ser humano. 

Em sua experiência na criação do Banco Grameen, Yunus verificou a importância 

de formar grupos de pessoas para receberem crédito. Esses grupos dariam uma sensação de 

segurança a seus integrantes, além de exercerem uma pressão para todos manterem uma conduta 

adequada e estável na busca do sucesso de seus empreendimentos e do pagamento do crédito 

obtido. Também constatou a necessidade de mecanismos como fundos mútuos para socorro em 

casos de emergência.709 

Ainda segundo o modelo por ele estabelecido, verificou ser mais adequado exigir 

pagamentos em pequenos períodos e de pequenas parcelas, além de condicionar o aumento do 

empréstimo a um bom cumprimento de empréstimos anteriores. Também se constatou que 

empréstimos a mulheres traziam mais retorno social.710 

Yunus, assim, contrariou a visão ortodoxa, inclusive sobre o problema da falta de 

garantia:711 

 – Isso é completamente absurdo. Os mais pobres entre os pobres 
trabalham doze horas por dia. Precisam vender seus produtos e ter um lucro 
para poder comer. Eles não têm por que não reembolsá-los, sobretudo se 
quiserem outro empréstimo que lhes permitirá sustentar-se mais um dia! É a 
melhor garantia que vocês podem ter: a vida deles! [...] 

Florenzano, também constatando uma nítida falha de mercado que não distribui 

adequadamente o crédito, propõe uma ação estatal para regular o sistema e corrigir a falha. Para 

                                                
708 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p. 38-39. 
709 Ibid., p.134-140. 
710 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p.121. 
711 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p. 102. 
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tanto, ele esclarece em primeiro lugar que a regulação poderia ter três formas, todas com suas 

limitações. A primeira delas seria atuar simplesmente alocando os recursos públicos, sem alterar 

as normas que regem o funcionamento do mercado. A segunda seria apenas alterar essas 

normas. A terceira seria combinar as outras duas formas de regulação. Para o problema 

colocado, ele sugere o terceiro tipo, usando os recursos para criar um fundo de aval ao 

microcrédito. Esse fundo resolveria o problema da garantia e do risco de crédito. Como ele não 

seria utilizado para empréstimos, mas apenas como garantia, teria a vantagem de proporcionar 

muito mais empréstimos do que se utilizado diretamente para ser emprestado.712 

Aliás, a utilização de fundos também é citada por Danilo Tavares da Silva, que 

lembra da Lei no 12.807, de 2009, que instituiu fundos garantidores do risco de crédito de 

pequenos empresários.713 Conforme Exposição de Motivos da Medida Provisória no 464, de 9 

de junho de 2009, que deu origem a essa Lei, a utilização de fundos fez parte das medidas 

anticíclicas tomadas por conta da crise de 2008.714 

Além de medidas como fundos dessa natureza, Florenzano propõe ainda a criação 

de um cadastro de inadimplentes, a liberação do depósito compulsório das instituições para 

realizações desses empréstimos e a criação de um sistema de avaliação do desempenho social 

das instituições financeiras.715 

Entre essas medidas, cabe lembrar que no Brasil foi criada a Central de Risco de 

Crédito em 1997 pela Resolução no 2.390 do CMN. Essa Central foi sucedida pelo Sistema de 

Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mas, pelas suas características, como os 

limites mínimos de operações nele constantes, acabou não servindo aos propósitos de 

fornecimento de informações para o microcrédito.716 Sistemas como esse podem ser utilizados, 

                                                
712 FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. Os grandes bancos e a democratização do crédito: uma proposta de 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 27, p. 84-119, jan./mar. 2005. 
713 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.86-
89. 
714 BRASIL. EM Interministerial nº 00068/2009/MF/MP. 22 maio 2009. Disponível em: < 
http://bit.ly/29eGsAD> Acesso em: 5 jul. 2016. Como medida dessa natureza no âmbito do BNDES pode ser 
citado o Fundo Garantidor para Investimentos –FGI, que conta com mecanismo de stop loss, ou seja, limita o 
valor da cobertura de modo a evitar risco moral. (COUTINHO, Luciano Galvão; AMBROZIO, Antonio Marcos 
Hoelz Pinto; SANT’ANNA, André Albuquerque; MONTORO, Guilherme Castanho Franco. Inclusão financeira 
no Brasil: o papel do BNDES. In: FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, 
Alessandra von Borowski (Coords.). Perspectivas e desafios para inclusão financeira no Brasil: visão de 
diferentes atores. Brasília: Banco Central do Brasil, 2009, p.62-64). 
715 FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. Os grandes bancos e a democratização do crédito: uma proposta de 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 27, p. 84-119, jan./mar. 2005. 
716 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p. 31-32.    
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por exemplo, para que uma instituição saiba que um interessado em tomar crédito já possui 

outras dívidas com outras instituições. 

Com relação à utilização de um fundo, este também deve conter algum mecanismo 

para evitar risco moral, ou seja, evitar condutas descuidadas das instituições financeiras por 

conta de a operação estar segurada. 

A concorrência também é fator fundamental, pois pode forçar as instituições a 

reduzirem seus custos e a buscarem novos mercados, levando-as naturalmente a atuar com 

operações de crédito de menores valores.717 

O agrupamento de tomadores também pode favorecer os integrantes do grupo, seja 

na obtenção de crédito, seja na aplicação de suas poupanças. Para os agentes financeiros, 

inclusive o setor público, o atendimento de grupos pode gerar economia de recursos.718 

O microcrédito atuaria nas camadas mais desfavorecidas da sociedade.719 Apesar 

da confiança de Yunus no microcrédito, ele tem ciência de suas limitações e reconhece que, 

após estimular o desenvolvimento das famílias, é necessária, para manutenção desse estado, a 

prestação de serviços adequados de saúde, educação, previdência e comunicação social.720 

Especificamente sobre os problemas do microcrédito, Florenzano lembra que 

muitas vezes o custo da burocracia para o sistema funcionar pode ser maior do que os valores 

emprestados.721 

                                                
717 O problema não aparece apenas no lado da oferta de crédito. Guido Ruta, por exemplo, ressalta duas questões 
no tratamento administrativo do crédito voltado às peculiaridades dos pequenos investidores. Uma delas diz 
respeito à estrutura dos fundos de investimento, como forma de agrupar pequenas poupanças possibilitando sua 
administração conjunta e, desse modo, melhores condições de investimento. A outra se refere à legislação das 
sociedades por ações, com a proteção dos acionistas individuais para incentivá-los a direcionar seus recursos 
para as atividades produtivas (RUTA, Guido. In tema di validità constituzionale dell’intervento dello stato nel 
settore creditizio. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del 
credito. Padova: Cedam, 1970, p.196-201). 
718 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.137-
141. 
719 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p.266-267. 
720 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p.275-276. 
721 FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. Os grandes bancos e a democratização do crédito: uma proposta de 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 27, p. 84-119, jan./mar. 2005. Ainda 
sobre essa questão: “Banqueiros de países que convivem com grande número de pessoas pobres e sistemas 
financeiros desenvolvidos e sofisticados – caso do Brasil, da Argentina, do México e da Índia – conseguem bons 
lucros com baixos custos de transação. Com um simples telefonema ou com um comando no computador, 
podem negociar ativos e derivativos em ambientes de negociação de praticamente todo o mundo capitalista, ao 
passo que, para trabalharem com microfinanças, teriam de investir mais de três anos em preparação de equipes e 
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Esse aspecto também é ressaltado por Yunus, quando se refere às atividades do 

Banco Mundial:722 

[...] A contratação de grandes cérebros não se traduz necessariamente em 
políticas e programas que ajudam as pessoas, particularmente os pobres. De 
que adianta serem eles os melhores do mundo, se pairam acima das nuvens e 
não conhecem a vida terrena? O Banco Mundial devia contratar pessoas que 
entendessem o pobre e a sua vida. Esse conhecimento tornaria esta instituição 
mais útil do que é atualmente. [...] 

Paulo Soares Sampaio também traz algumas críticas que são feitas ao microcrédito 

como instrumento de superação da pobreza, como o fato de ele acabar não indo para os 

efetivamente mais necessitados, além da ocorrência de superposição de créditos e 

endividamento.723 Também lembra das forças contrárias que atuam no microcrédito, havendo 

de um lado a busca de atendimento dos mais desfavorecidos que não são rentáveis, e, de outro, 

a busca de autossustentabilidade das instituições que trabalham com microcrédito, que se veem 

obrigadas a superar os altos custos das operações.724 

Por parte dos beneficiários ou possíveis beneficiários do microcrédito no Brasil, 

Paulo Soares Sampaio levantou como principais críticas a burocracia, os pequenos valores dos 

empréstimos, as altas taxas de juros, a falta de carência e a falta de orientação.725  

Tendo em conta os problemas apurados, esse autor traz, em suma, as seguintes 

propostas para aprimoramento: a) orientação ao tomador do crédito durante todo o contrato; b) 

estender subsídio também para despesas de capacitação e formalização; c) estender o subsídio 

para todos os operadores do PNMPO; d) exigir formalização do tomador, bem como 

cumprimento de obrigações fiscais, como condição para ser atendido pelo programa; e) limitar 

o prazo de subsídio a cinco anos; f) alterar a estrutura burocrática de atendimento, incluindo 

princípios de experimentalismo democrático e da nova governança; g) isentar os tomadores de 

certos tributos; h) limitar o uso dos recursos do programa aos que efetivamente estiverem dentro 

                                                
de produtos, com chances de sucesso indefinidas. Isso explica, em grande parte, porque é tão lento o 
desenvolvimento do mercado microfinanceiro nesses países.” (SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, 
Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco Central do Brasil e a importância do cooperativismo de 
crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p. 54)  
722 YUNUS, op. cit., p. 28. 
723 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p.129-131; 232. 
724 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p. 142-143. 
725 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p.229-230. 
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da definição de microempreendedor; i) introduzir estratificações, de modo a atender de modo 

prioritário os de menor renda; j) autorizar a prestação de serviço de orientação por pessoas 

físicas e jurídicas habilitadas pelo Sebrae; e k) aprimorar o controle interno das entidades de 

microcrédito conforme sua complexidade aumente.726 

Um ponto citado também nessa modalidade de crédito direcionado é a limitação da 

taxa de juros. Segundo operadores do sistema, essa fixação seria negativa pois trataria de modo 

igual situações distintas principalmente quanto ao custo, prejudicando a sustentabilidade das 

operadoras, ensejando aumento da percepção de risco pelos investidores ante a possibilidade 

de mudança da taxa pelo CMN, além de manter os custos dos empréstimos em níveis superiores 

aos necessários para a sustentabilidade das operações.727 

Por isso, um grande desafio para o microcrédito, contudo, conforme já apontado 

acima, estaria na constatação de Marden Marques Soares e Abelardo Duarte de Melo Sobrinho 

de que aparentemente haveria uma incompatibilidade no atendimento dos mais pobres de modo 

rentável.728 

De todo modo, o microcrédito não pode ser visto apenas como um auxílio aos mais 

desfavorecidos. Sua efetividade pode impactar a economia como um todo trazendo benefícios 

sociais relevantes, na medida em que o crédito ativa a economia e tende a gerar empregos nos 

setores intensivos em trabalho, superando, desse modo, os custos da operação em termos 

macro.729 

3.4.1 Evolução normativa do microcrédito 

As iniciativas estatais voltadas para o microcrédito, segundo Florenzano, incluiriam 

o Banco do Povo,730 as sociedades de crédito ao microempreendedor e as cooperativas de 

                                                
726 Ibid., p.235-236. 
727 PEREIRA, Almir da Costa; MROSS, Cristiano; ALVES, José Caetano Lavorato; AGUIAR, Luiz José Bueno 
de. Massificação das microfinanças no Brasil: análise e proposições. In: FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, 
Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski (Coords.). Perspectivas e desafios para inclusão 
financeira no Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: Banco Central do Brasil, 2009, p. 90.  
728 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p. 142-143. 
729 COUTINHO, Luciano Galvão; AMBROZIO, Antonio Marcos Hoelz Pinto; SANT’ANNA, André 
Albuquerque; MONTORO, Guilherme Castanho Franco. Inclusão financeira no Brasil: o papel do BNDES. In: 
FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski (Coords.). 
Perspectivas e desafios para inclusão financeira no Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: Banco Central 
do Brasil, 2009, p.56. 
730 Banco do Povo é uma iniciativa adotada em alguns Estados que utiliza recursos públicos para conceder 
empréstimos de pequeno montante. 
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crédito.731 Por sua vez, Marden Marques Soares e Abelardo Duarte de Melo Sobrinho 

relacionam as ONG’s, os fundos públicos (incluindo os bancos do povo), as OSCIP’s, as SCM’s 

e as instituições que trabalham com carteira especializada.732 Entre essas últimas, haveria 

importante presença do setor público com o BNDES, o Banco Popular do Brasil e o BNB.733 

No âmbito federal, de acordo com Marden Marques Soares e Abelardo Duarte de 

Melo Sobrinho, a regulação da matéria decorreu do debate entre dois modelos ou correntes de 

pensamento entre 1995 e 1999, o desenvolvimentista e o minimalista. O primeiro tem atuação 

mais abrangente para tornar a instituição de crédito agente do desenvolvimento social por meio 

de ações de apoio voltadas à capacitação, comercialização, entre outras, vinculadas à concessão 

do crédito, com base na visão de que seria necessário atacar a causa estrutural da pobreza. O 

minimalista, por sua vez, é voltado apenas a buscar a sustentabilidade da instituição de crédito, 

com serviços financeiros de qualidade, mas sem vincular tais serviços à obtenção de 

capacitação.734 

Desse debate, prevaleceu o modelo minimalista, em razão da constatação de que 

muitas vezes os mutuários acabavam se submetendo à capacitação desmotivados e apenas para 

obter o crédito; e de que esse modelo teria mais condições de se sustentar sem depender de 

subsídios.735 

Segundo Paulo Soares Sampaio, contribuiu para o desenvolvimento das políticas 

de microcrédito no período a estabilização da moeda em 1994. Além disso, até 1999, segundo 

                                                
731 FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. Os grandes bancos e a democratização do crédito: uma proposta de 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 27, p. 84-119, jan./mar. 2005. 
732 Para uma descrição sobre os principais operadores do microcrédito: FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, 
Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski (Coords.). Perspectivas e desafios para inclusão 
financeira no Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: Banco Central do Brasil, 2009. 
733 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p.141. Cf. ainda: 
MARQUES, Juliana Nogueira. Regulação das microfinanças no Brasil: arcabouço institucional e articulação a 
políticas públicas de superação da pobreza. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009, p. 21. 
734 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p. 133-134. Juliana 
Nogueira Marques cita uma terceira corrente que conciliaria objetivos sociais e econômicos, ou seja, viabilidade 
do negócio pelo lucro associada à prestação de serviços aos desfavorecidos (MARQUES, Juliana Nogueira. 
Regulação das microfinanças no Brasil: arcabouço institucional e articulação a políticas públicas de superação 
da pobreza. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 16. 
735 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p. 134. Não se deve 
tomar essa situação como regra geral, pois há casos em que a assistência é essencial para o sucesso do 
empreendimento e, por conseguinte, para a obtenção de recursos necessários à quitação do empréstimo (SILVA, 
Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos produtivos 
locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.101-103). 
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lembra, a concessão de microcrédito era realizada por algumas organizações não 

governamentais. Com a edição da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, as pessoas jurídicas 

privadas sem fins lucrativos que tivessem como objeto as atividades de “experimentação, não 

lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 

emprego e crédito” poderiam ser enquadradas como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, conforme art. 3o, IX, da Lei e, com isso, ter acesso a recursos públicos.736 

Também são mencionadas duas Medidas Provisórias que tiveram importância na 

regulação do tema em seu início: a Medida Provisória no 1.914-3, de 29 de junho de 1999 (atual 

Medida Provisória no 2.172-32, de 23 de agosto de 2001), que autorizou a cobrança de juros 

acima do limite legal; e a Medida Provisória no 1.894-24, de 23 de novembro de 1999 

(convertida na Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001), que autorizou a instituição de 

sociedades de crédito ao microempreendedor.737 

São esses três diplomas, assim, que formam o marco legislativo que impulsionou o 

início do microcrédito no Brasil.738 

Convém mencionar que a Medida Provisória 1.914 é uma reedição da Medida 

Provisória 1.820, de 5 de abril de 1999, que, em seu art. 4o, já excluía “instituições financeiras 

e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil” da incidência das 

normas que limitavam os juros. Ocorre que, somente com a edição da Medida Provisória no 

1.914-3, de 1999, é que foi feita menção expressa “às sociedades de crédito que tenham por 

objeto social exclusivo a concessão de financiamentos ao microempreendedor;” e “às 

organizações da sociedade civil de interesse público de que trata a Lei no 9.790, de 23 de março 

de 1999, devidamente registradas no Ministério da Justiça, que se dedicam a sistemas 

alternativos de crédito e não têm qualquer tipo de vinculação com o Sistema Financeiro 

Nacional.” 

A Lei no 11.524, de 24 de setembro de 2007, alterou a denominação das Sociedades 

de Crédito ao Microempreendedor prevista na Lei no 10.194, de 2001, para “Sociedades de 

Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte”. 

De acordo com Paulo Soares Sampaio, inicialmente, essas sociedades foram 

                                                
736 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 140-141. 
737 SOARES; MELO SOBRINHO, op. cit., p.133. 
738 BARONE, Francisco Marcelo; LIMA, Paulo Fernando; DANTAS, Valdi; REZENDE, Valéria. Introdução 
ao microcrédito. Brasília: Conselho da Comunidade Solidária, 2002, p.8. 
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regulamentadas pela Resolução 2.627, de 1999, do Conselho Monetário Nacional, porém, de 

modo muito conservador, limitando sua esfera de atuação e restringindo seu desenvolvimento. 

A partir de então, essa regulamentação inicial sofreu diversos aprimoramentos, como as 

decorrentes da Resolução 2.874, de 26 de julho de 2001, do CMN, que eliminou restrições da 

formação do capital com 50% de ações ordinárias e a exigência de atuação em determinada área 

geográfica.739 

Essa última foi revogada pela Resolução no 3567, de 25 de maio de 2008, do CMN, 

que rege atualmente, com algumas alterações, essas Sociedades. De acordo com seus termos, 

elas se sujeitam à autorização do Banco Central do Brasil para constituir-se e funcionar. Devem 

ser constituídas sob a forma de companhia fechada ou sociedade limitada, devendo utilizar em 

sua denominação a expressão “Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de 

Pequeno Porte", sendo vedada a utilização da palavra “banco”. 

Elas podem ser controladas por OSCIPS que desenvolvam atividades de crédito 

compatíveis com seu objeto desde que não confiram ao Poder Público nenhum poder de gestão 

em suas atividades. 

Somente podem exercer as atividades previstas no art. 3o da Resolução, sendo 

vedadas quaisquer operações ativas e passivas nele não incluídas. As operações possíveis são a 

concessão de financiamentos e prestação de garantias às microempresas ou empresas de 

pequeno porte ou a pessoas físicas no desempenho das atividades relativas ao seu objeto social; 

aplicação de disponibilidades de caixa no mercado financeiro; aquisição de créditos concedidos 

em conformidade com seu objeto social; cessão de créditos; obtenção de repasses e 

empréstimos originários de instituições financeiras nacionais e estrangeiras e entidades 

nacionais e estrangeiras voltadas para ações de fomento e desenvolvimento, além de fundos 

oficiais; captação de depósito interfinanceiro vinculado a operações de microfinanças (DIM), 

na forma da Circular BCB nº 3.197, de 31 de julho de 2003. 

Em 2003, houve alteração da orientação do acesso ao microcrédito, para ampliar a 

inclusão financeira, sendo editada a Medida Provisória no 122, de 25 de junho, posteriormente 

convertida na Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003. Assim, o crédito não seria mais 

                                                
739 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 142. 
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vinculado apenas fins produtivos.740 

Nos termos do art. 1o dessa Lei, os bancos comerciais, os bancos múltiplos com 

carteira comercial e a Caixa Econômica Federal são obrigados a manter aplicação em operações 

de crédito destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores utilizando parcela 

dos recursos oriundos dos depósitos à vista por eles captados. 

Instituiu-se, assim, mais uma modalidade de crédito direcionado, cabendo ao CMN, 

nos termos do art. 2o da Lei, a competência para sua regulamentação, prevendo a Lei em seu 

art. 3o que os recursos não aplicados serão recolhidos ao Banco Central do Brasil sem 

remuneração. 

O CMN, por meio da Resolução no 3.109, de 24 de julho de 2003, já revogada, 

estabeleceu que o percentual de aplicação dos depósitos à vista seria de 2% e que a taxa de juros 

efetiva não poderia exceder a 2% a.a., além de estabelecer outros parâmetros.  

Essa normatização, segundo Sampaio, aumentou expressivamente o número de 

operações, porém, principalmente as voltadas ao consumo, que chegaram a 67% do total do 

microcrédito em 2010. Diante da constatação do insucesso do microcrédito produtivo e de que 

os menores empreendedores não sobreviviam mais do que três anos, foi editada a Medida 

Provisória no 226, de 2005, convertida na Lei no 11.110, de 2005, que instituiu o Programa 

Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).741 

Segundo a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 226, de 2005, essa 

modalidade de microcrédito teria como características o atendimento presencial aos tomadores 

e próximo a suas atividades, prestando assistência inclusive sobre a gestão do negócio e com 

definição do valor e das condições do crédito após o conhecimento efetivo da atividade e da 

capacidade de endividamento do tomador.742 

Ainda nos termos dessa Exposição de Motivos, possibilitou-se que instituições 

financeiras operadoras repassassem recursos ou adquirissem as operações (recebíveis) das 

instituições de microcrédito produtivo orientado. 

Nos termos da Lei, os recursos para o PNMPO seriam provenientes: do Fundo de 

                                                
740 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p.142. 
741 Ibid., p.143. 
742 BRASIL. EM Interministerial no 06/MTE/MF. 29 nov. 2004. Disponível em: < http://bit.ly/29Cq95u > 
Acesso em: 30 maio 2016. 



235 
 

Amparo ao Trabalhador - FAT; da parcela dos recursos de depósitos à vista destinados ao 

microcrédito, de que trata o art. 1o da Lei no 10.735, de 2003; do orçamento geral da União ou 

dos Fundos Constitucionais de Financiamento (somente quando forem alocados para operações 

de microcrédito produtivo rural efetuadas com agricultores familiares no âmbito do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF); e de outras fontes alocadas 

para o PNMPO pelas instituições financeiras ou instituições de microcrédito produtivo 

orientado. 

O microcrédito produtivo orientado, nos termos da Resolução no 4.152, de 2012, é 

apenas uma espécie de microcrédito. 

Atualmente, é a Resolução no 4.000, de 25 de agosto de 2011, que regula o 

direcionamento dos depósitos à vista para a população de baixa renda e para 

microempreendedores. De acordo com seus termos, a população de baixa renda é formada pelas 

pessoas naturais que se enquadrem no art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 111, de 6 de 

julho de 2001; as pessoas naturais detentoras de contas especiais de depósitos de que trata a 

Resolução nº 3.211, de 30 de junho de 2004; e as pessoas naturais titulares de outras contas de 

depósitos que, em conjunto com as demais aplicações por elas mantidas em qualquer instituição 

financeira, tenham saldo médio mensal inferior a R$3.000,00 (três mil reais). Já os 

microempreendedores são as pessoas naturais ou jurídicas que exercem atividade produtiva de 

natureza profissional, comercial ou industrial, com renda anual bruta que não ultrapasse o valor 

estabelecido no art. 3º do Decreto nº 5.288, de 29 de novembro de 2004, atualmente de 

R$120.000,00. 

As operações, de acordo com a Resolução, têm por características: taxas de juros 

efetivas não superiores a 2% a.m. (dois por cento ao mês); ou a 4% a.m. (quatro por cento ao 

mês) nas operações de microcrédito produtivo orientado; valor do crédito limitado a R$2.000,00 

(dois mil reais) para a população de baixa renda, a R$5.000,00 (cinco mil reais) para 

microempreendedores, e limitado a R$15.000,00 (quinze mil reais), quando se tratar de crédito 

para microempreendedores por meio do PNMPO. O prazo não pode ser inferior a 120 dias e o 

valor da taxa de abertura de crédito não pode ultrapassar 2% (dois por cento) para a população 

de baixa renda e 3% (três por cento), para os microempreendedores. 

A exigibilidade de aplicação de 2% dos depósitos à vista se aplica aos bancos 

múltiplos com carteira comercial, aos bancos comerciais e à Caixa Econômica Federal. Desse 

percentual, a Resolução determinou que pelo menos 80% devem ser destinados ao PNMPO. 
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Tendo em conta os altos custos para operações de microcrédito, que acabavam 

pressionando o nível das taxas de juros, e a preocupação em ampliar a concessão do 

microcrédito, além de deslocar sua orientação do consumo para o setor produtivo, a Medida 

Provisória no 554, de 23 de dezembro de 2013, convertida na Lei no 12.666, de 14 de junho de 

2012, autorizou a concessão de subvenção econômica sob forma de “equalização de parte dos 

custos a que estão sujeitas as instituições financeiras para contratação e acompanhamento de 

operações de microcrédito produtivo orientado.”743 

Segundo Paulo Soares Sampaio, essas medidas estariam inseridas no Programa 

Crescer, que impulsionaram o volume de crédito concedido.744 Esse Programa, de acordo com 

o Governo, seria uma linha de crédito semelhante do PNMPO.745 

Mas esse crescimento ocorre de forma adequada? 

3.4.2 Efetividade e Democratização do crédito 

No estudo feito por Paulo Soares Sampaio, entre outros aspectos, foi apurado 

reduzido efeito do microcrédito na melhoria dos índices de fruição empírica relativos a acesso 

à educação fundamental, à saúde, à alimentação e outros serviços públicos essenciais por parte 

dos beneficiários. Mas se constatou melhoria nas condições de moradia.746 

Além da questão dos efeitos do microcrédito, a forma de sua distribuição também 

enseja reflexões. Assim como nas demais modalidades de crédito direcionado, a lógica do 

funcionamento do sistema de crédito contrasta com a lógica democrática. 

De forma geral, democracia, nas palavras de Norberto Bobbio, diz respeito a um 

conjunto de regras acerca de quem pode tomar uma decisão coletiva, dos procedimentos a serem 

empregados e diante de alternativas reais de decisão. Sobre esses três elementos, Bobbio afirma 

que normalmente, quanto ao primeiro, deve-se buscar um grande número de indivíduos para 

tomar a decisão, sendo que a totalidade seria um ideal limite. Os procedimentos abarcariam, em 

                                                
743 BRASIL. EM n° 213/2011 - MF/BACEN/ MAPA/MDIC/MME. 21 dez. 2011. Disponível em: < 
http://bit.ly/1TT4Fk5> Acesso em 30 maio 2016. 
744 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p.147. 
745 BRASIL. Microcrédito – Programa de Crédito. Programas do Governo. Disponível em: < 
http://www.programadogoverno.org/microcredito-programa-de-credito/> Acesso em: 30 maio 2016. 
746 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p.207.  
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princípio, a regra da maioria. Finalmente, para haver efetivas alternativas de decisão, seria 

necessário o pleno exercício das liberdades fundamentais.747 

A expressão “democratização do crédito”, nessa linha, refere-se, no presente tópico, 

à ampliação do acesso ao crédito, ampliação essa destinada a atingir principalmente os mais 

desfavorecidos. A preocupação com a democratização não se restringe ao crédito. Ela abrange 

toda a gama de serviços financeiros e tem como marco 2005, declarado o Ano Internacional do 

Microcrédito pela Organização das Nações Unidas, que elegeu Muhammad Yunus como Nobel 

da Paz.748  

Com efeito, como dito acima, se para o emprestador é melhor conceder crédito para 

quem dele não necessita, é fácil concluir quem terá escassez de recursos emprestados. Segundo 

Florenzano, “quando uma instituição financeira decide quem vai ter acesso ao crédito, exerce 

uma influência enorme sobre o futuro das pessoas.”749 

A importância do crédito para essas pessoas já foi levantada acima, no exemplo da 

indiana Piranjali Khumar.750 O papel do crédito, nesse caso, é o de quebrar o ciclo vicioso da 

pobreza, levando a pessoa a superar sua situação de dependência e de vulnerabilidade e 

fazendo-a efetivo agente econômico, cidadão ativo livre e produtor de riqueza.751 

O fato de esse exemplo ser de uma mulher também merece destaque. Com efeito, 

Muhammad Yunus afirma que em seu país, Bangladesh, e em outros que visitou, constatou a 

realidade de que a mulher acaba prejudicada no planejamento do desenvolvimento e raramente 

é considerada agente econômico. Curiosamente, o crédito concedido a elas em seu país 

demonstrou beneficiar mais o conjunto da família do que o crédito concedido ao homem, além 

de trazer mais resultados.752 Para ele, o crédito, além de ferramenta para gerar renda, é “uma 

poderosa arma de mudança social, uma forma de dar novo significado à vida das pessoas.”753 

Além do crédito, o acesso a serviços financeiros como um todo, chamado de 

                                                
747 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução Marco Aurélio 
Nogueira. 4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 18-21. 
748 SOARES, Marden Marques; MELO SOBRINHO, Abelardo Duarte de. Microfinanças: o papel do Banco 
Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito. 2.ed. Brasília: BCB, 2008, p.7. 
749 FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. Os grandes bancos e a democratização do crédito: uma proposta de 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 27, p. 84-119, jan./mar. 2005. 
750 SOARES; MELO SOBRINHO, op. cit., p. 13-14. 
751 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p. 191-192. 
752 Ibid., p. 115-119. 
753 Ibid., p. 235. 
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“inclusão financeira”, também atua como instrumento de superação da pobreza. Segundo o 

Relatório 2015 de Inclusão Financeira e Digital do Instituto Brookings, essa inclusão é crucial 

para o desenvolvimento econômico, seja porque o acesso a serviços digitais está fortemente 

ligado a esse desenvolvimento, seja porque o maior acesso a serviços financeiros promove o 

empreendedorismo.754 

Nesse mesmo Relatório, o Brasil figura em terceiro lugar no ranking de inclusão 

financeira dos países emergentes, atrás de Quênia e África do Sul e na frente de Chile (6º), Índia 

(9º), México (9º) e Peru (17º), por exemplo. 

Especificamente sobre o crédito, após trazer todos os apontamentos acima sobre 

sua importância e acerca da preocupação que deve haver com sua distribuição, é interessante 

observar na prática como esta vem se comportando. A esse respeito, se tomada sua distribuição 

pelas dez maiores instituições financeiras, segundo o tamanho de suas carteiras de crédito, para 

micro e pequenas empresas, tem-se o seguinte perfil em dezembro de 2014: 

Tabela 21 – Distribuição do crédito entre as pessoas jurídicas segundo o porte: 
Total da 
Carteira de 
Pessoa Jurídica 

Micro Pequena Média Grande Total não 
Individualizado 
Pessoa Jurídica 

Total 
Exterior 
Pessoa 
Jurídica 

1.987.783.726 153.123.778 194.308.205 476.111.840 787.208.077 271.521 376.760.326 
100,00% 7,70% 9,78% 23,95% 39,60% 0,01% 18,95% 

 Fonte: Elaborada pelo autor com dados do Banco Central do Brasil755 
 Valores em R$ mil 

Como se vê, as grandes empresas tomaram 39,60% de todo o crédito concedido a 

pessoas jurídicas, superando o total do que as micro e pequenas empresas tomaram juntas, que 

corresponde a 17,48%. Se se tem por certo que a maioria das empresas é de porte menor, pode-

se questionar se esses percentuais não deveriam estar invertidos, ou seja, mais crédito sendo 

distribuído para mais empresas. Por outro lado, para equilibrar essa análise, também é 

necessário verificar o número de pessoas beneficiadas pelo crédito à grande empresa e pelo 

crédito às pequenas e microempresas. Dito de outro modo, se, em uma dada situação, uma 

empresa grande beneficia, por exemplo, 100 pessoas, e uma empresa pequena beneficia 1 

pessoa, então o crédito concedido à empresa grande deve, em tese, ser 100 vezes maior. Mas 

não é tão simples. Deve-se investigar ainda a região dos beneficiários e sua situação econômica, 

entre tantos outros fatores e sopesar esse perfil com os objetivos que se quer atingir com o 

                                                
754 VILLASENOR, John D.; WEST, Darrell M.; LEWIS, Robbins J. The 2015 Brookings Financial and 
Digital Inclusion Project Report: Measuring Progress on Financial Access and Usage. Washington, DC. 26 
ago. 2015. Disponível em: < http://brook.gs/1MEqmSD > Acesso em: 8 set. 2015. p.7-8. 
755 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Dados selecionados de entidades supervisionadas – IF.data. Dez. 
2014. Disponível em: < https://www3.bcb.gov.br/informes/relatorios> Acesso em: 8 set. 2015. 
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crédito. 

Numa comparação entre bancos públicos e bancos privados, pode-se questionar 

ainda quem empresta mais para empresas maiores e quem empresta mais para as menores, 

sendo que, quanto a estas, não necessariamente em operações de microcrédito. 

Considerando que as instituições com as dez maiores carteiras de crédito respondem 

por cerca de 87% do total do crédito concedido a pessoas jurídicas, elas são suficientes para 

também dar um perfil dos maiores responsáveis por essa concessão: 

Tabela 22 – Principais responsáveis pelo crédito a pequenas e micro empresas: 
Instituição Micro Pequena Média Grande 

BB 11,56% 36,24% 27,03% 22,17% 
ITAU 4,29% 11,12% 17,42% 10,73% 

BNDES 17,97% 0,40% 5,50% 41,38% 
BRADESCO 23,58% 18,87% 15,80% 6,03% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,81% 20,84% 12,20% 7,80% 
SANTANDER 5,89% 8,17% 12,40% 5,17% 

SAFRA 0,81% 0,85% 4,21% 2,75% 
HSBC 4,05% 1,58% 3,68% 2,15% 

VOTORANTIM 0,12% 1,82% 0,68% 1,28% 
BTG PACTUAL 2,92% 0,11% 1,07% 0,54% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do Banco Central do Brasil756 
 Nota: os percentuais se referem à participação no total que essas dez instituições concederam para cada porte de pessoa 

jurídica e não ao total do crédito de todo o sistema.757 

Como se vê, a Caixa Econômica Federal foi responsável por 28,81% do total que 

essas dez instituições concederam para microempresas, seguida por Bradesco, BNDES, Banco 

do Brasil e Santander. Já o Banco do Brasil lidera a concessão para pequenas empresas, seguido 

pela CEF, Bradesco e Itaú. Em relação às grandes empresas, o BNDES responde por 41,38% 

do montante que essas dez instituições emprestaram para empresas desse porte, seguido pelo 

BB e Itaú. 

                                                
756 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Dados selecionados de entidades supervisionadas – IF.data. Dez. 
2014. Disponível em: < https://www3.bcb.gov.br/informes/relatorios> Acesso em: 8 set. 2015.  
757 Segundo metodologia do BCB: “Porte do tomador: Disponível apenas para pessoas jurídicas, representa o 
tamanho da entidade, conforme os seguintes critérios: microempresa: aquela cuja receita bruta anual seja igual 
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme estabelecido no artigo 3º, inciso I, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pequena empresa: aquela cuja receita bruta anual seja 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais), conforme estabelecido no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 2006; média 
empresa: aquela cuja receita bruta anual seja superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), desde que seu ativo total não seja superior a 
R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais); grande empresa: aquela cuja receita bruta anual seja 
superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ou cujo ativo total seja superior a R$ 240.000.000,00 
(duzentos e quarenta milhões de reais), conforme estabelecido no artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 11.638, de 
28 de dezembro de 2007.”  
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Comparando participação pública e privada, entre as microempresas, BB, BNDES 

e CEF juntos respondem por 58,34%. Esses mesmos bancos são responsáveis por 57,48% dos 

empréstimos que essas dez instituições fizeram para pequenas empresas. A participação pública 

para as grandes empresas, usando esses mesmos critérios, chega a 71,35%. Assim, o Estado 

empresta mais tanto para as grandes empresas quanto para as empresas menores. 

Um aspecto que também merece destaque é a distribuição ou concentração do 

crédito entre os clientes da instituição. Para demonstrar esse ponto, pode-se tomar como 

exemplos a CEF como a instituição pública com maior carteira de crédito às empresas menores 

e o Bradesco como a instituição privada com maior carteira de crédito para esse segmento. 

Verifica-se que, em 2014, a CEF possuía a seguinte distribuição de crédito entre os 

maiores devedores: 

Tabela 23 - Distribuição do crédito entre os maiores devedores da CEF: 
Descrição Valor (em 

R$ mil) 
% 

Principal devedor 11.269.806 1,86 
10 maiores devedores 42.036.699 6,95 
20 maiores devedores 56.786.112 9,39 
50 maiores devedores 77.560.357 12,82 
100 maiores devedores  89.805.708 14,84 

 Fonte: Caixa Econômica Federal758 

Já em relação ao Bradesco, na mesma data, tem-se o que segue: 

Tabela 24 - Distribuição do crédito entre os maiores devedores do Bradesco: 
Descrição % 
Maior devedor 1,8 
10 maiores devedores 8,9 
20 maiores devedores 13,6 
50 maiores devedores 22,3 
100 maiores devedores  28,8 

 Fonte: Bradesco759 

A conclusão a que se chega comparando essas duas tabelas é a de que o Bradesco 

possui uma maior concentração de concessões de crédito a seus maiores devedores do que a 

CEF. Enquanto no primeiro restaria 71,2% da carteira distribuída entre os devedores menores, 

na CEF estes têm acesso a 85,16%. 

A concentração do crédito entre grandes devedores segue a lógica de que é melhor 

emprestar para uns poucos e bons (ricos) tomadores. O problema dessa estratégia é a 

concentração do risco ou, em linguagem corriqueira, “a colocação de muitos ovos em uma 

                                                
758 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Demonstrações contábeis. 31 dez. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/1Wt3OJ0 > Acesso em: 19 ago. 2015, p.43. 
759 BRADESCO. Relatório de Análise Econômica e Financeira: 4º Trimestre 2014. 31 dez. 2014. Disponível 
em: < http://bit.ly/1Wt3tWL > Acesso em: 3 set. 2015, p.44. 
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mesma cesta”. 

Nesse comparativo, então, a ação estatal se mostrou mais democrática do que a 

privada. Essa conclusão contradiz, por exemplo, a conclusão de Rafael La Porta e outros de que 

os banco públicos tenderiam a privilegiar as grandes empresas em detrimento da menores.760 

Como se viu, não é o fato de o banco ser público que o leva a preferir as grandes empresas, pois 

os bancos privados também as preferem. Além disso, os bancos públicos atendem mais 

empresas menores do que os bancos privados. 

Analisando os mesmos demonstrativos desses dois bancos, não é possível constatar 

de modo claro como foi sua atuação quanto ao microcrédito.761 

De todo modo, segundo dados do Banco Central do Brasil, em dezembro de 2014, 

o saldo total de recursos direcionados do sistema financeiro aplicado em microcrédito era de 

R$5,6 bilhões, dos quais R$ 5,4 bilhões destinados a microempreendedores e R$ 0,2 bilhões 

destinados a consumo.762 

Esses montantes são ínfimos se comparados com as demais modalidades de créditos 

direcionados, representando apenas 0,4% do total, enquanto que os créditos do BNDES, 

Imobiliário e Rural respondem respectivamente por 47%, 36% e 16% na mesma data.  

Tabela 25 - Participação do crédito direcionado em dez. 2014: 

tipo de crédito 
direcionado total* 

% em relação 
ao total do 
direcionado 

% em 
relação ao 
total do 
sistema 

% em 
relação ao 
total do 
PIB 

BNDES  651,2  47% 22% 11,79% 

Imobiliário  497,8  36% 16% 9,02% 

Rural  219,8  16% 7% 3,98% 

Microcrédito   5,6  0,4% 0,2% 0,10% 

Outros   2,8  0,2% 0,1% 0,05% 

Totais  1.377,2  100% 46% 24,94% 
* em Bilhões de Reais em dez/2014 

PIB em dez/2014 = R$5.521,3 bilhões 
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados do BCB e do BNDES 

                                                
760 LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei. Government Ownership of 
Banks. Harvard Institute of Economic Research. Feb. 2000. Discussion Paper no 1890, p.24. 
761 No demonstrativo da CEF, por exemplo, há apenas uma menção de haver em 31/12/2014 um saldo aplicado 
de R$ 3,7 milhões em FAT-microcrédito, dentro de FAT-PNMPO. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
Demonstrações contábeis. 31 dez. 2014. Disponível em: < http://bit.ly/1Wt3OJ0 > Acesso em: 19 ago. 2015, 
p.55). 
762 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Indicadores de crédito: Saldo da carteira de crédito com recursos 
direcionados - Pessoas físicas - Séries 20710, 2012 e 20713. SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais 
- v2.1. Módulo público. maio 2016. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd> Acesso em 12 maio 2016. 
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Ainda considerando o final de 2014, dados específicos do PNMPO763 evidenciam 

que nesse ano foram concedidos R$ 11,7 bilhões em crédito. 

O Relatório do PNMPO também traz outros aspectos interessantes. Talvez 

influenciado pelo modelo de microcrédito de Yunus, o PNMPO registrou ao final de 2014 um 

percentual de clientes ativos do sexo feminino de 61,31%, contra 38,69% do sexo masculino. 

Do total de clientes ativos, expressivos 94,24% ostentavam a situação jurídica de informais. 

Quanto ao ramo de atividade, 53,54% estavam no comércio; 6,48% no setor de 

serviços; 1,79% no ramo da indústria; 0,34% na agricultura; e 37,80% classificados como 

“outros”. Essa distribuição pode ser explicada talvez pela menor exigência de capacitação para 

realização da venda em comparação com a produção industrial e com a prestação de serviços. 

Quanto à finalidade, 79,67% do crédito é destinado a capital de giro, seguido por 

12,95% para investimento e 7,38% misto. Essa destinação ao capital de giro provavelmente se 

se relaciona com a preponderância do comércio, onde é necessário adquirir mercadorias para 

revenda, e do setor de serviços, em que há necessidade de aquisição de insumos para a execução 

da atividade. 

Quanto à constituição jurídica dos concedentes, em primeiro lugar estão as 

instituições financeiras operadoras com 54,03%, seguidas pelos bancos de desenvolvimento 

com 37,32%, cooperativas de crédito com 3,93%, OSCIP’s com 2,62%, SCM’s 1,34% e 

agências de fomento com 0,76%. Tendo em vista que acima foi feita uma comparação entre a 

atuação pública e a privada no microcrédito, cabe destacar que, especificamente sobre o 

microcrédito produtivo orientado, os bancos públicos federais respondem sozinhos por 90,35% 

do total ofertado, valendo reiterar que a maior carteira de microcrédito seria operada pelo 

BNB,764 sem contar importante papel do BNDES que, além de repassar recursos, atua na 

consolidação de infraestrutura, com programas de capacitação e desenvolvimento de 

                                                
763 BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego. Informações Gerenciais do Programa de Microcrédito 
Produtivo Orientado. 4 mar. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/1XZUOuG > Acesso em 30 maio 2014. 
764 FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski. Inclusão 
financeira no Brasil – Projeto estratégico do Banco Central. In: FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira 
Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski (Coords.). Perspectivas e desafios para inclusão 
financeira no Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: Banco Central do Brasil, 2009, p. 21. Embora não 
necessariamente enquadradas como operações e microcrédito, o BNDES também possui diversas linhas para 
empresas menores (COUTINHO, Luciano Galvão; AMBROZIO, Antonio Marcos Hoelz Pinto; SANT’ANNA, 
André Albuquerque; MONTORO, Guilherme Castanho Franco. Inclusão financeira no Brasil: o papel do 
BNDES. In: FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski 
(Coords.). Perspectivas e desafios para inclusão financeira no Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: 
Banco Central do Brasil, 2009, p.58-59). 
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metodologias de avaliação.765 

Dados de dezembro de 2013 mostravam que a maior parte do microcrédito era 

destinada a pessoas físicas, representando 95% do valor da carteira. Relativamente a essa 

amostra, a distribuição está um pouco mais adequada no que diz respeito ao atendimento dos 

detentores de menor renda:766 

Gráfico 11 – Distribuição do microcrédito entre pessoas físicas segundo a renda: 

 
 Fonte: BCB 

Mesmo que o Estado tenha importante participação no microcrédito, maiores 

devem ser os cuidados com a forma como ele é destinado. Uma vez definido democraticamente 

o objetivo do crédito, será necessário respeitar a isonomia na concessão e haver transparência 

para possibilitar o controle da lisura do processo.767 

A difícil questão distributiva está em se definir previamente qual aplicação trará 

maior retorno social. Não se pode simplesmente considerar uma grande empresa como um 

único sujeito para fins de comparação com um indivíduo pessoa física, por exemplo. É que os 

recursos emprestados a uma grande empresa poderiam, em tese, favorecer inúmeros pequenos 

empreendedores, na medida em que, além de ser composta de uma vasta gama de empregados, 

teria potencial para gerar atividade econômica a montante e a jusante, movimentando toda uma 

                                                
765 MARQUES, Juliana Nogueira. Regulação das microfinanças no Brasil: arcabouço institucional e 
articulação a políticas públicas de superação da pobreza. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2009, passim.  
766 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Série Cidadania Financeira: Estudos sobre educação, proteção e 
inclusão. Brasília: Banco Central do Brasil, 2015, disponível em: <http://www.bcb.gov. 
br/?CIDADANIAFINANCEIRA> Acesso em: 6 jul. 2016, p.12. 
767 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p. 29-31; 48-49. 
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cadeia produtiva.768 Também é preciso lembrar que grandes obras de infraestrutura demandam 

grandes capitais que acabarão empregados em capital constante e fixo.769 Por outro lado, 

sustenta-se que seriam as menores empresas as que mais gerariam empregos.770 Daí a 

dificuldade de comparação.771 

Caso se prefira socorrer os menores empreendimentos em detrimento de grandes 

corporações, isso pode deixar estas em situação de desvantagem competitiva no cenário global 

em relação a empresas estrangeiras. Caso percam a concorrência e sofram prejuízo, seus efeitos 

podem se alastrar por vários setores da economia nacional. 

Mas é preciso frisar que, dentro de cada modalidade de crédito direcionado, 

inclusive do microcrédito, parece permanecer a tendência geral do crédito de acabar atendendo 

os mais favorecidos,772 principalmente quando se incluem entre os possíveis beneficiários 

camadas de pessoas não muito homogêneas.773 Por isso, embora o gráfico acima possa indicar 

uma adequada distribuição do microcrédito, cabe lembrar que ele não considera os que não 

foram atendidos.774 

Como já mencionado outras vezes nessa pesquisa, mesmo que os juros cobrados 

dos menos favorecidos sejam maiores, pode ser mais vantajoso para o concedente emprestar 

para os mais ricos. Juros maiores não significam necessariamente que a operação é mais 

rentável. Apenas a título de ilustração, basta atentar para o fato de que um empréstimo de 

R$3.000,00 com juros de 20% ao ano gera uma receita de R$600,00 (desconsiderando as 

despesas). Por outro lado, se houver um único empréstimo de R$3.000.000,00, basta um juro 

de apenas 0,02% para se chegar à mesma receita. Conforme o caso, somente com grande escala 

o negócio do microcrédito se torna viável,775 pois quanto menor o empréstimo, mais caro ele 

                                                
768 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório de efetividade 
2007-2014: A contribuição do Bndes para o desenvolvimento nacional. 2.ed. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/relatorioefetividade> Acesso em: 7 jul. 2016, p.57. 
769 Ibid., p.44. 
770 Idem. BNDES: um banco de história e do futuro – texto Márcia de Paiva. São Paulo: Museu da Pessoa, 2012, 
p. 155. 
771 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 
61;66; 127-128. 
772 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p.144-145, 232. 
773 Ibid., p.140. 
774 A importância das informações excluídas também é ressaltada por: SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.80-83. 
775 COUTINHO, Luciano Galvão; AMBROZIO, Antonio Marcos Hoelz Pinto; SANT’ANNA, André 
Albuquerque; MONTORO, Guilherme Castanho Franco. Inclusão financeira no Brasil: o papel do BNDES. In: 
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tende a ser por conta dos custos operacionais.776 

Enfim, assim como nas outras modalidades de crédito direcionado, a ação estatal, 

inclusive regulando as condutas por meio do Direito, é essencial para, nas palavras de Paulo 

Soares Sampaio, evitar excessos nas relações entre tomadores e instituições, bem como efeitos 

negativos para todo o sistema financeiro.777 

De todo modo, mais uma vez repete-se o que vem sendo destacado nessa pesquisa: 

se não há uma ação estatal deliberada, o mercado sozinho não atenderá as demandas sociais e 

setores menos favorecidos inteiros ficarão à própria sorte, por lhes serem negadas 

oportunidades de trabalhar e crescer. 

E mesmo quando o Estado atua, é muito difícil influir nas forças de mercado para 

canalizar recursos para áreas menos rentáveis. Especificamente no microcrédito, muitas vezes 

é mais vantajoso para uma instituição financeira não cumprir as exigibilidades e sofrer as 

sanções legais do que realizar os empréstimos.778 

Eis, a propósito, o gráfico relativo ao descumprimento das exigibilidades mínimas 

de direcionamento:779 

                                                
FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski (Coords.). 
Perspectivas e desafios para inclusão financeira no Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: Banco Central 
do Brasil, 2009, p.59. Esses autores apontam o Cartão BNDES como importante instrumento para redução dos 
custos de transação nas operações com pequenos valores. Wilson Roberto Levorato, representante da Febraban, 
por outro lado, aduz que, ante a limitação dos valores dos empréstimos, seriam necessárias muitas operações 
para se atingir a meta de direcionamento de 2% dos depósitos à vista (LEVORATO, Wilson Roberto. 
Microfinanças e o sistema bancário brasileiro. In: FELTRIM; VENTURA; DODL, op. cit., p. 178). 
776 SANTOS, Carlos Alberto. Crédito para os pequenos negócios: o duplo desafio de ampliar a oferta e reduzir 
custos. In: FELTRIM; VENTURA; DODL, op. cit., p. 197. Situação ilustrativa é a dos grandes aviões 
comerciais que muitas vezes acabam fazendo vôos sem estar lotados. Há um custo fixo mínimo que independe 
de quantos serão transportados. 
777 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p.136. 
778 PEREIRA, Flavio de Melo. Analista do Banco Central do Brasil da área de supervisão bancária. Entrevista 
concedida em 28 jun. 2016. São Paulo – informação verbal. Juliana Nogueira Marques também aponta o 
paradoxo da existência de recursos ao mesmo tempo em que há grande demanda não atendida (MARQUES, 
Juliana Nogueira. Regulação das microfinanças no Brasil: arcabouço institucional e articulação a políticas 
públicas de superação da pobreza. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009, p. 47).  
779 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Série 17623: Insuficiência de direcionamento de crédito - Depósitos à 
vista - Microcrédito (em espécie). SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - v2.1. Módulo público. 
maio 2016. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd > Acesso em: 5 jul. 2016.  
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Gráfico 12 – Insuficiência de direcionamento para microcrédito: 

 
 Fonte: BCB 

É certo que há casos em que os mais pobres têm sua condição de pobreza decorrente 

de falta de oportunidade, de preparo e capacitação, hipóteses em que o crédito por si só não 

seria suficiente para emancipá-los de sua vulnerabilidade.780 Mas, colocando esse aspecto à 

parte, “dizer que o pobre não pode ter crédito por não ter garantias é como dizer que o homem 

não pode voar porque não tem asas”, nas palavras de Yunus.781 

  

                                                
780 RAPIS, Cibele. O microcrédito e o combate à pobreza. 2007, Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007, p.106.  
781 Apud GHATAK, Maitreesh; GUINNANE, Timothy W. The economics of lending with joint liability: 
theory and practice. Journal of Development Economics. v.60, p. 195-228, mar. 1999. Disponível em: < 
http://personal.lse.ac.uk/GHATAK/jde2.pdf > Acesso em: 5 jul. 2016. 
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CAPÍTULO 4 ESTADO, CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO 

Até aqui, ainda que trazidos alguns aspectos críticos pontuais, a pesquisa apresentou 

um enfoque de natureza mais descritiva sobre o regime do crédito, seus agentes e sobre a forma 

de configuração do direcionamento do crédito. 

Nesse capítulo derradeiro, por outro lado, com base nos elementos trazidos até aqui, 

bem como na literatura econômica que será exposta a seguir, pretende-se contribuir para uma 

reflexão sobre como deve ser um sistema de crédito mais voltado ao desenvolvimento, segundo 

os valores jurídicos vigentes. 

Para tanto, é necessário conceber o objetivo a ser alcançado, apontar a relação do 

crédito com esse objetivo, sustentar o papel do Estado e do Direito, sem olvidar o debate a 

respeito do tema. 

4.1 Que desenvolvimento? 

Se se pretende de modo deliberado buscar o desenvolvimento, deve-se ter em 

mente, além do plano a ser concretizado, o objetivo a ser alcançado. 

Para tanto, a própria noção de desenvolvimento precisa ser tratada, embora seja 

difícil conceituar desenvolvimento e mesmo subdesenvolvimento. Esses conceitos se referem, 

em suma, ao nível de qualidade de vida das pessoas de determinado local. O nível de qualidade 

é medido por diversos indicadores, como renda, educação e saúde entre outros. “Os conceitos 

de desenvolvimento e subdesenvolvimento referem-se à brecha real que separa os níveis de 

vida de diferentes países.”782 “O desenvolvimento econômico de um país deve ter por objetivo 

precípuo ampliar o bem-estar de seus cidadãos.”783 

Paulo Soares Sampaio reúne um conjunto de concepções sobre o termo 

desenvolvimento, demonstrando seu caráter histórico e ideológico. Apesar da variedade de 

enfoques, conseguiu compilar elementos comuns nas diversas abordagens. Segundo ele: a) não 

haveria uma única fórmula para alcançar o desenvolvimento; b) o desenvolvimento seria uma 

                                                
782 MOCHÓN, Francisco. Princípios de economia. Tradução de Thelma Guimarães. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007, p. 297. 
783 COUTINHO, Luciano Galvão; AMBROZIO, Antonio Marcos Hoelz Pinto; SANT’ANNA, André 
Albuquerque; MONTORO, Guilherme Castanho Franco. Inclusão financeira no Brasil: o papel do BNDES. In: 
FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski (Coords.). 
Perspectivas e desafios para inclusão financeira no Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: Banco Central 
do Brasil, 2009, p. 53.  
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resposta a necessidades de uma sociedade específica (no caso do Brasil, cita a redução das 

desigualdades e a inclusão dos mais vulneráveis); c) é indispensável a colaboração entre Estado 

e iniciativa privada para alcançar o desenvolvimento sustentável no longo prazo; d) há 

necessidade de instituições que fomentem empreendedorismo e inovação; e) necessidade de 

integração em uma economia globalizada; f) o desenvolvimento inclusivo decorrente da 

colaboração entre o Poder Público e a iniciativa privada demanda novo quadro normativo e 

novas instituições.784 

Esse autor ainda revela que além da divergência conceitual, também haveria 

controvérsia sobre a forma de se chegar ao desenvolvimento.785 

Desenvolvimento não se confunde com a simples modernização, que seria mera 

incorporação de tecnologias de economias desenvolvidas em benefício de padrões de consumo 

de uma minoria privilegiada sem trazer melhoria das condições de vida da maioria. Na 

modernização, não se transformam as estruturas econômicas e sociais. Também não há essa 

transformação no simples crescimento econômico, preocupado com a acumulação das 

economias periféricas para sustentar o desenvolvimento das economias centrais786 e mesmo das 

elites internas. Crescimento econômico seria simplesmente “o aumento da capacidade 

produtiva da economia”.787 

Isso não significa que o crescimento não seja importante. Ele é elemento chave para 

o desenvolvimento segundo Ha-Joon Chang.788 Mas desenvolvimento requer transformação. 

Na linha dessa distinção, para Muhammad Yunus:789 

A concepção de desenvolvimento precisa ser redefinida: desenvolvimento 
deve significar uma mudança positiva no status econômico dos 50% da 
população que vivem em condições de vida inferior. Se não ajudar a melhorar 
a condição econômica dessa faixa da população, então não se trata de ajuda 

                                                
784 SAMPAIO, Paulo Soares. Microcrédito, desenvolvimento e superação da pobreza: uma análise jurídica do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito)- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014, p. 79. 
785 Ibid., p. 35-80. 
786 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, 
p.38. 
787 MOCHÓN, Francisco. Princípios de economia. Tradução de Thelma Guimarães. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007, p. 7. ERBER, Fabio Stefano. Apresentação: Desenvolvimento econômico: recorte setorial. 
In: PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. Brasília, DBA: 2002, p.11. 
788 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.24. 
789 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p.33. 
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para o desenvolvimento. Em outras palavras, é preciso julgar e medir o 
desenvolvimento econômico pela renda real per capita dessa população. 

Mais adiante, Yunus define desenvolvimento de modo mais rigoroso se 

concentrando nos 25% da população menos favorecida, separando, assim, essa noção daquela 

de crescimento. De acordo com ele, a corrente que entende desenvolvimento e crescimento 

como sinônimos, parte da premissa de que as camadas sociais seriam como vagões de trem 

engatados uns nos outros, de modo que se moveriam juntos. Mas a realidade mostra situações 

diversas, algumas até em que a desigualdade aumenta. Embora, para ele, o crescimento seja 

necessário para o progresso, cada camada social teria um motor próprio e, portanto, um 

desenvolvimento próprio. O problema é que o retrocesso de uma camada pode repercutir na 

economia como um todo.790 

Assim, “a qualidade de vida de uma sociedade não deveria se medir pelo estilo de 

vida dos ricos, mas daqueles que estão no ponto mais baixo da escala social.”791 É ligada a esse 

aspecto a seguinte reflexão proposta por Dani Rodrik: “Você preferiria ser rico em um país 

pobre ou pobre em um país rico?” Segundo ele, os pobres dos países ricos ganham até três vezes 

mais do que os ricos dos países pobres além de ter outros aspectos que garantem melhores 

condições de vida.792 

Curiosamente, mesmo Adam Smith chegou a reconhecer que a melhoria das 

condições de vida dos mais desfavorecidos está intimamente ligada à felicidade da nação como 

um todo, além de ser medida de justiça.793 

A preocupação com a pobreza também começa a aparecer no conceito de 

                                                
790 YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: 
Ática, 2002, p. 266. 
791 Ibid., p.267. 
792 RODRIK, Dani. The globalizatin paradox: democracy and the future of the world economy. New York: W. 
W. Norton & Company, 2011. e-book, p.157. 
793 “A melhoria das condições das camadas mais baixas do povo é considerada uma vantagem ou um 
inconveniente para a sociedade? A resposta parece à primeira vista abundantemente clara. Servos, trabalhadores 
e operários de diferentes tipos, formam de longe a maior parte de toda grande sociedade política. Mas o que 
melhora as circunstâncias da maior parte nunca pode ser considerado como um inconveniente para o todo. 
Certamente, nenhuma sociedade pode ser próspera e feliz se a maior parte de seus membros são pobres e 
miseráveis. É justo, além disso, que aqueles que alimentam, vestem e abrigam o corpo inteiro do povo deveriam 
receber uma tal parcela do produto de seu próprio trabalho, de modo a serem eles mesmos razoavelmente bem 
alimentados, vestidos e abrigados.” (SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations. v.1. edited with an Introduction, Notes, Marginal Summary and an Enlarged Index by Edwin Cannan. 
London: Methuen, 1904, disponível em: <http://oll.libertyfund.org/titles/237> Acesso em: 25 maio 2016, e-
book, p.91, tradução livre.) 
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desenvolvimento adotado pelo Banco Mundial a partir de 1999.794 

É nessa linha a concepção de Amartya Sen de desenvolvimento como liberdade, 

que considera desenvolvimento como “eliminação de deficiências de liberdades substantivas 

em comparação com o que elas potencialmente podem realizar”. Como há uma tendência de os 

mais desfavorecidos terem menos liberdade, acaba havendo uma correlação entre privação e 

prejuízo ao desenvolvimento.795 

Além de haver diferentes camadas sociais em um país, também há diferenças entre 

os países. Resta à periferia o subdesenvolvimento,796 que não é uma fase anterior ao 

desenvolvimento, mas uma configuração histórica própria assim como o é o próprio 

desenvolvimento.797  

Segundo Celso Furtado, o “subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária 

do processo de formação das economias capitalistas modernas. É, em si, um processo particular, 

resultante da penetração de empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas.”798 Trata-se 

de “uma singularidade histórica, a forma do desenvolvimento capitalista nas ex-colônias 

transformadas em periferia, cuja função histórica era fornecer elementos para acumulação de 

capital no centro.”799 

                                                
794 WOLFENSOHN, James. Press Conference with James D. Wolfensohn. The World Bank. Washington, DC, 
apr. 22, 1999. Disponível em: < http://bit.ly/1NiARfR > Acesso em: 18 abr. 2016. 
795 De acordo com Amartya Sen, a liberdade é um fim e um meio para o desenvolvimento. Sob a primeira 
perspectiva, também chamada de liberdade constitutiva ou perspectiva constitutiva, tem em vista o processo de 
expansão das liberdades humanas ou capacidades, isto é, a liberdade como um fim em si mesma. Já a segunda 
perspectiva, a da liberdade formal, incluiria o caminho para essa expansão, para o qual o autor acentua a 
importância principalmente das liberdades políticas, das facilidades econômicas, das oportunidades sociais, das 
garantias de transparência e da segurança protetora (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. 
Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 54-60). Baseada na obra de Amartya 
Sen, Cibele Rapis sustenta que “[...] o desenvolvimento de um país está essencialmente ligado às oportunidades 
que ele oferece à população, de fazer escolhas e exercer sua cidadania” (RAPIS, Cibele. O microcrédito e o 
combate à pobreza. 2007, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, 2007, p. 18). Karl Polanyi também traz uma perspectiva de liberdade ligada ao desenvolvimento 
(POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Tradução Fanny Wrobel. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012, e-book, p. 332 e segs.), além de demonstrar, segundo Cibele Rapis, a diferença entre 
riqueza e valor e a separação institucional que ocorreu entre mercado e sociedade.  
796 SALOMÃO FILHO, Calixto. Reflexões sobre a disfunção dos mercados. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais. v.64, p.149, abr.2014. 
797 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 
37. FURTADO, Celso. Em busca de um novo modelo: reflexões sobre a crise contemporânea. 2.ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 2002, p. 30-32; p. 76-77. 
798 Idem. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1965, p.184. 
799 OLIVEIRA, Francisco de. O Ornitorrinco. In: Crítica à Razão Dualista: O Ornitorrinco. São Paulo: 
Boitempo, 2003, p. 126. Leda Maria Paulani destaca que, em vez de usar a expressão “centro-periferia” cunhada 
por Raul Prebisch, Furtado teria preferido empregar o termo “economia colonial”, já que aquela seria sincrônica 
e essa colocaria o país no contexto histórico (PAULANI, Leda Maria. A utopia da nação: esperança e desalento. 
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O subdesenvolvimento, na lição de Celso Furtado, decorreria da exploração dos 

recursos naturais e humanos das economias pré-capitalistas pelas economias centrais e se 

configuraria sob formas e estágios variados. Na forma simples, empresas estrangeiras 

exportadoras de pequeno número de mercadorias convivem com uma economia subsistência. 

Já numa forma mais complexa, haveria ainda um setor industrial voltado ao mercado interno 

que concorreria com as mercadorias importadas, em vez de procurar transformar a estrutura 

interna absorvendo o setor de subsistência. Com isso, mantém-se essa estrutura setorizada e a 

dependência externa.800 

Na relação metrópole-colônia, a deterioração dos termos de troca seria mera 

consequência dos efeitos do capitalismo de concentrar poder econômico e, por conseguinte, 

provocaria a concentração de renda e prejudicaria o desenvolvimento do mercado interno 

brasileiro. O contexto nacional ainda seria agravado pela imensa oferta de mão-de-obra e pela 

tendência de direcionamento dos excedentes da elite para o consumo externo.801  

A superação do cenário de dependência, na lição de Celso Furtado, demandaria 

políticas de desenvolvimento que levassem a uma homogeneização da sociedade, isto é, a uma 

redução efetiva das desigualdades.802 

Para tanto, Furtado prega que o crescimento deve estar associado a essa mudança 

estrutural, com absorção do desemprego, algo que não poderá ser atingido se os investimentos 

forem direcionados pelos ditames das empresas transnacionais. Para ele, “somente uma 

sociedade apoiada em uma economia desenvolvida, com elevado grau de homogeneidade 

social, pode confiar na racionalidade dos mercados para orientar seus investimentos 

estratégicos.”803 

Por seu turno, Roberto Mangabeira Unger, traçando o perfil da economia brasileira 

                                                
In: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; REGO, José Marcio (Orgs.). A grande esperança em Celso Furtado: 
ensaios em homenagem aos seus 80 anos. São Paulo: editora 34, 2001, p. 142). 
800 FURTADO, Celso. Em busca de um novo modelo: reflexões sobre a crise contemporânea. 2.ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 2002, p. 30-32. 
801 PAULANI, Leda Maria. A utopia da nação: esperança e desalento. In: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; 
REGO, José Marcio (Orgs.). A grande esperança em Celso Furtado: ensaios em homenagem aos seus 80 anos. 
São Paulo: editora 34, 2001, p. 142-143. 
802 FURTADO, Celso. Em busca de um novo modelo: reflexões sobre a crise contemporânea. 2.ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 2002, p. 36. 
803 Ibid., p. 40. Furtado também aposta no fortalecimento do mercado interno. Esse fortalecimento, como forma 
de criação de um mercado autossustentável, é comprovado, a propósito, com a criação do mercado de circulação 
de moedas sociais do Banco Palmas, reproduzindo, internamente, o fenômeno das relações centro-periferia. 
(SINGER, Paul. Finanças solidárias e moeda social. In: FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel 
Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski (Coords.). Perspectivas e desafios para inclusão financeira no 
Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: Banco Central do Brasil, 2009, p.67-78).  
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e as perspectivas para seu desenvolvimento, destaca que aqui o juro seria alto, pois superaria o 

retorno da produção. Também salienta que metade dos brasileiros viveria na informalidade. 

Apesar disso, ocorreriam verdadeiros milagres de renovação do padrão produtivo.804 Além do 

juro, da informalidade e dos milagres, que, para ele, seriam os três dados mais importantes da 

economia brasileira, os problemas a serem enfrentados seriam, internamente, controlar a dívida 

pública, e, externamente, fortalecer a capacidade exportadora, que limitaria as perspectivas de 

importar tecnologia e aumentaria a dependência do capital estrangeiro, além do fato de qualquer 

surto de crescimento ameaçar o balanço de pagamentos.805 A dívida e esse constrangimento 

causado pelo risco de crise do balanço e de fuga de capitais seriam verdadeiros obstáculos, na 

visão desse autor, para o crescimento.806 

Assim como Furtado, Unger também entende necessário manter aqui os centros de 

decisões, por meio da consolidação de grandes empresas nacionais, atendendo seis condições, 

que seriam: a) diminuir a dependência de recursos externos e estruturar a poupança interna; b) 

substituir nepotismo por meritocracia nas grandes empresas; c) superar a escolha entre o modelo 

americano de Estado e o do nordeste asiático; d) negociar com multinacionais os termos de sua 

atuação; e) formar e difundir a inovação; e f) tornar o trabalho mais rentável do que o 

rentismo.807 

Além dessas condições, de acordo com Unger, a política industrial não pode ser 

mero privilégio de alguns, devendo o crédito deve ser democratizado e a concorrência não pode 

ser protegida de forma casuística. Em suma, as políticas sociais e industriais devem conter os 

seguintes elementos: 1-poupança de longo prazo para investimento, reduzindo a dependência 

externa; 2-acesso ao mercado, ao crédito e à tecnologia para os pequenos empresários; 3-ensino 

e saúde públicos bons para atrair a classe média; 4-partidos fortes com financiamento público, 

votos em listas; 5- afirmar a identidade nacional.808 

Para tanto, ele propõe cinco medidas: a) pressionar os mercados financeiros para 

baixar o juro, compensando a queda com fomento e organização da poupança de longo prazo, 

para ser aplicada em investimento de longo prazo; b) negociar com multinacionais para que sua 

presença no território seja condicionada à transferência de tecnologia adiantada e à qualificação 

                                                
804 UNGER, Roberto Mangabeira. O desenvolvimento econômico e sua reorientação. 2005? Disponível em: < 
http://bit.ly/29Qqgt4 > Acesso em: 28 jul. 2015, p.20-22. 
805 Ibid., p.25-26. 
806 Ibid., p.44-46. 
807 Ibid., p.13. 
808 Ibid., p.14-15. 
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da mão de obra nacional; c) formalizar o trabalho e extinguir os encargos sobre a folha de 

pagamentos; d) valorizar o trabalho e qualificá-lo; e) abrir acesso ao crédito, à tecnologia e ao 

conhecimento em favor dos pequenos empreendedores e acabar com os privilégios de alguns 

que monopolizam esse acesso.809 

Como condições para a execução dessas propostas, Unger aduz que seria 

indispensável a existência de instituições fortes para conter o poder econômico, reorganizar o 

mercado e manter o equilíbrio da concorrência, sem casuísmos ou privilégios.810 Entre as 

instituições, cabe a menção feita pelo autor a um Banco Central autônomo, mas cuja autonomia 

seria mero instrumento para não ceder às pressões dos bancos.811 

E essa autonomia é indispensável, de um lado, para possibilitar a democratização 

do crédito, um dos elementos essenciais para buscar o crescimento. De outro, para que haja 

equilíbrio entre desenvolvimento econômico e social.812 

Na realidade, essa distinção entre econômico e social é necessária para a visão que 

tem no desenvolvimento apenas a preocupação com o crescimento econômico, isto é, a 

manutenção do ritmo expansivo do emprego. Essa visão, como lembra Gilberto Bercovici, não 

se preocupa com aspectos culturais, sociais, políticos e institucionais.813 

Ha-Joon Chang também lembra que, na economia mundial, é indispensável que os 

países adotem atividades de maior valor agregado para alcançarem a prosperidade, todavia 

alerta que se se deixar essa mudança apenas por conta das forças de mercado, não serão obtidos 

resultados sociais desejáveis.814 

Até mesmo Márcio Cypriano, presidente da Febraban, manifestou-se 

expressamente no sentido de que “há consenso na sociedade de que é preciso evoluir para uma 

                                                
809 UNGER, Roberto Mangabeira. O desenvolvimento econômico e sua reorientação. 2005? Disponível em: < 
http://bit.ly/29Qqgt4 > Acesso em: 28 jul. 2015, p.16-17. 
810 Ibid., p. 75;82. 
811 Ibid., p.29. 
812 Ligada à diferença entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social está a destinação do crédito 
oficial a fins de assistência e de desenvolvimento econômico. Para Sebastián Martín-Retortillo, entre os 
primeiros estariam aqueles destinados à aquisição de moradia ou aos pequenos empresários, pescadores e 
agricultores. Entre os últimos, os créditos destinados à indústria, à exportação e ao setor siderúrgico (MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina 
pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.446-447). 
813 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, 
p.38. 
814 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.79-80. 
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economia que atenda também as demandas sociais.”815 

Independentemente da perspectiva que se utilize para analisar o desenvolvimento, 

considerando o foco desta pesquisa, pode-se perguntar o que se pode esperar de mudança 

prática na vida das pessoas atingidas pelas políticas de crédito. Talvez um avanço no nível de 

independência do tomador proporcionado pelo crédito obtido,816 o volume de seu capital 

próprio acumulado. 

Mas cabe então apontar o que tornaria o direcionamento do crédito assim como as 

atividades bancárias em geral elementos essenciais para alcançar o desenvolvimento.817 

4.1.1 O papel do crédito e dos bancos públicos 

Ana Cristina Lima Couto e Jaime Graciano Trintim lembram que, tanto 

Schumpeter, quanto Keynes, reconhecem a importância do crédito. De acordo com eles, para 

Schumpeter, o crédito seria um dos três elementos para o desenvolvimento e, para Keynes, seria 

o crédito o responsável pela disponibilização dos recursos necessários para os investimentos 

produtivos.818 

A análise de Schumpeter tem por foco, além do crédito, a inovação e a figura do 

empresário empreendedor.819 A inovação seria um novo modo de combinar os fatores de 

produção –meios que, na forma mais básica, são terra e trabalho-,820 um modo descontínuo, que 

quebra a rotina da produção e a eleva a outro nível.821  

Segundo José Tadeu De Chiara, essa inovação poderia consistir em criação de um 

produto novo, acesso a novas fontes de matéria-prima, nova organização da produção, acesso 

                                                
815 CYPRIANO, Márcio. A contribuição das instituições financeiras para o aperfeiçoamento do sistema 
financeiro. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 24, p. 26-31, abr./jun. 2004. 
816 ARISTÓTELES. Política. Tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 14. 
817 BERCOVICI, Gilberto. Atuação do Estado no domínio econômico e sistema financeiro nacional. 
Inexigibilidade de licitação em incorporação ou em alienação do controle de uma sociedade de economia mista 
por outra sociedade de economia mista. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São 
Paulo, n. 148, ano XLVI, out./dez. 2007, p.242-243. 
818 COUTO, Ana Cristina Lima; TRINTIM, Jaime Graciano. O papel do BNDES no financiamento da 
economia brasileira. Trabalho apresentado no VII Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira. 
2012. Disponível em:< http://bit.ly/29QoDM8 > Acesso em: 31 jul. 2015, p. 1-2. 
819 SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, 
capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Tradução Maria Sílvia Possas. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p.83. 
820 Ibid., p.35. 
821 Ibid., p.76. 
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a novos mercados ou novo método de produzir.822 

O empresário seria o responsável pelo empreendimento, isto é, pela “realização de 

combinações novas”.823 O empresário não é alguém que simplesmente administra um negócio, 

mas alguém que realiza a inovação, aquele que, pela primeira vez, realiza a combinação dos 

meios de produção de uma forma nova. A partir daí, operar com essa nova forma de combinação 

deixa de ser inovação, mas rotina de produção.824 

Apesar dessa forma de analisar o fenômeno do desenvolvimento com base nesses 

três elementos, pode-se resumi-los em um único, que é a inovação. Isso porque, quanto ao 

empresário, o que importa é o empreendimento, ou seja, inovação na atividade que ele realiza. 

Quanto ao crédito, de certa forma, é uma inovação das finanças, uma nova forma de usar o 

dinheiro, que serve de insumo à inovação. Mas é um insumo peculiar, que é utilizado em um 

processo cujo resultado esperado é algo da mesma natureza, ou seja, pecúnia. O dinheiro, assim, 

é meio e é fim. 

Isso não retira, contudo, a importância do crédito. Tanto é que Rogerio Studart 

também coloca o sistema de crédito como agente central do financiamento do investimento.825 

As alternâncias entre boom e depressão, são, para Schumpeter, as formas tomadas 

pelo desenvolvimento econômico na era do capitalismo.826 Esses ciclos, na sua visão, poderiam 

ser evitados ou influenciados pela política creditícia, que também poderia mudar essa forma 

descontínua do desenvolvimento.827 

Por sua vez, na análise de Keynes, a criação de créditos pelo sistema bancário 

possibilita a realização de investimentos independentemente de uma “poupança genuína”.828 O 

investimento é influenciado pela taxa de juros,829 assim como pela confiança e expectativas, 

                                                
822 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p. 45. 
823 SCHUMPETER, op.cit., p.83. 
824 SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, 
capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Tradução Maria Sílvia Possas. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p.84. 
825 STUDART, Rogerio. O sistema financeiro e o financiamento do crescimento: uma alternativa pós-keynesiana 
à visão convencional. Revista de Economia Política, v. 13, n. 1 (49), jan./mar. 1993, p. 106. 
826 SCHUMPETER, op.cit., p.203. 
827 SCHUMPETER, op.cit., p.216. 
828 KEYNES, John Maynard. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Tradução de Manuel Rezende. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 74-75. 
829 Idem. ROYAL ECONOMIC SOCIETY. The collected writings of John Maynard Keynes. v.V. Treatise on 
money. Cambridge, MA: Macmillan, 1971, p. 138-139. É bom ressaltar que nesse ponto Keynes faz referência à 
taxa bancária em geral e à taxa de juros em particular. A taxa bancária, definida mais adiante na p. 179, seria 
“the effective rate for lending and borrowing which prevails in the market, i.e. not necessarily the official 
published rate of the central bank at which it will discount three months’ bills of a specified type, but the 
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seja dos empresários, seja das instituições que concedem crédito.830 Para ele, numa tradução 

livre, booms e recessões são “simplesmente a expressão dos resultados de uma oscilação dos 

termos de crédito quanto a sua posição de equilíbrio.”831 

É importante ainda destacar que, segundo Keynes, a doutrina tradicional acerca da 

taxa de juros trataria fundamentalmente de três aspectos. O primeiro deles seria o fato de a taxa 

de juros regular a quantidade de dinheiro. O segundo estaria no fato de a regulação da taxa de 

juros poder tornar o balanço de pagamentos favorável. O terceiro, que seria o fundamental para 

ele, diria respeito ao fato de uma taxa de juros alta desencorajar os investimentos.832 

Esse último ponto é importante quando há questionamentos quanto ao fato de serem 

mais baixos os juros cobrados na concessão de crédito direcionado pelo Estado. É importante 

ainda principalmente pelo fato de que as taxas de juros mais baixas influenciam a produção dos 

bens de capital.833 

Outro aspecto relevante, tendo em conta o papel do crédito para a economia, é o 

fato de o sistema bancário poder influenciar o ciclo de crédito.834 

Keynes ressalta ainda que, embora fosse usual atribuir à parcimônia ou à 

abstinência a fonte da riqueza, na prática ela poderia ser ineficaz ou até nociva se não houver 

um equilíbrio adequado com outro fator econômico, que é o empreendimento. O 

empreendimento, como dito, é motivado pela expectativa de lucro e pela possibilidade de o 

empreendedor conseguir obter o controle sobre os recursos necessários para seus projetos. Esse 

último aspecto depende, na visão dele, quase que totalmente do comportamento do sistema 

bancário e monetário.835 

Segundo Isabel Machado Cavalcanti, muitos autores se dedicaram a tratar da 

relação entre crédito e crescimento buscando identificar qual fenômeno seria causa e qual seria 

efeito. Uns teriam apurado que o crédito induziria o crescimento. Outros que o crédito seguiria 

                                                
complex of interest rates effective in the market at any time for the borrowing and lending of money for short 
periods.” Poderia ser traduzida como a taxa do redesconto. 
830 KEYNES, John Maynard. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Tradução de Manuel Rezende. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p.137-141. 
831 Idem. ROYAL ECONOMIC SOCIETY. The collected writings of John Maynard Keynes. v.V. Treatise on 
money. Cambridge, MA: Macmillan, 1971, p. 165. 
832 KEYNES, John Maynard ROYAL ECONOMIC SOCIETY. The collected writings of John Maynard 
Keynes. v.V. Treatise on money. Cambridge, MA: Macmillan, 1971, p. 167-171. 
833 Ibid., p.189. 
834 Ibid., p.250. 
835 Ibid., p.132-133. 
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o crescimento. Haveria ainda estudos indicando relações de dupla causalidade.836 Ross Levine, 

contudo, também levantando ampla bibliografia, apesar de reconhecer que as conclusões devam 

ser tomadas com cautela, afirma que “a maior parte das teorias e das evidências empíricas 

sugerem uma relação positiva e de primeira ordem entre desenvolvimento financeiro e 

crescimento econômico.”837 De modo esquemático, segundo ele: os entraves ou falhas de 

mercado como os custos de transação e de informação levam ao surgimento de mercados e 

intermediários financeiros que, por sua vez, mobilizam poupanças, alocam recursos, controlam 

corporações, facilitam o gerenciamento de risco e os negócios de bens, serviços e contratos. 

Essas melhorias criam canais para a acumulação de capital e inovação tecnológica que levarão 

ao crescimento.838 

No que diz respeito mais propriamente aos bancos públicos, Armando Castelar 

Pinheiro sumariza bem os fins que justificam sua utilização, segundo a teoria 

desenvolvimentista, embora esse autor aparentemente seja contrário a ela:839 

[...] 

Uma análise mais detalhada das áreas em que a visão desenvolvimentista 
argumenta que o redirecionamento do financiamento promove a eficiência 
alocativa ajuda a lançar um pouco mais de luz sobre essa discussão. Quais são 
essas áreas e em que grau elas têm recebido a atenção dos bancos públicos 
brasileiros? A literatura destaca seis áreas principais (OECF, 1991; Calomiris 
e Himmelberg, 1994; Stiglitz, 1994; BID, 2005): 

• A agricultura, por conta dos problemas de informação assimétrica e da 
importância dos choques agregados. Calomiris e Himmelberg (1994) 
observam, por exemplo, que o valor da terra varia muito com a rentabilidade 
da atividade agropecuária, de forma que seu valor como colateral é menor 
exatamente quando é mais necessário. Os autores notam, não obstante, que se 
o crédito público no meio rural é influenciado por fatores políticos, ele pode 
elevar o preço da terra a um ponto que exclua do mercado os produtores mais 
eficientes, mas sem acesso ao financiamento público, e elevar o risco agrícola 
ao reduzir o conteúdo informacional do preço da terra. Este pode ser o caso 

                                                
836 CAVALCANTI, Isabel Machado. Crédito rural e produto agropecuário municipal: uma análise da 
causalidade. 2008, Dissertação (Mestrado em Economia)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 7-19. 
837 LEVINE, Ross. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic 
Literature. v. XXXV, pp. 688–726, jun. 1997, p. 688. Tradução livre. 
838 LEVINE, Ross. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic 
Literature. v. XXXV, pp. 688–726, jun. 1997, p. 691. 
839 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no Brasil: para onde ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p. 43-45. Parte dos argumentos estão em: CALOMIRIS, Charles W.; HIMMELBERG, Charles P. 
Directed Credit Programs for Agiculture and Industry: Arguments from Theory and Fact. Proceedings of the 
World Bank Annual Conference on Development Economics 1993, 1994. Disponível em: < 
http://bit.ly/1tsOXCR > Acesso em: 13 jun. 2016. STIGLITZ, Joseph E. The role of the state in financial 
markets. Washington, DC: The World Bank, Annual Bank Conference on Development Economics, 1993, p.19-
61.  
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do Brasil, dada a concentração dos subsídios creditícios à agricultura nos 
grandes fazendeiros (ver acima). 

• Setores intensivos em P&D, com uma alta proporção de ativos intangíveis e 
spillovers tecnológicos potencialmente elevados, como as indústrias 
farmacêutica e de software. Kogut (2006) sugere que, pelo menos no caso do 
BNDES, esse não é um foco importante da atuação do Banco. Também não 
parece ser o do Banco do Brasil ou da Caixa, ainda que nestes casos não haja 
avaliações empíricas. 

• Setores intensivos em capital com longos períodos de maturação envolvendo 
fluxos de caixa negativos durante a fase de instalação, particularmente quando 
o risco de investimento é muito alto para um negócio particular (devido à 
necessidade de atividades em alta escala, longo prazo e inovativas), como o 
setor de infra-estrutura e a indústria aeroespacial. Os bancos públicos, em 
especial o BNDES, têm tido um papel muito importante em financiar o 
investimento em infra-estrutura e o setor de aviação, ainda que neste caso, ao 
contrário dos projetos de infra-estrutura, na fase posterior à instalação da 
indústria. 

• Para coordenar uma redução organizada da capacidade de produção de um 
setor, facilitando a saída de empresas ineficientes de setores decadentes, ao 
evitar que as empresas fiquem presas em um jogo não-cooperativo de soma 
negativa. Calomiris e Himmelberg (1994) argumentam que esse foi um papel 
importante dos bancos públicos japoneses. No Brasil, porém, a tendência tem 
sido os bancos públicos constituírem barreiras à saída de empresas 
ineficientes, inclusive por meio das chamadas operações hospital, com 
consequências negativas para o crescimento da produtividade. 

• Para subsidiar o custo de seleção e monitoramento inicial de um novo 
entrante no mercado financeiro, que deixaria de necessitar de financiamento 
público uma vez passada essa fase de batismo (“pump-priming”). Calomiris e 
Himmelberg (1994) justificam essa intervenção pela dificuldade que um 
banco tem de recuperar os custos incorridos em selecionar e monitorar novos 
entrantes no mercado financeiro, já que nos casos de sucesso terá de disputar 
esses clientes com outros credores. Na ausência de um mecanismo que impeça 
o free-riding de outros credores, há pouco incentivo para que um credor 
incorra os custos iniciais de identificar e monitorar essas empresas, razão pela 
qual o financiamento de venture capital é usualmente feito por via acionária. 
Segundo Calomiris e Himmelberg (1994) o Japan Development Bank (JDB) 
encara essa atividade como sendo sua principal função ao emprestar para 
indústrias nascentes. As avaliações indicam que o crédito público 
disponibilizado pelo JDB foi rapidamente retirado uma vez as firmas 
“batizadas”; que esse foi direcionado majoritariamente a firmas com rápido 
crescimento e intensivas em pesquisa, com maior potencial de gerar spillovers 
tecnológicos; e foi associado a aumentos substanciais de investimento e acesso 
ao crédito privado. Ao contrário dos bancos públicos japoneses, os brasileiros 
tendem a privilegiar empresas já estabelecidas, particularmente grandes 
empresas. 

• Quando um investimento traz benefícios para o controle da poluição e a 
proteção ambiental. 

Vale registrar que muitas de suas conclusões são baseadas em dados não muito 
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confiáveis, como ele mesmo reconhece,840 além de trazer diversos resultados generalistas.841 

O problema das premissas generalistas, no que diz respeito à forma de tratamento 

da ação estatal sobre o crédito, é que ela é muito variada. O Estado atua concedendo crédito ou 

determinando que os agentes privados o façam; regula os juros, o prazo do financiamento, o 

período de carência; e concede benefícios fiscais entre outras medidas. Além disso, essa ação 

se espraia por diversos setores e entes estatais. Em razão dessa diversidade de modos de 

atuação, deve haver muita cautela ao se fazer apontamentos com a pretensão de validade para 

todo o sistema. 

Isabel Machado Cavalcanti também ressalta as imperfeições de análises que 

desconsideram características específicas de cada país.842 Uma última cautela diz respeito às 

correlações sem comprovação de causalidade, uma vez que, nas palavras de Rajam e Zingales, 

a “correlação é a base para superstição, enquanto causalidade é a base para ciência.”843 

Enfim, na síntese dessas ideias acerca do desenvolvimento e de sua ligação com o 

crédito, o que se pode esperar das políticas de direcionamento? Qual o papel do Estado nesse 

aspecto? Quais motivos que levariam o Estado a agir e onde o Direito se enquadraria nessa 

missão? 

4.1.2 O papel do Estado e do Direito Econômico 

Tendo em vista que o desenvolvimento deve a todos beneficiar, cabe a todos 

contribuir, por meio do Estado, nessa empreitada, cuja política, inclusive a creditícia, é 

instrumentalizada pelo Direito. 

Tomás R. Fernández Rodriguez há muito tempo já advertia quanto à necessidade 

                                                
840 “De forma geral, a alocação estadual e setorial dos empréstimos do BB, da CEF e do BNDES não favorece 
nem a visão desenvolvimentista, nem a política, pelo menos na medida em que a qualidade dos dados disponível 
permite testar essas duas hipóteses.” (PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no Brasil: para onde ir? 
nov. 2006. Artigo apresentado no III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < 
http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 2016, p. 61). 
841 Quanto a esse último aspecto, convém lembrar a lição do Prof. Alcides Jorge Costa de que se deve tomar 
cuidado com médias. Nas palavras dele, se um sujeito “coloca a cabeça no forno e o pé no freezer, a média é 
ótima”. Parafraseando-o, se alguns brasileiros viverem em palácios e uma grande maioria em favelas, a média 
poderá ser uma qualidade de vida de primeiro mundo. 
842 CAVALCANTI, Isabel Machado. Crédito rural e produto agropecuário municipal: uma análise da 
causalidade. 2008, Dissertação (Mestrado em Economia)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 10.  
843 Apud YEYATI, Eduardo Levy; MICCO, Alejandro; PANIZZA, Ugo. Should the Government Be in the 
Banking Business? The Role of State-Owned and Development Banks. Nov. 2004. Universidad Torcuato di 
Tella. Inte-American Development Bank. (Research Department Working Papers no 517). Disponível em: 
<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-517.pdf > Acesso em: 11 jun. 2016, p. 28. 
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de o Direito ingressar no debate a respeito da formulação da disciplina do crédito, então 

dominada pelos economistas. Esse ingresso representaria a incorporação de princípios que 

orientariam a distribuição do crédito de forma isonômica e objetiva, possibilitando, outrossim, 

o controle jurisdicional da execução da política pública como um todo.844 

Embora a presente pesquisa esteja no campo do Direito, ela se comunica com outras 

áreas do conhecimento, como a economia e mesmo a história.845 Por isso, antes de ingressar 

especificamente no debate a respeito da ação estatal sobre o crédito, suas funções e fraquezas, 

cabe um breve introito sobre a discussão a respeito dessa atuação como um todo na economia. 

4.1.2.1 Em busca de um meio termo  

Danilo Tavares da Silva destaca que, a despeito das diversas posições sobre o papel 

do Estado, elas teriam origem em duas concepções principais, sendo que uma delas poderia ser 

denominada liberal e a outra intervencionista. A primeira estaria vinculada à teoria econômica 

ortodoxa, que sustentaria a racionalidade do mercado e sua função de equilibrar adequadamente 

a distribuição de recursos, embora também reconhecesse suas falhas e, por isso mesmo, 

admitiria intervenção estatal, condicionada, para otimizar a força do mercado. A segunda, por 

seu lado, seria ligada a teorias de diversos matizes, embora todas reconhecendo o papel 

fundamental do Estado para promover o desenvolvimento.846 

Rolf Stober, da mesma forma, esclarece que os ordenamentos jurídicos-econômicos 

podem ser elaborados com base em dois princípios ou modelos fundamentais: ou são baseados 

na autorresponsabilidade do empresário, sob a forma de economia de mercado e de livre 

concorrência; ou são estabelecidos na responsabilidade do Estado, organizados com economia 

planificada e com direção central cabendo à Administração. O autor lembra, contudo, que esses 

dois tipos são padrões ideais que não ocorrem na prática, principalmente em razão de suas 

fraquezas. Daí são adotados tipos intermediários, cabendo a decisão sobre a configuração do 

                                                
844 RODRIGUEZ, Tomás R. Fernández. El acceso preferente al crédito official en España. In: NIGRO, Mario; 
MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p. 299-
301. 
845 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Interventi. In: NIGRO; MARTÍN-RETORTILLO, op.cit., p.437-438. 
846 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.36-
41. 
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modelo econômico ao Estado, com base em sua soberania.847 

Se a realidade leva a adotar um modelo intermediário, é evidente que, em qualquer 

ponto entre os dois extremos haverá atuação estatal em menor ou maior grau. Por isso, segundo 

Danilo Tavares da Silva, citando Ha-Joon Chang, parece haver consenso sobre a necessidade 

de ação estatal. A controvérsia surge quando se começa a discutir o que lhe cabe e quando deve 

agir.848 

A despeito dessa controvérsia, historicamente o Estado tem sido fundamental para 

o desenvolvimento nacional,849 razão pela qual se evidencia a necessidade de seu fortalecimento 

e de sua atuação para atingir os objetivos constitucionais.850 Uma sólida base estatal é 

indispensável, nas palavras de Gilberto Bercovici, para que haja “[...] a prevalência das 

instituições democráticas sobre o mercado e a independência política do Estado em relação ao 

poder econômico privado [...]”.851 

Somente um Estado forte tem condições de decidir de acordo com o interesse 

coletivo buscando cumprir os objetivos estampados no art. 3o. da Constituição.852 

No Brasil, a ausência da iniciativa privada em setores estratégicos do país irá 

sustentar a ação estatal no fomento e na regulação do sistema de crédito para que o 

desenvolvimento determinado pela Constituição deixe de ser mero texto escrito em uma folha 

de papel.853 

A título de ilustração, Maria Lúcia Amarante de Andrade e Luiz Maurício da Silva 

                                                
847 STOBER, Rolf. Direito administrativo econômico geral. Tradução António Francisco de Sousa. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.110. 
848 SILVA, op. cit., p.36-36. 
849 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, 
p.29; DRAIBE, Sônia. 1930-1945: Rumo à Industrialização e à nova forma do Estado Brasileiro. In: DRAIBE, 
Sônia. Rumos e Metamorfoses: um estudo sobre a constituição do Estado e as alternativas da industrialização 
no Brasil. 1930-1960. 2.ed. Paz e Terra, p. 87-88. MATIJASCIC, Milko (org.). Presença do Estado no Brasil: 
federação, suas unidades e municipalidades. 2.ed. Brasília: Ipea, 2010. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/presenca/images/presenca_web_2aed.pdf>, acesso em: 2 abr. 2015. p. 9-13. 
850 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 64-68.  
851 Idem. O ainda indispensável direito econômico. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; BERCOVICI, 
Gilberto; MELO, Claudineu de (Orgs.). Direito humanos, democracia e república: homenagem a Fábio 
Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 519. BERCOVICI, Gilberto. Atuação do Estado no 
domínio econômico e sistema financeiro nacional. Inexigibilidade de licitação em incorporação ou em alienação 
do controle de uma sociedade de economia mista por outra sociedade de economia mista. Revista de direito 
mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 148, ano XLVI, out./dez. 2007, p.259-260. 
852 BERCOVICI, Gilberto. Estado, soberania e projeto nacional de desenvolvimento: breves indagações sobre a 
Constituição de 1988. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. n.1, p. 559-569, jan./jun. 2003.  
853 Idem. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 35-67. 
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Cunha lembram que, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, a participação do Estado foi 

essencial para constituir a indústria siderúrgica.854 Por outro lado, de acordo com eles, sua 

continuação no setor atrapalhava o desenvolvimento, porque as decisões, além de terem 

natureza política, acabavam não dotando as empresas da velocidade necessária para se adaptar 

à dinâmica do mercado.855 Fica claro, então, que ajustes são necessários, mas não simplesmente 

suprimir a ação estatal, principalmente em países periféricos. 

Lembra Luciano Coutinho que até no período de maior prevalência das ideias do 

Consenso de Washington, mesmo o Banco Mundial teve que reconhecer o papel determinante 

do Estado na industrialização asiática.856 

É um fato, aliás, que quanto maior o mercado, maior é a estrutura estatal. A respeito 

do assunto, Dani Rodrik assevera que os países ricos possuem mercados que funcionam melhor 

e governos que são maiores quando comparados com países pobres, o que demonstra que o 

Estado é fundamental para o próprio mercado.857 

Existe até uma lei mencionada por Ha-Joon Chang, conhecida como Lei de Wagner, 

segundo a qual, com o desenvolvimento da sociedade Humana, há uma tendência de o tamanho 

relativo do governo aumentar.858 Esse autor ressalta que é quase pacífico que uma burocracia 

eficiente e limpa é indispensável para o desenvolvimento econômico,859 inclusive segundo o 

Banco Mundial.860 

                                                
854 Para um histórico que revela a importância do papel estatal para a industrialização brasileira, inclusive apesar 
da resistência da elite econômica, cf.: BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico aplicado: estudos e pareceres. 
São Paulo: Editora Contracorrente, 2016, p.571-615.  
855 ANDRADE, Maria Lúcia Amarante de; CUNHA, Luiz Maurício da Silva. O setor siderúrgico. In: PAULO, 
Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – 50 anos: histórias setoriais. Brasília, DBA: 2002, p.27. 
856 Luciano Coutinho, a propósito, pontua: “Não resta dúvida – para qualquer analista sério e informado – que o 
desdobramento e a concretização dos processos de industrialização dos países periféricos dependeram 
diretamente da iniciativa, formento e coordenação por parte do Estado. Desde logo coube ao Estado estruturar e 
alocar meios de crédito e de capitalização, com taxas de juros baixas e prazos relativamente longos.” Menciona 
ainda instrumentos fiscais e normas protetoras da atividade nacional. (COUTINHO, Luciano. Coreia do Sul e 
Brasil: Paralelos, Sucessos e Desastres. In: FIORI, José Luís (Org.). Estados e moedas no desenvolvimento das 
nações. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 357). Devo a citação a Danilo Tavares da Silva (Política industrial e 
desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 33). O mencionado reconhecimento do Banco Mundial 
está em: THE WORLD BANK. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. New York: 
Oxford University Press, 1993. Disponível em: < http://bit.ly/1NFHszv> Acesso em: 13 maio 2016. 
857 RODRIK, Dani. The globalization paradox: democracy and the future of the world economy. New York: 
W. W. Norton & Company, 2011. e-book, p. 28;40. 
858 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. 
Tradução Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p. 19. 
859 Ibid., p.136. 
860 THE WORLD BANK. World Development Report 1997: The State in a changing world. New York: 
Oxford University Press, 1997. Disponível em: < http://bit.ly/1NlHNst> Acesso em: 20 abr. 2016. 
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Um Estado fraco, de acordo com Eduardo Levy Yeyati, Alejandro Micco e Ugo 

Panizza, sequer serve para ser um bom regulador da economia.861 

Apenas para reforçar os riscos de se defender os extremos do livre mercado, cabe 

lembrar que é notório que o capital busca crescer, o que é legítimo, inclusive sob a ótica de 

nosso ordenamento, na medida em que a Constituição garante a livre iniciativa. Aliás, não se 

trata apenas de acumular, mas de sobreviver, uma vez que a concorrência impõe o lucro como 

uma necessidade, sob pena de fenecimento. Num contexto concorrencial, em que a regra é cada 

um por si, ou cada grupo por si, os agentes buscam estratégias que os conduzam à melhor 

posição possível. Mas se cada qual se preocupa com a própria sobrevivência/acumulação, o que 

levaria a supor que isso produziria o bem-estar coletivo numa sociedade desigual? O mais fraco 

conseguiria obter o melhor para si ou apenas o melhor possível de acordo com sua condição 

inferior? Em suma, deixar cada um por si provavelmente levaria a um “salve-se quem puder”.862 

John Maynards Keynes, a propósito do laissez-faire, já advertia para os custos e 

para os aspectos negativos da lei da selva de inspiração de Darwin.863 Também destacava que 

a teoria de Adam Smith da ordem natural que justificaria a plena liberdade estaria baseada em 

uma visão teísta e otimista do mundo. 

Não parece estar errada essa assertiva sobre Smith quando se vê em sua Teoria dos 

Sentimentos Morais passagem como a que segue: 

O homem sábio e virtuoso está sempre querendo que seu próprio interesse 
privado deva ser sacrificado pelo interesse público de sua própria ordem 
particular ou sociedade. Ele está sempre querendo, também, que os interesses 
desta ordem ou sociedade sejam sacrificados pelo interesse maior do Estado 
ou da soberania, da qual esse interesse é apenas uma parte subordinada. Ele 
deveria, então, estar querendo igualmente que todos os interesses inferiores 
sejam sacrificados pelo interesse maior do universo, para o interesse da grande 
sociedade de todos os seres sensíveis e inteligentes, dos quais o próprio Deus 
é o administrador imediato e diretor.864 

                                                
861 YEYATI, Eduardo Levy; MICCO, Alejandro; PANIZZA, Ugo. Should the Government Be in the Banking 
Business? The Role of State-Owned and Development Banks. Nov. 2004. Universidad Torcuato di Tella. Inte-
American Development Bank. (Research Department Working Papers no 517). Disponível em: 
<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-517.pdf > Acesso em: 11 jun. 2016, p. 10. 
862 SAMPAIO JÚNIOR, Plínio de Arruda. O impasse da “formação nacional”. In: FIORI, José Luís. Estados e 
moedas no desenvolvimento das nações. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p.  426;440. 
863 KEYNES, John Maynard. O fim do “laissez-faire”. In: SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynard 
Keynes: coleção os grandes cientistas sociais. 2.ed. São Paulo: Ática, 1984, p. 116-118. Cf. SARAI, Leandro. O 
papel do estado no desenvolvimento: ação ou liberação. Revista Direito Mackenzie. São Paulo, v.5, n.1, p. 142-
163, 2012. Disponível em: < http://bit.ly/29LCYZQ> Acesso em: 7 abr. 2015. 
864 SMITH, Adam. The theory of moral sentiments. 6.ed. de 1790. São Paulo: Metalibri, 2006, p. 213-214. 
Disponível em: < http://bit.ly/2aYZVpM > Acesso em: 7 abr. 2015. Tradução livre. 
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A sociedade atual é um conjunto de apenas homens sábios e virtuosos dispostos a 

se sacrificar pelo bem do próximo? Em princípio, para que alguém queira sacrificar-se pelo 

próximo, seria importante um sistema ou uma cultura de coordenação dos interesses privados 

assegurando que o próximo, num futuro, possa retribuir o sacrifício.865 Sem isso, talvez seja 

exigir demais do homem médio o sacrifício próprio sem nenhuma garantia de que será assistido 

nas adversidades. No funcionamento do mercado, parece prevalecer outra lógica, como a do 

dilema do prisioneiro,866 que contrariaria a tese acima de Adam Smith.867 

Como diz Keynes, teorias como a do laissez-faire suporiam  

um estado de coisas no qual a distribuição ideal dos recursos produtivos pode 
ser conseguida através de indivíduos que agem de maneira independente, pelo 
método de ensaio e erro, de tal maneira que os indivíduos que se movimentam 
na direção correta destruirão, pela competição, aqueles que se movimentam 
na direção errada.868 

Mas se tratam de meras hipóteses baseadas em suposições provisórias. Por isso que, 

no funcionamento da economia, Keynes é categórico ao afirmar que a presença do Estado é 

essencial.869 

É bom ressaltar aqui que Keynes, apesar de suas críticas ao laissez-faire, não era 

um adepto do socialismo marxista ou do protecionismo. As duas doutrinas para ele eram fracas, 

                                                
865 Sobre o mimetismo no comportamento humano, influenciado pelo ambiente, e sobre o equilíbrio que se deve 
ter em não considerar os seres humanos totalmente egoístas ou altruístas, cf.: SEN, Amartya. Desenvolvimento 
como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.350-358. 
866 O “Dilema do Prisioneiro” é uma das elaborações da teoria dos jogos que traz intrigantes reflexões sobre as 
interações sociais. Ele é assim descrito por Kuhn: “Tanya e Cinque foram presos por roubar o Hibernia Savings 
Bank e colocados em células de isolamento separadas. Ambos se preocupam muito mais com sua liberdade 
pessoal do que com o bem-estar do seu cúmplice. Um promotor esperto faz a seguinte oferta para cada: ‘Você 
pode escolher confessar ou calar. Se você confessar e seu cúmplice permanecer em silêncio, vou retirar todas as 
acusações contra você e usar seu testemunho para garantir que seu cúmplice seja punido severamente. Da mesma 
forma, se seu cúmplice confessar enquanto você permanece em silêncio, ele será libertado enquanto você será 
condenado. Se ambos confessarem, conseguirei duas condenações, mas verei se consigo a liberdade condicional 
antecipada para vocês. Se ambos permanecerem em silêncio, vou ter que me contentar com a condenação de 
vocês por posse de armas de fogo. Se você deseja confessar, você deve deixar uma nota com o carcereiro antes 
de meu retorno amanhã de manhã.’” (KUHN, Steven. Prisioner’s Dilemma. The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2009. Disponível em: <hppt://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/prisioner-dilemma/> 
Acesso em: 14 ago. 2015, tradução livre.) 
867 Karl Polanyi também evidencia a lógica de funcionamento de um mercado autorregulável (POLANYI, Karl. 
A grande transformação: as origens de nossa época. Tradução Fanny Wrobel. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012, e-book).  
868 KEYNES, John Maynard. O fim do “laissez-faire”. In: SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynard 
Keynes. Coleção os grandes cientistas sociais. 2.ed. São Paulo: Ática, 1984, p. 116. 
869 “Portanto, em condições de laissez-faire, talvez seja impossível evitar grandes flutuações do emprego sem 
uma profunda mudança na psicologia do mercado de investimentos, mudança essa que não há razão para esperar 
que ocorra. Disso concluo que não se pode, com segurança, deixar nas mãos privadas a tarefa de regular o 
volume corrente do investimento.” (KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do juro e da moeda. 
Tradução Manuel Resende. São Paulo: Saraiva, 2012, p.290.) 
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sendo a primeira “ilógica” e “insípida”. O protecionismo, por outro lado, embora plausível, 

também não teve forças para debater com o laissez-faire, justamente porque, assim como a 

outra doutrina, teria evidentes deficiências científicas.870 A ideia de Keynes seria justamente 

fortalecer o capitalismo para levar a sociedade a uma situação melhor.871 

Também cabe salientar que, segundo Amartya Sen, Adam Smith não era totalmente 

contrário à ação estatal,872 tanto que criticava a pretensão de alguns grupos de agir contra a 

concorrência e defendia a legislação que protegia os interesses dos trabalhadores.873 

Amartya Sen menciona ainda que mesmo Karl Marx também parecia preferir um 

mercado onde os trabalhadores tivessem liberdade àqueles em que fossem privados da 

possibilidade de escolher seus patrões.874 Por isso, quando se defende o livre mercado, a ênfase 

deveria estar na liberdade adequadamente distribuída e não no mercado em si.875 

O aspecto crítico, então, não é ação estatal, mas a ação que provoque privações 

injustas da liberdade. Tal ação, vale ressaltar, tanto pode ser originária do Estado quanto de 

grupos privados. A diferença é que a democracia pode conter o Estado, mas o perigo é maior 

quando se deixa livre o Poder Econômico.876 

Por isso a defesa simplista do livre mercado também é criticada por Calixto 

Salomão Filho, segundo o qual haveria situações em que o mercado sequer poderia funcionar e 

situações em que deveria haver a completa alteração de seu funcionamento para que cumprisse 

sua função social. De acordo com ele, em ambientes com determinado nível de assimetria de 

informações ou em que haja bens comuns, o mercado não teria condições de funcionar. Há 

                                                
870 KEYNES, John Maynard. O fim do “laissez-faire”. In: SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynard 
Keynes. Coleção os grandes cientistas sociais. 2.ed. São Paulo: Ática, 1984, p. 118. 
871 Ibid., p.124-126. 
872 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p.407-408.  
873 A seguinte passagem mostra a defesa Adam Smith em favor da legislação que protege os trabalhadores: 
“Quando a legislação tenta regular as diferenças entre patrões e seus empregados, seus conselheiros são sempre 
os patrões. Quando a regulação, assim, é em favor dos empregados, ela é sempre justa e equitativa, mas ela é às 
vezes contrária, quando em favor dos patrões.” (SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations. v.1. edited with an Introduction, Notes, Marginal Summary and an Enlarged Index by Edwin 
Cannan. London: Methuen, 1904, Disponível em: <http://oll.libertyfund.org/titles/237> Acesso em: 25 maio 
2016, e-book, Livro I, Capítulo X, Parte II, parágrafo 61) 
874 SEN, op. cit., p.47;152. 
875 Ibid., p. 151. 
876 “A ameaça à liberdade, dizia Karl Mannheim, não vem de um governo que é ‘nosso’, que elegemos e que 
podemos derrubar, mas das oligarquias sem responsabilidade pública. As coalizações de interesses e as 
combinações empresariais típicas do capitalismo contemporâneo têm poder para adotar medidas arbitrárias, 
como racionamento da produção, greve de investimentos, aumentos abusivos de preços, controle de patentes, de 
recursos e de mercados.” (BELLUZZO, Luiz Gonzaga. Antecedentes da tormenta: origens da crise global. São 
Paulo: Unesp, 2012, p.50) 
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hipóteses ainda em que os objetivos do funcionamento do mercado são incompatíveis com os 

resultados sociais esperados. Ele usa como exemplo a limitação do mecanismo do preço como 

principal critério de direcionamento das escolhas. Exemplificando essa hipótese, o autor 

demonstra que muitas vezes o consumidor tende a preferir o produto mais barato, ainda que 

produzido por meio da degradação do meio ambiente e com desrespeito dos direitos 

trabalhistas.877 

Karl Polanyi, por seu turno, é enfático em afirmar que, de um lado, um mercado 

autorregulável é uma utopia,878 que exigiria no mínimo a separação institucional da sociedade 

em esferas econômica e política.879 De outro, é o Estado que cria e mantém o mercado.880 De 

acordo com esse autor, quando as forças do mercado tornam o homem, o solo e a moeda 

mercadorias fictícias, surge um contramovimento para proteger esses elementos. A legislação 

fabril e social visa a proteger o homem. As leis da terra e tarifas agrárias buscariam resguardar 

os recursos naturais e a cultura do campo. Por sua vez, também se fizeram necessários bancos 

centrais e a gestão do sistema monetário para “manter as manufaturas e as outras empresas 

produtivas a salvo do perigo que envolvia a ficção da mercadoria aplicada ao dinheiro.” Aliás, 

para Polanyi, a própria produção capitalista precisava ser protegida dos efeitos de um mercado 

autorregulável.881 Fica fácil então compreender o papel do direcionamento de crédito como 

parcela desse contramovimento. 

Mas se o livre mercado isolado, como exposto, não seria um adequado regulador 

da economia, caberia questionar porque as nações mais desenvolvidas defenderiam que os 

países em desenvolvimento implantassem internamente e nas relações internacionais as regras 

do livre mercado. Isso provavelmente decorre do fato de tais nações já saberem de antemão 

quem irá se sair melhor. Esquecem-se ou ocultam o fato de em seu passado terem recorrido 

significativamente à ação estatal em defesa dos interesses econômicos de seus nacionais. Em 

suma, mesmo na relação entre países, o livre comércio funciona melhor quando há equivalência 

                                                
877 SALOMÃO FILHO, Calixto. Reflexões sobre a disfunção dos mercados. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais. v.64, p.149, abr.2014. 
878 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Tradução Fanny Wrobel. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012, e-book, p. 50. 
879 Ibid., p. 102. 
880 Ibid., p. 93; 171 e segs.. “A perspicácia de Robert Owen provou ser verdadeira: caso se deixasse a economia 
de mercado se desenvolver de acordo com as suas próprias leis, ela criaria grandes e permanentes males.” 
(POLANYI, ibid., p. 182). 
881 Ibid., p. 184.  
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de forças em jogo, ou seja, países com semelhantes níveis de desenvolvimento.882 

Sem esse equilíbrio, o livre mercado pretendido pelas economias mais avançadas é 

aquele que prega aos países em desenvolvimento que sejam meros exportadores de matéria 

prima e importadores de manufaturados, ideia antiga e já presente em discurso de Robert 

Walpole em 1721 ao Parlamento britânico quando apresentou a reforma da legislação mercantil. 

Em seu discurso, citado por Chang, disse Walpole: “é evidente que nada contribui mais para 

promover o bem-estar público do que a exportação de bens manufaturados e a importação de 

matéria-prima estrangeira.”883 Dito de outro modo, em um contexto com países muito distintos 

entre si, a lei do livre mercado torna-se a lei do mais forte,884 que busca manter as nações 

subdesenvolvidas como meras minas, florestas ou fazendas passíveis de livre exploração. 

Em suma, a força do mercado pode contribuir para o desenvolvimento,885 mas não 

se mostra provável que isso vá ocorrer se ela for deixada totalmente livre numa sociedade 

desigual e num Estado em formação como o Brasil.886 

Assim como os problemas da ação estatal não justificam o desmonte do Estado, 

mas sim seu aprimoramento, da mesma forma as falhas de mercado exigem regulação para sua 

correção e não a supressão dos mercados.887 

Nessa linha, o caminho que vem se mostrando mais profícuo é o da parceria entre 

Estado e sociedade.888 Calixto Salomão Filho também ressalta que, se nem Estado, nem 

mercado, conseguem organizar a sociedade, seria necessário outro instrumento para tanto, que 

                                                
882 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. 
Tradução Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p. 16; 114. “Assim como as manufaturas de 
algodão – a indústria mais importante do livre-comércio – foram criadas com a ação de tarifas protetoras, de 
exportações subvencionadas e de subsídios indiretos dos salários, o próprio laissez-faire foi imposto pelo 
estado.” (POLANYI, Karl. op. cit., p. 193). 
883 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.42. 
884 Ibid., p.224. 
885 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p.20;43. 
886 PAULANI, Leda Maria. A utopia da nação: esperança e desalento. In: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlo; 
REGO, José Marcio (Orgs.). A grande esperança em Celso Furtado: ensaios em homenagem aos seus 80 anos. 
São Paulo: editora 34, 2001, p. 149-150. 
887 SEN, op.cit., p.189. 
888 RUY, Arnoldo Wald. O futuro do direito bancário e a regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado 
de Capitais. v. 64, p. 13-32, abr.-jun. 2014. Exemplo disso é a convivência de mecanismos estatais e privados 
no crédito para o setor rural (CHAVENCO, Maurício Rodrigues de Albuquerque. O SNCR e os novos 
instrumentos de financiamento do agronegócio: o mercado de crédito rural brasileiro entre dois modelos. 
2015. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015). 



268 
 

influenciasse os agentes a terem objetivos supraindividuais e a cooperarem entre si.889 A 

propósito, Gilberto Bercovici aponta ser equivocada a visão que coloca como esferas 

contraditórias o Estado e o mercado.890 

José Tadeu De Chiara também alerta para os equívocos das defesas extremadas do 

liberalismo puro e da planificação total:891 

A presença do Estado na ordem econômica, intervindo e organizando os 
mercados, colocou-se, a partir da compreensão, por sistema de livre empresa, 
que não mais poderia ele, o Estado, ficar reduzido aos ideais do liberalismo 
clássico, de paz, segurança e justiça; e nem, por outro lado, suprimir a 
liberdade de iniciativa, e substituir o mercado pela planificação global da 
produção e do consumo, como os estados coletivistas. 

4.1.2.2 Prioridade, plano, ação e Direito 

Se do ponto de vista econômico e histórico já se fundamentou o papel da ação 

estatal, cabe reforçar finalmente que, também sob o ponto de vista jurídico, ela é cabível, com 

base na própria Constituição, seja porque o art. 3o. traz uma série de objetivos a serem 

alcançados, com um claro plano de desenvolvimento, seja porque cabe ao Estado a prestação 

de serviços públicos e mesmo a exploração da atividade econômica, além de lhe competir a 

normatização e regulação dessa atividade, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, tudo nos termos 

dos arts. 173 a 175 do texto constitucional.892 

Não só é cabível como é “necessária uma política deliberada de desenvolvimento, 

em que se garanta tanto o desenvolvimento econômico como o desenvolvimento social, dada 

sua interdependência”, nas palavras de Gilberto Bercovici.893 Danilo Tavares da Silva também 

concorda que se encontra na Constituição uma missão para o Estado superar o 

                                                
889 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito empresarial público. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro. ano 36, v.112, p.9-18, out./dez. 1998. 
890 BERCOVICI, Gilberto. A constituição invertida: a suprema corte Americana no combate à ampliação da 
democracia. Lua Nova, São Paulo, 89, 2013, p. 107. 
891 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.66. 
892 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da constituição de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 51; 33-34. Danilo Tavares da Silva também elenca dispositivos 
constitucionais que autorizam a ação estatal buscando o desenvolvimento por meio do fomento (SILVA, Danilo 
Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos produtivos locais. 
2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.54-62). 
893 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, 
p.37. 
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subdesenvolvimento.894 

A Constituição Federal tanto determina a ação estatal voltada ao 

desenvolvimento,895 quanto reconhece ao mercado papel fundamental nessa missão. Com 

efeito, nas palavras do art. 219 da Constituição, “o mercado interno integra o patrimônio 

nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, 

o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.” 896 

O instrumento fundamental do Estado na busca do desenvolvimento será o Direito 

Econômico, por seu papel ambivalente de promover o adequado funcionamento do mercado e 

a necessária transformação para superar o subdesenvolvimento, segundo Gilberto Bercovici.897 

Calixto Salomão Filho também destaca que seria função do Direito e não da Economia corrigir 

as falhas do mercado.898 

Nas palavras do Fábio Konder Comparato, o Direito Econômico se manifesta como 

“o conjunto das técnicas jurídicas de que lança mão o Estado contemporâneo na realização da 

sua política econômica. Ele constitui assim a disciplina normativa da ação estatal sobre as 

estruturas do sistema econômico, seja este centralizado ou descentralizado.”899 

De acordo com José Tadeu de Chiara, o Direito Econômico estuda a regulação dos 

mercados sob o prisma funcional da coletividade, afastando-se dos critérios dos meros 

interesses egoísticos privados, e dos aspectos puramente públicos. Dentro do Direito 

Econômico, a disciplina monetária, que interessa à presente pesquisa, afeta o nível de 

                                                
894 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.52. 
895 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, 
p.37. 
896 Além de proteger a livre iniciativa e a livre concorrência, por exemplo. 
897 BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito econômico. In: BENEVIDES, Maria Victoria de 
Mesquita; BERCOVICI, Gilberto; MELO, Claudineu de (Orgs.). Direito humanos, democracia e república: 
homenagem a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 516-518. BERCOVICI, Gilberto. 
Atuação do Estado no domínio econômico e sistema financeiro nacional. Inexigibilidade de licitação em 
incorporação ou em alienação do controle de uma sociedade de economia mista por outra sociedade de economia 
mista. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n. 148, ano XLVI, 
out./dez. 2007, p.260. 
898 SALOMÃO FILHO, Calixto. Reflexões sobre a disfunção dos mercados. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais. v.64, p.149, abr.2014. 
899 COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais, São Paulo, n.355, 
1968, p. 22. De certa forma, analisando a concepção de Giuseppe Guarino sobre o Direito Administrativo, parece 
haver uma zona de intersecção com o Direito Econômico. Para Giuseppe Guarino, após discorrer sobre a 
superação da noção de Direito Administrativo como o direito da administração pública, afirma que o Direito 
Administrativo seria a “ciência que se ocupa de todas as técnicas e meios que sejam realizados 
institucionalmente para buscar aquelas finalidades que sejam os objetivos da coletividade.” (GUARINO, 
Giuseppe. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del 
credito. Padova: Cedam, 1970, p.488, tradução livre). 
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dominação dos agentes, influenciando poupança, consumo e investimento.900 

Cabe ao Direito Econômico auxiliar na solução dos grandes problemas sociais, 

buscando trazer harmonia e equilíbrio.901 Além dessa estabilidade, o aspecto institucional é 

considerado tão importante quanto o desenvolvimento tecnológico.902 

Essas ideias, como se vê, têm íntima relação com a teoria dos jogos mencionada 

acima, em que a ação estratégica dos participantes depende de suas crenças, de suas 

expectativas. Muitas vezes, a ação que é melhor para o grupo só vai ser adotada pelo indivíduo 

se este tiver a certeza de que os demais integrantes também adotarão determinada conduta. 

É necessário investimento para que todos ganhem. Mas, para isso, cada agente 

necessita estar seguro de que todos irão investir para uns validarem as decisões dos outros. Caso 

contrário, o resultado será prejudicial para todo o conjunto. Mesmo que a ação dos agentes, do 

ponto de vista microeconômico, possa ser considerada boa para cada um, ela pode ensejar um 

mal para o conjunto do ponto de vista macroeconômico, mormente no longo prazo.903 

Assim como ocorre com a ação dos agentes, também há um dilema para a existência 

de grandes projetos, como estradas, portos e fábricas. Isso porque são complementares entre si, 

de modo que um só é lucrativo se o outro existir, mas o outro só é lucrativo se o primeiro 

também existir. Como a iniciativa privada pode não ter condições de implantar todos ao mesmo 

tempo, pensadores como Rosenstein-Rodan sustentaram que cabe ao Estado e não à iniciativa 

privada dar o grande impulso, principalmente nos países em desenvolvimento. A grande ideia 

por traz da teoria do grande impulso é a de que no desenvolvimento não se pode fazer nada até 

que se possa fazer tudo.904 

No caso brasileiro, segundo Gilberto Bercovici, muitas teorias influenciaram a ação 

estatal em busca do desenvolvimento e da redução das desigualdades regionais. Entre elas 

estaria, em primeiro lugar, a Teoria dos Pólos de Crescimento de François Perroux, segundo a 

                                                
900 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.116-117. 
901 FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. Os grandes bancos e a democratização do crédito: uma proposta de 
regulação. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 27, p. 84-119, jan./mar. 2005. 
902 WALD, Arnoldo. A função social do crédito e a nova parceria entre o governo e o empresariado. Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v.24, p. 35-40, abr./jun. 2004. A afirmação da importância do 
aspecto institucional, contudo, não pode ser reduzida às conclusões da Law and Finance, aspecto que será 
tratado adiante. (SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: 
persistência e dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese 
(Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, 2009, p.306-307). 
903 BELLUZZO, Luiz Gonzaga. O capital e suas metamorfoses. São Paulo: Unesp, 2013, p. 161-162. 
904 KISHTAINY, Niall et alli. O livro da economia. Trad. Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo: Globo, 2013, 
p.188-193. 
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qual o nascimento ou crescimento de uma indústria induz ao aparecimento de outras, 

agregando-se em pólos por onde se difundem as transformações, embora tais pólos provoquem 

desigualdades regionais. Outra teoria seria de Gunnar Myrdal, que sustentava a circularidade 

causal dos processos sociais, instaurados por decisões econômicas que poderiam ter efeitos 

regressivos (backwash effects) ou propulsores (spread effects), de modo que o problema dos 

países subdesenvolvidos estaria na fraqueza dos efeitos propulsores. Seguindo, Gilberto 

Bercovici menciona ainda a teoria de Albert Hirschman, de que o desenvolvimento seria 

naturalmente desequilibrado, fato que causaria uma tensão entre as regiões mais e menos 

desenvolvidas levando ao desenvolvimento geral, por força de efeitos de arrasto (demanda de 

insumos) e de propulsão (oferta de insumos). Esse último autor atribuía a causa do 

subdesenvolvimento à fraqueza das relações de interdependência entre as atividades 

produtivas.905 

Apesar da influência dessas ideias, Gilberto Bercovici salienta que a teoria que 

efetivamente direcionou a ação estatal nas políticas de desenvolvimento foi a teoria do 

subdesenvolvimento da CEPAL, que identificou internamente a mesma relação que havia entre 

países de centro e países periféricos no que diz respeito à deterioração dos termos de troca e 

transferência de renda, tornando regiões menos desenvolvidas mais dependentes de outras 

regiões mais ricas como propulsoras do próprio desenvolvimento.906 

Sendo o subdesenvolvimento um problema que a todos prejudica, não teria sentido 

deixar por conta dos próprios agentes privados, sem coordenação, buscar superá-lo. Até porque, 

por outro lado, se o desenvolvimento a todos interessa, torna-se um bem público, cabendo a 

todos contribuir. A descentralização econômica pode ser o melhor remédio em muitas situações, 

mas não em todas. A busca do desenvolvimento, por exemplo, parece demandar certa 

coordenação e o ente que é capaz de conciliar os interesses de todos, para tanto, é o Estado. 

Ele permite uma ação racional e deliberada. Com a base teórica acima exposta, o 

Estado, diretamente ou em colaboração com os agente privados, toma e executa as decisões que 

compõem a política econômica, segundo Comparato, normalmente de forma coordenada em 

um plano.907 Essa execução necessita ainda de um controle para aferição do cumprimento 

                                                
905 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 
64-66; FIORI, José Luís. Introdução: De volta à questão da riqueza de algumas nações. In: FIORI, José Luís 
(Org.). Estados e moedas no desenvolvimento das nações. 4.ed. Rio de Janeiro: Vozes, p. 27. 
906 BERCOVICI, op. cit., p. 66-67; 95-105. 
907 COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais, São Paulo, n.355, 
1968, p. 22-24. 
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adequado do plano, com o atingimento dos resultados esperados, ou mesmo para verificação da 

necessidade de alterações na execução ou no próprio plano. 

Para tratar de desenvolvimento, então, deve-se ter em mente um planejamento 

abrangente da ação estatal e não políticas públicas fragmentadas.908 

Essa abrangência também deve dizer respeito ao aspecto temporal. A busca do 

desenvolvimento exige um planejamento para o longo prazo. Não é demais acrescentar o alerta 

de Bernard Lietaer, segundo o qual a maioria das decisões de negócios hoje é tomada com 

horizontes de menos de cinco anos, o que pode, além de se chocar com essa exigência, tornar 

insustentável o sistema capitalista como um todo para as próximas gerações,909 caso seja 

deixada somente ao mercado a condução do futuro da sociedade. 

Do ponto de vista jurídico, Paulo Augusto Furtado Mendonça destaca que o 

planejamento para o desenvolvimento se faz basicamente por meio do Plano Plurianual- 

PPA.910 Caberia ao plano conciliar os objetivos econômicos com o direcionamento dos recursos 

públicos necessários a sua execução. 

E a política de crédito também deve integrar o planejamento. Tomás R. Fernández 

Rodriguez lembra que o crédito oficial é um instrumento de seleção das inversões mais 

convenientes dentro de um sistema definido de objetivos e meios de desenvolvimento, de modo 

que ele deve estar integrado de forma harmônica com todo o plano, cuja elaboração deve ser 

racional para permitir uma execução que leve aos resultados esperados.911 

Nesse processo, é importante a eleição dos setores que serão afetados pela estratégia 

estatal. Destaque-se que, segundo o BNDES, os setores que mais impulsionaram o 

desenvolvimento do Brasil seriam siderurgia, petroquímica, transporte ferroviário, celulose e 

papel, bens de capital, agroindústria, indústria automotiva, comércio e serviços, 

eletroeletrônica, telecomunicações, indústria têxtil, energia, infraestrutura urbana e social.912 
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Atualmente, no que diz respeito às áreas prioritárias, Gilberto Bercovici, por 

exemplo, aponta a necessidade de um planejamento científico e tecnológico, pois essa política 

está vinculada à política de desenvolvimento e representa o meio para se atingir independência 

da tecnologia externa.913 Annibal V. Villela e Wilson Suzigan,914 assim como Eros Grau,915 

também indicam o setor difusor de progresso técnico como prioridade. 

Um breve olhar na história pode reforçar a importância da tecnologia, ou da falta 

dela, para o destino da nação. Em Caio Prado Júnior, por exemplo, é evidente como o caráter 

rudimentar da exploração da madeira devastou as florestas logo após o descobrimento do Brasil. 

Em outro exemplo ainda na era colonial, nota-se como seu atraso tecnológico também foi uma 

das causas de sua derrota pela concorrência externa na produção de certos gêneros agrícolas. A 

rudimentariedade, enfim, passou pela atividade extrativa mineral e chegou até a 

industrialização.916 Desse modo, a inovação é o ponto chave para sustentar o 

desenvolvimento.917 

E uma das principais medidas para a concretização da inovação é o seu 

financiamento, notadamente o financiamento público em alguns mercados, segundo Danilo 

Tavares da Silva, inclusive por conta de diretriz constitucional.918 

                                                
913 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 
2011, p. 212. 
914 VILLELA, Annibal V.; SUZIGAN, Wilson. Elementos para discussão de uma política industrial para o 
brasil. Brasília: IPEA, 1996. (Texto para Discussão nº 421), p. 21-24. 
915 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 14.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p.231. 
916 PRADO JÚNIOR. Caio. Histórica econômica do brasil. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
917 ERBER, Fabio Stefano. Apresentação: Desenvolvimento econômico: recorte setorial. In: PAULO, Elizabeth 
Maria de São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
50 anos: histórias setoriais. Brasília, DBA: 2002, p. 11. MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: 
desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 
2014, e-book. A demonstrar o reconhecimento da importância da inovação para o Direito, a Constituição 
estabelece vedações no art. 167, que buscam, em suma, o controle democrático e responsável dos recursos, na 
medida em que impedem o Poder Executivo de mudar sua destinação ou de realizar despesas sem que estejam 
previamente autorizadas por lei. Há uma exceção importante no §5º do art. 167, introduzido recentemente pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, que permitiu, mediante ato do Poder Executivo, “a 
transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra”, desde 
que “no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de 
projetos restritos a essas funções”. Essa novidade está ligada à percepção da importância dessas atividades para a 
promoção do desenvolvimento e, portanto, para o atingimento dos objetivos estipulados no art. 3º da 
Constituição. (BRASIL. Senado Federal. Agência Senado. Promulgada emenda que incentiva ciência, tecnologia 
e inovação. Senado notícias. Disponível em: < http://bit.ly/29JVMW8 > Acesso em: 1º jul. 2015). Cabe 
registrar também que, para Calixto Salomão Filho, as inovações necessárias em países subdesenvolvidas não 
seriam do processo produtivo, mas na demanda, dando como exemplo o processo de substituição das 
importações. (SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos 
jurídicos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 46-48.) 
918 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
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Conciliando o reconhecimento da necessidade de atuação estatal e da prioridade do 

setor inovador, a partir de 2003 o Governo Federal muda a postura de afastamento até então 

tomada e decide implantar uma política industrial, buscando priorizar os setores de software, 

bens de capital, fármacos e medicamentos e semicondutores.919 

Guido Mantega, quando então Presidente do BNDES, por exemplo, deixou claro 

que essa instituição teria papel fundamental em três pontos. Em primeiro lugar, investimentos 

em projetos de longo prazo indivisíveis que exijam grande volume de recursos. Em segundo 

lugar, projetos de investimento de curto e longo prazos com altas externalidades, como aqueles 

em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Em terceiro, projetos de investimento 

que exijam realização conjunta para ser viáveis, como, por exemplo, de transporte e de 

produção.920 

Seguindo o raciocínio exposto até aqui, fica evidente que a necessidade da ação 

estatal será tanto maior quanto maior o grau de subdesenvolvimento do país. Até por conta 

disso, a leitura do caput do art. 173 da Constituição, ao dispor que “a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 

segurança nacional ou a relevante interesse coletivo”, embora num primeiro momento pudesse 

levar ao entendimento de que essa permissão contida no dispositivo fosse mínima, até por conta 

do advérbio “só”, leva, na verdade, a uma conclusão contrária. Isso porque serão as condições 

da realidade brasileira que regularão a eficácia do permissivo. 

Diante da importância do planejamento para o rumo da nação,921 e se estando num 

                                                
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.49-50; 53-54. A Emenda Constitucional no 85, de 2015, 
introduziu e alterou dispositivos, reforçando o reconhecimento da importância da inovação, ciência e tecnologia. 
919 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do BNDES em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, 2009, p.237. Segundo Danilo Tavares da Silva, a política industrial teve 
sua denominação alterada ao longo do tempo para PITCE, Plano de Desenvolvimento Produtivo e Plano Brasil 
Maior. (SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.64).  
920 MANTEGA, Guido. O BNDES e o Novo Ciclo de Desenvolvimento. Revista do BNDES, v. 12, n. 23, p. 3-
16, jun. 2005. p. 6-7. 
921 Yttrio Corrêa da Costa Neto lembra que a experiência de planejamentos mais amplos se inicia com o Plano 
Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional (1939), o Plano de Obras e Equipamentos 
(1943) e o Plano Saúde, Alimentação, Transporte e Energia-Salte (1950). Soma-se a essa experiência a criação 
de organismos como o BNDES (1952) para formular, executar e controlar planos abrangentes. Além disso, ainda 
segundo o autor, a partir de 1956, com o Plano de Metas, é alargado o papel do Estado como agente empresarial, 
atuando na produção de aço, produção e refino de petróleo, produção e exportação de minério de ferro, produção 
de soda cáustica, produção de energia elétrica, transporte ferroviário, navegação de cabotagem e construção e 
novas rodovias. E essas linhas de ação tiveram como base o material preparado pela CMBEU e estudos 
desenvolvidos pelo Grupo Misto Cepal-BNDE. (COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: 
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Estado republicano, esse plano deve estar sujeito a um controle democrático por mecanismos 

adequados. 922 

A propósito, Angel Martín Diez-Quijada destaca como a concentração de 

competências no Poder Executivo para atuar na política monetária e de crédito, apesar de ser 

benéfica para sua coordenação e tecnicidade de suas decisões, acaba afastando o controle do 

parlamento e mesmo da Justiça sobre ela.923 Gustavo Vignocchi, por sua vez, ao tratar dos 

órgãos reguladores da moeda e do crédito, ressalta a importância de se evitar tanto a alta 

politização, como a acentuada tecnocracia.924 

José Tadeu De Chiara também alertava para os riscos de se manter órgãos com 

poder de gerir a moeda subordinados apenas ao Poder Executivo,925 inclusive a possibilidade 

de ações políticas prejudiciais ao coletivo.926 Arnoldo Wald, contudo, especificamente sobre o 

caso brasileiro, considera que haveria certo grau democrático nas normas de direito bancário, 

uma vez que seriam editadas em decorrência do diálogo entre governo e as classes 

interessadas.927 

Finalmente, se planejamento da ação estatal para direcionar as prioridades faz a 

ligação entre os objetivos do Direito Econômico com o desenvolvimento, cabe destacar que 

este se constitui em um direito autônomo, o direito ao desenvolvimento.928 

Para alcançar esses objetivos e concretizar esse direito, contudo, ainda há muito 

debate sobre o melhor caminho a ser adotado, inclusive no que diz respeito ao crédito e ao 

sistema financeiro como um todo. 

                                                
origem e aspectos de seu desenvolvimento. Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.98-99). Para mais detalhes 
dos Planos brasileiros, cf.: SOUZA, Nelson Mello e. O planejamento econômico no brasil: considerações 
críticas. Revista de Administração Pública, v.18, n.4, p. 25-71, Rio de Janeiro: out./dez. 1984. 
922 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, 
p.38-39. 
923 DIEZ-QUIJADA, Angel Martín. La organización jurídica del crédito oficial y su institucionalización en 
España. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. 
Padova: Cedam, 1970, p.388. 
924 VIGNOCCHI, Gustavo. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina 
pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p. 494. 
925 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p. 105. 
926 Ibid., p.126-127. 
927 WALD, Arnoldo. O papel pioneiro do direito bancário. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais. v.29, p. 359-371, jul./set. 2005. 
928 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, 
p.39-44. 
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4.2 Abordagens sobre a relação entre Estado e sistema financeiro 

O debate acerca da ação estatal no sistema financeiro é, em suma, uma discussão 

sobre quando, como e onde deve o Estado agir, ou seja, não difere muito da discussão a respeito 

da ação estatal em geral e sua relação com o livre mercado. 

Além do debate técnico científico, há questões políticas e ideológicas ligadas à luta 

pela apropriação do fundo público.929  

De modo geral, haveria em um extremo uma corrente pregando a plena liberdade 

do mercado para lidar com a questão da adequada captação e alocação dos recursos. No outro 

extremo, uma massiva atuação estatal nos mercados financeiros. Ambas as posições, para 

Stiglitz, pecariam por pregar respostas simples para problemas complexos.930 

Em meio a esses extremos, há mais de uma classificação entre as correntes de 

pensamento.  

4.2.1 Ortodoxos e heterodoxos 

Fazendo um apanhado histórico das principais teorias a respeito da atuação estatal 

no crédito, Ernani Teixeira Torres Filho e Fernando Nogueira da Costa, por exemplo, separam 

de um lado a corrente ortodoxa pré-keynesiana, representada por David Ricardo e pela 

Currency School, sustentando que a moeda e o crédito seriam ou deveriam ser neutros, não 

influenciando as decisões dos agentes econômicos e que as instituições financeiras seriam 

meros sujeitos passivos. 

De outro lado, estaria a corrente heterodoxa, representada por Henry Thornton e 

pela Banking School, que pregava a administração da moeda e do crédito, ante a importante 

influência que esses instrumentos tinham na economia. 

Embora a prática tenha demonstrado que a razão estava com a segunda corrente, 

predominou a defesa da primeira, talvez até por interesse dos bancos em não serem vistos como 

os causadores de certas mazelas sociais. Além disso, curiosamente, a defesa do livre mercado 

no âmbito teórico convivia com evidentes instrumentos estatais como o de emprestador de 

                                                
929 OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do Antivalor. In: Os Direito do Antivalor: A economia política da 
hegemonia imperfeita. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 19-48. 
930 STIGLITZ, Joseph. E. Government, financial markets, and economic development. Cambridge, MA: 
National Bureau of Economic Research, apr. 1991. (Working Paper no 3669). Disponível em: 
<http://www.nber.org/papers/w3669.pdf> Acesso em: 1o jun. 2016. p. 4. 
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última instância.931 

4.2.2 Os convencionais, as falhas de mercado e os keynesianos 

Victor Leonardo de Araujo e Marco Antonio Macedo Cintra, por sua vez, 

classificam em três as correntes acerca do papel estatal. Em primeiro lugar, eles trazem a visão 

convencional, que, juntamente com a hipótese da repressão financeira, sustentaria a 

liberalização. A hipótese da repressão financeira pregaria que a taxa de juros real artificialmente 

baixa levaria a um desestímulo para poupar, à necessidade de o governo se socorrer de emissões 

de moeda para se financiar e à alocação dos recursos em projetos capital-intensivos ou menos 

lucrativos. Essa visão estaria baseada em trabalhos de Shaw, Gurley e McKinnon.932 

A segunda corrente da classificação de Victor Leonardo de Araujo e Marco Antonio 

Macedo Cintra reconheceria a existência de falhas de mercado que impediriam que os objetivos 

previstos pela primeira corrente fossem alcançados. Essas falhas, em economias menos 

desenvolvidas, estariam principalmente no fato de os mercados financeiros serem incompletos, 

com mercados de capitais fracos e sistema bancário privilegiando empréstimos de curto prazo. 

Além disso, a assimetria de informações tornaria a hipótese de repressão financeira prejudicada. 

Essa segunda visão, que reconhece a necessidade de atuação estatal, tem base em Stiglitz.933 

No embate entre essas duas correntes, de acordo com Ernani Teixeira Torres Filho 

e Fernando Nogueira da Costa, a literatura desenvolvimentista verificou que os mercados 

privados de endividamento de longo prazo não surgiram nos países em desenvolvimento, o que 

levou os bancos de desenvolvimento a continuarem atuando em infraestrutura e indústrias de 

base, ao passo que, na Alemanha e Japão, por exemplo, esses bancos puderam atuar na área de 

educação e tecnologia de ponta. A literatura mainstream, por sua vez, considerou negativo o 

direcionamento de crédito porque isso teria impedido o desenvolvimento do mercado de 

capitais, como sustentado pela Hipótese da Repressão Financeira de Ronald Mckinnon. Por 

outro lado, em sentido contrário a essa corrente, é apresentada a Hipótese das Falhas de 

Mercado e do Modelo de Racionamento de Crédito de Joseph Stiglitz, que levavam à conclusão 

                                                
931 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p. 977-978. 
932 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.10-11.  
933 Ibid., p.11.  
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da necessidade de atuação estatal.934 

Sobre esse último modelo, Joseph E. Stiglitz e Andrew Weiss concluíram, entre 

outras coisas, que, em um mercado com informações imperfeitas, pessoas em situações iguais 

podem ser tratadas de forma diversa no acesso ao crédito, sendo possível que alguns tenham 

esse acesso negado mesmo se dispondo a pagar mais e a oferecer mais garantia. Por outro lado, 

justamente pela falta de informações, a competição entre os bancos para atrair clientes pode 

atrair justamente os mais arriscados, risco que se aumenta conforme aumenta a taxa de juros ou 

a exigência de garantia, seja por afastar investidores conservadores, seja por incentivar os 

tomadores a arriscar mais para poder pagar.935 

Taxas de juros maiores, assim, não levariam a uma redução necessária na demanda, 

mas a um aumento da inadimplência e a uma queda na rentabilidade, segundo Carlos Alberto 

Santos.936 

Stiglitz, constatando as falhas de mercado, concluiu que elas justificariam a ação 

estatal no mercado financeiro. Em primeiro lugar, porque a supervisão é um bem público, que 

economicamente significa algo de valor que beneficia uma coletividade, ainda que apenas um 

indivíduo tenha contribuído para gerar esse bem, o que acaba levando as instituições financeiras 

a ser pouco fiscalizadas por seus credores. Em segundo, haveria externalidades decorrentes da 

seleção dos tomadores de crédito, como a sinalização de que eles seriam confiáveis. Em 

terceiro, também haveria externalidades geradas pela crise de uma instituição financeira, que 

poderiam atingir todo o sistema. A ausência ou incompletude de mercado seria uma quarta falha 

que justificaria a ação estatal. A competição imperfeita seria a quinta falha, causada, 

principalmente, pela assimetria de informações. A sexta falha consistiria no fato de os mercados 

competitivos não serem Pareto eficientes, mesmo porque a eficiência de Pareto seria um modelo 

com muitas premissas que, na realidade, dificilmente ocorrem, fato que levaria a uma 

inadequada alocação dos recursos. Finalmente, os investidores não teriam informações 

                                                
934 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p. 977-980. 
935 STIGLITZ, Joseph E.; WEISS, Andrew. Credit rationing in markets with imperfect information. American 
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adequadas, fato que levaria à ação estatal, embora Stiglitz reconheça que isso não seria 

formalmente uma falha de mercado.937 

Joseph E. Stiglitz ressalta que o papel do mercado financeiro é o de escolher os 

melhores projetos (screening) e de monitorar o uso dos recursos. O problema do paradigma de 

mercado é o de também tratar o sistema financeiro como um simples mercado competitivo em 

que são vendidas mesas e cadeiras e em que a lei da oferta e da procura leva naturalmente a 

uma situação Pareto eficiente.938 

Apesar das falhas de mercado, Stiglitz reconhece que o Estado também está sujeito 

a falhas, tais como a possibilidade de usar o direcionamento do crédito em benefício de 

determinados sujeitos em razão de interesse pessoal do governo e a eventual falta de incentivos 

para fazer bons julgamentos na concessão do crédito. Por isso, de forma cautelosa, acaba 

restringindo sua proposta de ação estatal a medidas para atenuação do risco dos agentes 

privados.939 

Finalmente, a terceira corrente da classificação de Victor Leonardo de Araujo e 

Marco Antonio Macedo Cintra teria influência keynesiana, baseando-se no princípio de que os 

níveis de emprego e renda dependeriam do investimento (princípio da demanda efetiva), e não 

da poupança, como causa original. O investimento, por sua vez, necessitaria da expectativa dos 

empresários e da disposição dos bancos para mobilizar recursos, que gerariam efeito 

multiplicador. Esses recursos, porém, não poderiam ser rotativos de curto prazo (finance), mas 

de longo prazo, processo que Keynes chamaria de funding.940 

Keynes já advertia para a necessidade de separação de serviços tecnicamente sociais 

daqueles tecnicamente individuais, devendo o Estado buscar suprir aquilo que os indivíduos 

não faziam. Keynes acreditava que deveria haver uma coordenação da poupança para mantê-la 

em nível adequado, bem como para controlar seu fluxo de aplicação interna e mesmo externa. 

Segundo ele, os maiores males de então seriam frutos do risco, da incerteza e da ignorância, 

que ensejariam a grande desigualdade de riqueza, o desemprego, a frustração das empresas e a 

                                                
937 STIGLITZ, Joseph E. The role of the state in financial markets. Washington, DC: The World Bank, 
Annual Bank Conference on Development Economics, 1993, p.24-31. 
938 STIGLITZ, Joseph. E. Government, financial markets, and economic development. Cambridge, MA: 
National Bureau of Economic Research, apr. 1991. (Working Paper no 3669). Disponível em: 
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ineficiência. O remédio estaria, nas suas palavras,  

no controle deliberado da moeda e do crédito por uma instituição central, e em 
parte na coleta e disseminação em grande escala dos dados relativos à situação 
dos negócios, inclusive a ampla e completa publicidade, se necessário por 
força de lei, de todos os fatos econômicos que seria útil conhecer.941 

4.2.3 Abordagem histórico-institucional e abordagens econômicas 

Continuando no elenco das classificações, João Carlos Ferraz, Ana Cláudia Além e 

Rodrigo Ferreira Madeira trazem uma outra perspectiva. Em primeiro lugar, separam a 

abordagem histórico/institucional das abordagens da teoria econômica. A histórico/institucional 

seria baseada principalmente em Gerschenkron e Zysman e pregaria que não haveria uma única 

estrutura financeira ótima para ser aplicada como modelo geral. John Zysman, fazendo um 

estudo comparativo entre Alemanha, Japão, França, Inglaterra e Estados Unidos, no período de 

1970 a 1980, traria uma análise baseada em três possíveis cenários, todos pressupondo uma 

relação necessária entre política e mercados como condicionantes da economia: um baseado no 

mercado de capitais; outro baseado em crédito público; e outro no crédito privado.942 

As abordagens econômicas, por seu turno, seriam duas. A primeira seria a da 

repressão financeira, já mencionada acima, segundo a qual o mercado deveria ser livre, uma 

vez que intervenções poderiam alterar a taxa de juros de equilíbrio e prejudicar a alocação ótima 

de recursos, seja desestimulando a poupança, seja impedindo o desenvolvimento de instituições 

financeiras privadas.943 

A segunda abordagem econômica seria a do racionamento de crédito, também já 

mencionada, segundo a qual, mesmo com uma alta taxa de juros, haveria uma tendência dos 

bancos em recusar financiamentos, fato que justificaria a ação dos bancos públicos. Essa 

abordagem, para esses autores, se subdividiria em duas: a novo-keynesiana e a pós-keynesiana. 

A novo-keynesiana estaria associada à teoria das falhas de mercado, segundo a qual o 

racionamento do crédito ocorreria por conta do mau funcionamento dos mercados, em razão de 

assimetria ou imperfeição de informações, de modo que mesmo uma taxa de juros mais elevada 

                                                
941 KEYNES, John Maynard. O fim do “laissez-faire”. In: SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynard 
Keynes: coleção os grandes cientistas sociais. 2.ed. São Paulo: Ática, 1984, p. 124. 
942 FERRAZ, João Carlos; ALÉM, Ana Cláudia; MADEIRA, Rodrigo Ferreira. A contribuição dos bancos de 
desenvolvimento para o financiamento de longo prazo. Revista do BNDES, n.40, dez. 2013, p. 8-9. Cf. MAIA, 
Guilherme B. S. Sistemas Financeiros e Securitização: Implicações para a Política Monetária. Revista do 
BNDES, Rio de Janeiro, v.15, n.30, p.207-229, dez. 2008, p. 214. 
943 FERRAZ; ALÉM; MADEIRA, op. cit., p. 9-10. 
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tenderia a eleger tomadores mais arriscados, gerando seleção adversa. Já a escola pós-

keynesiana está associada à economia monetária e teria como característica a existência da 

“incerteza fundamental ou forte”, ou seja, algo diverso do risco e, portanto, não calculável.944 

Dessa forma, sendo a moeda o ativo mais líquido e os bens de capital os menos líquidos, os 

agentes tomariam decisões de investimento conforme as expectativas de lucratividade, que 

seriam tanto mais complexas conforme o maior prazo entre a decisão e o resultado. Assim, 

mesmo havendo um sistema financeiro desenvolvido, é possível que os bancos privados não 

forneçam crédito de longo prazo, ante uma preferência pela liquidez. Os bancos privados ainda 

teriam uma tendência pró-cíclica e ensejadora de crises. Já os bancos públicos, além de seu 

papel de suprir as lacunas do setor privado, teriam a vantagem de uma maior autonomia pelas 

diferentes alternativas de funding, não ficando limitados aos escassos recursos do orçamento 

público.945 

4.2.4 A visão desenvolvimentista e a visão política 

Além dessas leituras que colocam foco no embate entre a força do mercado e a 

intervenção estatal como promotores do desenvolvimento, Rafael La Porta em coautoria com 

Florencio Lopez-de-Silanes e Andrei Shleifer traçam uma abordagem que separa em duas 

visões ou teorias o papel do Estado no sistema financeiro. De um lado, haveria a visão 

desenvolvimentista e de outro a visão política.946 

A visão desenvolvimentista, segundo eles, estaria baseada principalmente em 

Gerschenkron e sustentaria que em países sem instituições suficientemente desenvolvidas, os 

bancos públicos teriam papel fundamental. É dado o exemplo da Rússia, onde a escassez de 

capital, o baixo nível de honestidade de bancos privados e o baixo grau de confiança no sistema 

financeiro inviabilizaria qualquer iniciativa baseada no mercado privado. Essa visão faria parte 

de uma abordagem mais ampla, segundo a qual seria indispensável a titularidade pública de 

certas empresas consideradas estratégicas. Estando o Estado na titularidade de bancos, ele 

poderia escolher mais livremente os projetos que pretenderia apoiar, inclusive e principalmente 

aqueles que o mercado não financiaria e que seriam desejáveis do ponto de vista político por 

                                                
944 MARTINI, Ricardo Agostini. Financiamento do investimento e o papel dos bancos de desenvolvimento na 
perspectiva pós-keynesiana: uma resenha bibliográfica. Revista do BNDES, no 41, p.289-330, jun. 2014. 
945 FERRAZ, João Carlos; ALÉM, Ana Cláudia; MADEIRA, Rodrigo Ferreira. A contribuição dos bancos de 
desenvolvimento para o financiamento de longo prazo. Revista do BNDES, n.40, dez. 2013, p.10-16. 
946 LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei. Government Ownership of 
Banks. Harvard Institute of Economic Research. Feb. 2000. Discussion Paper no 1890.   
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conta de seus altos retornos sociais, como aqueles de longo prazo que trazem demanda agregada 

e outras externalidades positivas provocando o crescimento. 

Por outro lado, a teoria ou visão política acreditaria que a titularidade pública de 

bancos levaria à alocação dos recursos por critérios políticos, visando obtenção de votos ou de 

propina, escapando das restrições orçamentárias e levando a uma ineficiência econômica. Esse 

risco, aliás, segundo os autores, seria reconhecido até mesmo por Gerschenkron. 

Nesse artigo, La Porta e os outros autores examinam um conjunto de 92 países 

quanto a quatro aspectos: a) a importância da participação estatal nos bancos; b) o tipo de países 

que possuem maior participação estatal nos bancos; c) se os bancos públicos promovem 

desenvolvimento do sistema financeiro; e d) se os bancos públicos promovem crescimento 

econômico, bem como seu efeito sobre o fator de acumulação, poupança e crescimento da 

produtividade. 

A conclusão dos autores é a de que: a) a participação estatal na atividade bancária 

está espalhada pelo mundo; b) as economias menos desenvolvidas teriam maior participação de 

bancos públicos, havendo nessas economias menor nível de renda per capita, sistema financeiro 

subdesenvolvido, governos interventores e ineficientes e uma fraca proteção dos direitos de 

propriedade; c) a participação do governo no setor bancário estaria associada com menor 

crescimento subsequente da renda per capita, e principalmente com o crescimento da 

produtividade, especialmente em países menos desenvolvidos; d) finalmente, os resultados do 

artigo contrariam a visão otimista da abordagem desenvolvimentista de que os bancos públicos 

trariam benefícios para o desenvolvimento, sendo consistentes com a visão da teoria política de 

que levariam à alocação política de recursos e redução da eficiência. Embora o artigo traga uma 

série de estudos associando o desenvolvimento do sistema financeiro com o crescimento 

econômico, os resultados estão alinhados com a teoria política no sentido de que os bancos 

públicos retardariam o desenvolvimento financeiro e econômico, principalmente em países 

pobres. 

Os estudos de La Porta e de outros autores tomariam como critério para análise uma 

classificação dos países segundo a origem de seu sistema legal, partindo da premissa de que 

esse aspecto teria influência na natureza do mercado financeiro e na intervenção estatal.947 

                                                
947 LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei. Government Ownership of 
Banks. Harvard Institute of Economic Research. Feb. 2000. Discussion Paper no 1890, p.12.   
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4.2.5 Law and Finance e Teoria Institucional 

Mario Gomes Schapiro ressalta que esse conjunto de estudos como o de La Porta 

estaria em uma corrente que vem ganhando adeptos, conhecida como Law and Finance, que já 

conta com diversos trabalhos.948 

Segundo Emerson Ribeiro Fabiani, os estudos da Law and Finance buscam 

identificar a causa das diferenças no desenvolvimento dos mercados financeiros entre os países. 

Para tanto, realizam dois níveis de análise. Primeiro, vinculam o grau de desenvolvimento dos 

mercados financeiros à qualidade do sistema jurídico, conforme a presença de normas que 

incentivam o investimento privado. Segundo, relacionam a variação da qualidade do direito 

segundo às famílias jurídicas de onde deriva o sistema jurídico do país.949 

Para entender melhor a Law and Finance, há importante artigo dessa escola, de 

Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer e Robert Vishny que merece 

menção. Nele, os autores compararam quarenta e nove países, classificando-os segundo a 

origem de seu sistema jurídico em common-law, civil-law francesa e, no último grupo, os países 

com sistemas de civil-law do tipo alemão ou escandinavo. Além de verificar as diferentes 

estruturas jurídicas e seu respectivo grau de eficácia (garantia de cumprimento das normas ou 

enforcement), também buscaram analisar como essas variáveis afetam a estrutura de 

propriedade das empresas ao redor do mundo. De acordo com eles, os países da common-law 

seriam os que mais protegeriam os investidores e os de civil-law francesa os que menos 

protegeriam, estando o restante dos países num nível médio de proteção. Por outro lado, os da 

família civil law germânica ou escandinava, assim como os de common-law teriam um bom 

grau de cumprimento das normas, estando os países de origem civil-law francesa novamente 

em último lugar. Em razão da deficiente proteção dos investidores, nesses países acabam 

surgindo mecanismos substitutos, como o dever de as companhias pagarem dividendos ou o 

fato de haver maior concentração de propriedade de ações. Além disso, ainda segundo essa 

corrente, problemas nessa proteção a investidores acabam acarretando consequências adversas 

para o desenvolvimento financeiro e para o crescimento, embora não sejam necessariamente 

                                                
948 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do BNDES em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, 2009, p.25-34. 
949 FABIANI, Emerson Ribeiro. Direito e crédito bancário no brasil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 45-46.  
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um obstáculo intransponível, uma vez que França e Bélgica são países ricos.950 

Cabe destacar que, segundo os autores da Law and Finance, seria prejudicial a 

presença do Estado no setor bancário, por acarretar prejuízos econômicos.951 Essa escola, 

segundo Mario Gomes Schapiro, relaciona a influência do Direito nos processos de 

financiamento e, portanto, para o sucesso desse processo de alocação de recursos e para o 

próprio desenvolvimento econômico dos países.952 

A teoria da Law and Finance, conforme ressalta Emerson Ribeiro Fabiani, 

dialogaria com a teoria de Douglass C. North a respeito das instituições,953 que também merece 

menção. 

O sistema jurídico como um todo enquadra-se no conceito de instituição de 

Douglass C. North.954 Para ele, as instituições “são as restrições inventadas pelos humanos que 

estruturam a interação política, econômica e social.” Ainda de acordo com ele, elas podem ser 

informais (como as sanções, os tabus, os costumes, as tradições e os códigos de conduta) ou 

formais (como as constituições, as leis e os direitos de propriedade) e seriam criadas justamente 

para trazer ordem e reduzir incerteza nas trocas, atuando juntamente com as leis econômicas na 

determinação dos custos, viabilidade e lucratividade das atividades econômicas e influenciando 

as escolhas. Para North, seriam as instituições que moldariam o destino de um país, rumo ao 

crescimento, estagnação ou declínio.955 

                                                
950 LA PORTA, Rafael; LOPEZ-de-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert. Law and 
Finance. Journal of Political Economy, v. 106, n. 6, p. 1113-1155, dec. 1998. Disponível em: < 
http://bit.ly/2bctDeE > Acesso em: 1o jun. 2016. 
951 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do BNDES em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, 2009, p. 72-75. 
952 Ibid., p.24. 
953 FABIANI, Emerson Ribeiro. Direito e crédito bancário no brasil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 45.  
954 Para uma síntese das abordagens baseadas nas instituições: CHAVENCO, Maurício Rodrigues de 
Albuquerque. O SNCR e os novos instrumentos de financiamento do agronegócio: o mercado de crédito rural 
brasileiro entre dois modelos. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2015, p. 11-44.  
955 NORTH, Douglass C. Institutions. Journal of Economic Perspectives. v.5, n.1, winter 1991, p. 97. Ha-Joon 
Chang distingue as instituições das políticas. Aquelas seriam práticas mais permanentes ao passo que as políticas 
seriam mais cambiáveis, embora ele ressalte que essa distinção é arbitrária (CHANG, Ha-Joon. Chutando a 
escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução Luiz Antônio Oliveira de Araújo. 
São Paulo: Unesp, 2004, p.23-24). Gianpaolo Poggio Smanio lembra que, segundo Fábio Konder Comparato, 
política pública seria conceituada como “uma atividade, isto é, um conjunto organizado de normas e atos 
tendentes à realização de um objetivo determinado”. Cita ainda Maria Paula Dallari Bucci, que traria a seguinte 
definição: “Política Pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de 
processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 
orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à 
disposição do Estado e as atividades privadas, para realização dos objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados.” (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Cidadania e políticas públicas. In: SMANIO, 
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Para Ha-Joon Chang, independentemente da questão de quais instituições seriam 

mais adequadas para cada país, parece haver consenso de que elas de fato importam para o 

crescimento.956 

De acordo com North, que procura demonstrar a validade de suas assertivas 

recorrendo a evidências históricas, as inovações que levaram à evolução do comércio europeu 

entre os séculos XI a XVI estariam ligadas: a) ao aumento da mobilidade do capital; b) à redução 

dos custos de transação ligados à obtenção de informação; e c) à mitigação do risco.957 

No que diz respeito à mobilidade do capital: a.1) com a cessação da proibição da 

usura, houve sensível redução de custos que eram empregados em mecanismos criados para 

fugir dessa proibição; a.2) além disso, a evolução das letras de câmbio e dos mecanismos de 

sua execução também foram importantes no processo; e a.3) ainda a respeito da mobilidade de 

capitais, houve o desenvolvimento de mecanismos para controlar os agentes, ou seja, os 

intermediários. Especificamente no que diz respeito aos custos de informação: b) a elaboração 

de listas de preços de commodities e de manuais para padronizar medidas e trazer informações 

sobre as despesas das transações em geral, incluindo a taxa de câmbio, trouxe significativa 

redução de custos. Ainda para North, finalmente, c) a criação de mecanismos que permitiram 

separar a incerteza do risco, isto é, que permitiram aferir probabilidades por meio de cálculos 

atuariais, possibilitou a realização da estimativa e do cálculo empresarial trazendo segurança 

contra variações dos custos da transação. Enfim, essas técnicas, associadas às estratégias de 

diversificação de carteira, possibilitaram aos investidores assumirem atividades arriscadas.958 

Tais inovações evoluíram por força da redução dos custos causada pela economia 

                                                
Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL, Patrícia Cristina (Orgs.). O direito na 
fronteira das políticas públicas. São Paulo: Páginas e Letras, 2015, p. 4) Maria Paula Dallari Bucci ainda 
ressalta que o processo de que resultam as políticas públicas deve propiciar uma escolha racional entre as 
prioridades de interesse público reconhecidas pelo direito, justificando-se, por isso, sua abertura para 
participação e controle por parte dos interessados (BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e 
políticas públicas. 2000, Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000, p. 255; 
258-259). 
956 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.216-217. 
957 NORTH, Douglass C. Institutions. Journal of Economic Perspectives. v.5, n.1, winter 1991, p. 105. Esses 
mecanismos de previsão, contudo, não seriam perfeitos, como lembra Keynes. Para ele, os instrumentos mais 
importantes criados pelo homem para atender sua necessidade de decidir na incerteza seriam: a) prever o futuro 
com base nas circunstâncias presentes em vez de se socorrer da experiência passada; b) assumir que o estado 
atual de opiniões e preços reflete uma correta expectativa do futuro, até que algo novo ocorra; e c) em vez de 
confiar no próprio julgamento, preferir seguir a maioria ou a opinião comum ou julgamento “convencional” 
(KEYNES, John Maynard. The general theory of employment. Quarterly Journal of Economics. v.51, n. 2, 
fev. 1937, p. 212-214.). 
958 NORTH, op. cit., p. 105-106. 
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de escala e pelo aprimoramento e barateamento dos instrumentos de execução dos contratos, 

sendo essa evolução causada pela ação recíproca dessas forças. E o papel do Estado foi essencial 

nessa evolução, na opinião de North, que também ressalta a preocupação com o equilíbrio entre 

as necessidades fiscais e os serviços oferecidos ao público.959 

Mesmo Adam Smith já reconhecia a importância das leis e das instituições para 

reger o rumo da economia e determinar o nível de seu volume de negócios e de seu 

desenvolvimento. Ele já mencionava a situação da China como exemplo, para demonstrar que, 

se esse país tivesse outras leis e instituições, poderia ter aumentado suas riquezas, considerando 

suas condições climáticas e de solo entre outras. Fez referência ainda aos problemas que leis 

inadequadas ensejam, como a incerteza no cumprimento dos contratos e na recuperação dos 

recursos, que podem levar a um aumento na taxa de juros.960 Como observa Amartya Sen,961 

Smith chega a defender o controle do mercado financeiro sob pena de haver efeitos 

contraproducentes por conta dos especuladores perdulários e fraudulentos.962 

Barbara Stallings e Rogerio Studart sustentam que as instituições constituem o 

principal elemento do ambiente em que funciona o sistema financeiro como um todo. Elas, 

como dito acima, seriam “regras formais e informais que moldam o comportamento dos 

indivíduos e organizações pela redução da incerteza.” Sua importância está ligada ao fato de, 

apesar das controvérsias, elas serem consideradas como variável independente ligada à 

promoção do crescimento. Entre as instituições mais importantes, eles destacam a regulação e 

supervisão, a força do Direito e as características gerais do governo.963  

O funcionamento do sistema de crédito e a estabilidade do sistema monetário como 

um todo têm íntima relação com a estabilidade e robustez das instituições, como também 

constataram Barbara Stallings e Rogerio Studart.964 Evidências empíricas trazidas por eles 

demonstram que onde há instituições fortes, há um melhor desempenho bancário. Isso é 

                                                
959 NORTH, Douglass C. Institutions. Journal of Economic Perspectives. v.5, n.1, winter 1991, p. 107. 
960 SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. v.1. edited with an 
Introduction, Notes, Marginal Summary and an Enlarged Index by Edwin Cannan. London: Methuen, 1904, 
Disponível em: <http://oll.libertyfund.org/titles/237> Acesso em: 25 maio 2016, e-book, Livro I, Capítulo VIII, 
Parágrafo 24. 
961 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p.43.  
962 SMITH, op. cit., Livro II, Capítulo IV, Parágrafos 13-15. 
963 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.59-62. 
964 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.14; 24;53. 
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explicado por três razões: a) a observância do Direito gera confiança para os agentes fazerem 

as trocas e, em última análise, os investimentos de longo prazo; b) uma regulação adequada 

leva a um funcionamento ótimo do mercado e estimula a iniciativa empresarial; e c) uma 

estrutura burocrática estatal honesta garante que a lei será aplicada de forma justa.965 

Assim, a segurança e a previsibilidade se mostram como elementos indispensáveis 

para o investimento, pois permitem o planejamento racional.966 Para haver previsibilidade, 

também deve haver estabilidade.967 

Feitos esses apontamentos sobre a Law and Finance e sobre a teoria das instituições 

de North que lhe deu base, cabe destacar, todavia, que, de acordo com Schapiro, embora a Law 

and Finance tenha o aspecto positivo de compreender o Direito como importante, ela pecaria 

por entender que meras regras de governança e outros dispositivos regulatórios seriam os únicos 

determinantes para um bom desenvolvimento do sistema financeiro, ou seja, ela ignoraria outras 

possibilidades de arranjos jurídico-institucionais, bem como o fato de tais arranjos decorrerem 

de circunstâncias históricas,968 como se verá a seguir. 

4.2.6 O Direito importa 

Segundo Schapiro, as instituições importam, mas as possibilidades de se estruturar 

as instituições são diversas.969 Instituições diversas não são necessariamente melhores ou 

piores.970 

                                                
965 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.75; 79-80. 
966 WALD, Arnoldo. A função social do crédito e a nova parceria entre o governo e o empresariado. Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v.24, p. 35-40, abr./jun. 2004. LUNDBERG, Eduardo Luís; 
BADER, Fani Léa Cymrot. Ações e Medidas – Avaliações e Propostas. In: Banco Central do Brasil. Economia 
Bancária e Crédito: Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Dez. 2004, p. 31.  
967 MEIRELLES, Henrique. A solidez do sistema financeiro brasileiro. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais. v.24, p.14, abr. 2004. 
968 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do BNDES em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em 
Direito)- Universidade de São Paulo, 2009, p.33-34; CHAVENCO, Maurício Rodrigues de Albuquerque. O 
SNCR e os novos instrumentos de financiamento do agronegócio: o mercado de crédito rural brasileiro entre 
dois modelos. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 8. 
969 SCHAPIRO, op. cit., p.33-34. CHAVENCO, op. cit., p. 8. 
970 GERSCHENKRON, Alexander. Economic backwardness in historical perspective: A book of essays. Ed. 
Fac-similar, Cambridge (Ms.)/London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1962, p. 87-89. Apenas a 
título de ilustração, enquanto economias baseadas em bancos têm a vantagem de possibilitar a centralização de 
ganho de escala na obtenção de informações, economias baseadas no mercado de capitais têm a vantagem de 
possibilitar maior monitoramento das atividades, principalmente nos casos de grandes controladores (MAIA, 
Guilherme B. S. Sistemas Financeiros e Securitização: Implicações para a Política Monetária. Revista do 
BNDES, Rio de Janeiro, v.15, n.30, p.207-229, dez. 2008, p. 212-213). 
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Apostar que o desenvolvimento de países mais desfavorecidos ocorrerá 

naturalmente pela simples implantação de instituições dos países avançados não parece muito 

seguro, assim como não é provável que a simples ação do mercado levará ao progresso e 

equalização das condições de vida das nações.971 Segundo Rajan e Zingales, é necessário 

entender porque certas instituições não existem nos países subdesenvolvidos, mas não 

necessariamente as instituições dos países desenvolvidos. A explicação de que as instituições 

não existem nos países mais pobres em razão de uma deficiência de “dotação” (endowment) 

acaba sendo circular, pois, nas palavras deles, essa tese sustenta que os países são pobres por 

não terem instituições, mas sustentam que não possuem instituições por serem pobres...972 

Para Mario Gomes Schapiro, desse modo, a Law and Finance seria limitada, pois 

ignoraria outros fatores e mesmo outros arranjos institucionais, que não poderiam ser 

considerados como menos adequados ou inferiores às dos países da common law.973 

Mark Roe, no mesmo sentido, evidencia outros aspectos que contrariam a tese de 

que a mera tradição jurídica importaria para o desenvolvimento financeiro, citando, por 

exemplo, os efeitos das grandes guerras que destruíram países, e mencionando a força da 

economia política e de suas pretensões como determinantes para o surgimento de mercados 

financeiros.974 Barbara Stallings e Rogerio Studart também consideram que circunstâncias 

políticas e econômicas particulares dos países devem ser levadas em conta.975 

Não só as situações dos países são diferentes, mas dentro de um mesmo país as 

condições mudam segundo o tempo e o local. A propósito, Eduardo Roca Roca lembra que 

“[...] as instituições administrativas não são um fim em si mesmas, mas um meio para a 

consecução ou realização dos fins da Administração, por conseguinte tais instituições terão que 

                                                
971 FIORI, José Luís. Introdução: De volta à questão da riqueza de algumas nações. In: FIORI, José Luís (Org.). 
Estados e moedas no desenvolvimento das nações. 4.ed. Rio de Janeiro: Vozes, p. 11-46.  
972 RAJAN, Raghuram R.; ZINGALES, Luigi. Saving Capitalism from the Capitalists: Unleashing the power 
of financial markets to create wealth and spread opportunity. 2003. Disponível em: 
<http://faculty.chicagobooth.edu/luigi.zingales/papers/research/capintro.pdf> Acesso em: 13 jun. 2016, p. 10-11. 
973 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p.25. 
974 ROE, Mark J. Legal Origins and Modern Stock Markets. Harvard Law Review, v. 120, pp. 460-527, dec. 
2006. (Harvard Law and Economics Discussion Paper no 563). Disponível em: < 
http://ssrn.com/abstract=908972 > Acesso em: 4 jul. 2016.   
975 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p. 9. Para uma crítica ao reducionismo da Law 
and Finance: CHAVENCO, Maurício Rodrigues de Albuquerque. O SNCR e os novos instrumentos de 
financiamento do agronegócio: o mercado de crédito rural brasileiro entre dois modelos. 2015. Dissertação 
(Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 42-44.   



289 
 

se adaptar a todo momento com a realidade social e econômica [...]”976 

Nessa linha, mudanças na configuração de um paradigma de regulação, por 

exemplo, acabam repercutindo nas organizações dos arranjos jurídico-institucionais, como 

sugere Mario Gomes Schapiro ao referir sobre como a passagem do regime fordista para o 

regime da economia do conhecimento acarretaram a reestruturação dos regimes vigentes ao 

redor do mundo.977 Mais do que isso, a própria natureza das transações pode exigir arranjos 

específicos para conciliar os interesses e incentivos envolvidos.978 

Luís Fernando Massonetto a esse respeito é ainda mais esclarecedor ao demonstrar 

como as transformações dos processos sistêmicos de acumulação ao longo da história 

repercutiram nos arranjos dos países, muitas vezes até contra interesses nacionais, em razão do 

risco de fuga de capitais e de perdas frente a países “concorrentes” internacionais. 

Principalmente aos países da periferia, restaria apenas, seguindo os padrões do concerto entre 

poder político da potência hegemônica e Poder Econômico da finança global, tentar se 

beneficiar daquilo que fosse possível conforme a divisão internacional do trabalho de cada 

momento.979 

Para contrapor a corrente da Law and Finance, Mario Gomes Schapiro traz uma 

abordagem alternativa que, em suma, entende que as instituições respondem a demandas locais 

e temporais, influenciando e sendo influenciadas no contexto histórico dos países. Nesse 

sentido, ele apresenta um estudo que compara os Estados Unidos com Japão e Alemanha. Nessa 

comparação, verifica-se que economias mais liberais são relacionadas com sistemas jurídicos 

de common law e com mais intensa autonomia privada na formação de contratos. Já as 

economias coordenadas teriam maior vinculação com sistemas jurídicos do tipo civil law e 

adotariam mais mecanismos de ação coletiva e de equilíbrio das relações contratuais. Nessa 

comparação, verificou-se que, onde os mercados de capitais eram mais fortes, os bancos apenas 

financiavam operações de curto prazo, ao passo que onde os mercados de capitais não se 

desenvolveram para atender adequadamente a demanda de recursos, os bancos ocuparam seu 

espaço. Também a partir dessa comparação, nota-se haver diversos tipos de capitalismos e, por 

                                                
976 ROCA, Eduardo Roca. Pósitos municipales y crédito local. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, 
Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p. 324-325, tradução livre. 
977 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p. 104-207. 
978 SCHAPIRO, op. cit., p. 160-208. 
979 MASSONETTO, Luís Fernando. O direito financeiro no capitalismo contemporâneo: a emergência de um 
novo padrão normativo. 2006. Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, 2006. 
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conseguinte, diversos arranjos institucionais.980 

Além das economias liberais de mercado e das economias coordenadas de mercado, 

Mario Gomes Schapiro aponta para o Brasil, assim como outros países da América Latina, 

como um terceiro tipo, em que prevaleceria a figura do Estado na economia, isto é, a 

coordenação pública da economia de mercado.981 Cada um desses tipos de economias 

decorreria de um contexto histórico próprio, repercutindo na organização de seu sistema de 

financiamento: a) a economia liberal de mercado, baseada em mercado de capitais, com atuação 

financeira de indivíduos, como no caso dos EUA; b) economia coordenada, baseada em bancos 

privados, com concentração de propriedade acionária, como no caso de Japão e Alemanha; e c) 

economias em desenvolvimento, com instrumentos de aglutinação e alocação de recursos, 

baseadas em bancos públicos, como no caso do Brasil.982 

Deve-se, assim, compreender cada organização como produto das possibilidades de 

cada país diante de circunstâncias históricas e econômicas próprias, como seus recursos 

disponíveis, seu atraso em relação a outros países, as forças imperantes dentro do país e as 

pressões internacionais, entre outras.983 

                                                
980 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p.34-45; 48-49. 
981 Essa classificação de tipos de capitalismo é feita com base na obra de Peter Hall e David Soskice. Esses 
autores, em primeiro lugar, constroem dois tipos ideais de economias políticas, que seriam as economias liberais 
de mercado e as economias coordenadas de mercado. Entre esses dois tipos ideais, os autores tomam como foco 
de estudo as firmas ou empresas e como elas atuam conforme as condições desses tipos ideais para coordenar 
cinco esferas de conflitos: a) relações com organizações sindicais e outros representantes da força de trabalho; b) 
relações com a capacitação da força de trabalho; c) relações com acionistas e outros financiadores; d) relações 
com fornecedores e clientes; e) relações com seus empregados no que diz respeito à busca de atingimento dos 
fins da corporação. Os estudos dos autores, que comparam essas condições entre países desenvolvidos, buscam 
superar outras três abordagens que também comparam formas de capitalismos segundo variações institucionais, 
que seriam: a) abordagem da modernização; b) abordagem do neocorporativismo; e c) abordagem do sistema 
social de produção, influenciada pela teoria da regulação francesa. (HALL, Peter; SOSKICE, David. An 
introduction to varieties of capitalism. New York, Oxford Press, 2001. Disponível em: < 
http://bit.ly/295K3ko> Acesso em: 1o. jul. 2016). Cf. ainda: CHAVENCO, Maurício Rodrigues de Albuquerque. 
O SNCR e os novos instrumentos de financiamento do agronegócio: o mercado de crédito rural brasileiro 
entre dois modelos. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, 
p.45-48. 
982 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p. 48-49; 59. 
983 GERSCHENKRON, Alexander. Economic backwardness in historical perspective: A book of essays. Ed. 
Fac-similar, Cambridge (Ms.)/London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1962. A mesma 
perspectiva pragmática é encontrada em Karl Polanyi, quando justifica as medidas tomadas pelos países para 
controlar a expansão do mercado: “A grande variedade de formas nas quais surgiu o contramovimento 
‘coletivista’ não foi devida a qualquer preferência pelo socialismo ou pelo nacionalismo por parte dos interesses 
envolvidos, mas deveu-se exclusivamente ao alcance mais amplo dos interesses sociais vitais afetados pela 
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Está de acordo com esse entendimento o relato de Ernani Teixeira Torres Filho e 

Fernando Nogueira da Costa de que os atrasos verificados em vários países de capitalismo 

tardio evidenciaram as falhas da teoria então reinante. Isso não ocorreu apenas em economias 

atrasadas. Mesmo os Estados Unidos, após a Grande Depressão de 1929, criaram instituições 

financeiras públicas para sustentar o investimento privado, antes mesmo do New Deal. Muitas 

obras acadêmicas demonstraram como os bancos foram fundamentais para a industrialização. 

O reconhecimento da importância dos bancos públicos também esteve presente no segundo 

Pós-Guerra, tendo surgido bancos de desenvolvimento em diversos lugares do mundo, com 

base na premissa de que o governo deveria ter autonomia na política econômica e de que seria 

necessário impedir que a especulação e a instabilidade do mercado privado prejudicassem a 

reconstrução dos países depois da segunda guerra.984 

Guido Ruta, tendo em vista a Constituição Italiana de 1947 e especificamente seu 

art. 47,985 destaca como lá também começa a ter força o reconhecimento da necessidade de 

intervenção estatal para, por meio da regulação da poupança e do crédito, buscar o 

desenvolvimento econômico. Essa concepção se enquadra em um contexto que também não é 

restrito apenas à realidade italiana e diz respeito à então nova configuração das relações de força 

que provocaram a formação do Estado social e a consciência de que a atuação deste seria 

essencial para manter a própria coesão social.986 

Tanto é que, também na Espanha, por sua vez, Sebastián Martín-Retortillo 

demonstra como no decorrer da história a atividade creditícia, que era fundamentalmente de 

caráter privado, passa a reclamar intervenção estatal, seja por meio de bancos públicos, seja 

pelo próprio controle para sanar a escassez de crédito para as indústrias e combater o crédito 

                                                
expansão do mecanismo de mercado.” (POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. 
Tradução Fanny Wrobel. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, e-book, p. 201) 
984 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p. 979-980. 
985 “Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla 
l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà 
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.” “Art. 
47. A República encoraja e protege a poupança em todas as suas formas; disciplina, coordena e controla o 
exercício do crédito. Favorece o acesso da poupança popular para aquisição da casa própria, para a propriedade 
direta do cultivo e para o investimento acionário direto e indireto nos grandes complexos produtivos do país” 
(ITALIA, Constituizione della Repubblica Italiana. Governo Italiano. 27 dez. 1947. Disponível em: 
<http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf> Acesso em: 7 maio 2015, 
tradução livre). 
986 RUTA, Guido. In tema di validità constituzionale dell’intervento dello stato nel settore creditizio. In: NIGRO, 
Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, 
p.184-185. 
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usurário.987 Analisando a evolução do regime jurídico do crédito oficial nesse país, Angel 

Martín Diez-Quijada lembra que numa primeira etapa, iniciada após a Primeira Guerra, há um 

cenário bem favorável da balança comercial, em razão da grande demanda dos outros países, 

mas o grande aporte de ouro que chega acaba não sendo canalizado para o financiamento de 

indústrias de base, e sim para negócios puramente especulativos cujos interesses não seriam da 

nação. Segundo o autor, essa disfunção do emprego dos recursos era comum em todos os países 

subdesenvolvidos.988 

Ainda de acordo com Angel Martín Diez-Quijada, empresas vitais para economia, 

como agrárias, siderúrgicas, de mineração e de transporte, poderiam ter dificuldade de obter 

recursos no mercado de capitais, principalmente porque elas seriam pouco rentáveis, razão pela 

qual seria necessária a intervenção estatal para sanar esse problema.989 

Da mesma forma, no Brasil, segundo Danilo Tavares da Silva, dependeu-se do 

Estado para se industrializar, e a falta de crédito compatível com tal necessidade levou à 

instituição de mecanismos de poupança compulsória, bancos públicos, além de incentivos como 

doações de bens, subvenções e benefícios fiscais.990 

Além disso, num entrelaçamento entre o relacionamento externo e a necessidade de 

financiamentos de longo prazo, Yttrio Corrêa da Costa Neto assevera que, quando as condições 

internas brasileiras não eram favoráveis, faltava o acesso ao crédito externo, ocasião em que 

recursos de longo prazo somente eram mobilizados por meio de fontes fiscais, depósitos de 

caixas econômicas ou emissão e destinação de papel-moeda para esse fim.991 

Justamente por isso, a presença do Estado para conduzir a aplicação de capitais em 

                                                
987 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Aspectos administrativos del crédito. In: NIGRO; MARTÍN-
RETORTILLO, op. cit., p.105. O cenário de então, segundo o autor, era de empresas familiares movidas por um 
capital acumulado que lhes permitia um autofinanciamento ou o recurso continuado a crédito de curto prazo 
sempre renovado. 
988 DIEZ-QUIJADA, Angel Martín. La organización jurídica del crédito oficial y su institucionalización en 
España. In: NIGRO; MARTÍN-RETORTILLO, op. cit., p.382. 
989 DIEZ-QUIJADA, Angel Martín. La organización jurídica del crédito oficial y su institucionalización en 
España. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. 
Padova: Cedam, 1970, p.376. 
990 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.23; 92-93; BERCOVICI, Gilberto. A atuação do estado brasileiro 
no domínio econômico. In: CARDOSO JÚNIOR, José Celso; BERCOVICI, Gilberto (orgs.). República, 
democracia e desenvolvimento: contribuições ao Estado brasileiro contemporâneo. Brasília: IPEA, 2013, 
p.617-646. 
991 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p.60. 
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setores estratégicos foi indispensável. Yttrio Corrêa da Costa Neto, tomando como exemplo o 

Banco Banespa até a década de 1956, apesar de apurar que essa instituição teve limitada atuação 

no fomento da inversão privada, afirmou que tal fomento sequer era desempenhado pelos 

bancos privados. Além disso, segundo ele, o fato de haver grande parte dos recursos destinados 

ao próprio setor público indicaria uma importante participação na realização de obras públicas 

de infraestrutura e, por conseguinte, na realização do desenvolvimento econômico.992 Ainda 

segundo ele, o direcionamento de recursos por meio de instituições como o BNDES, o extinto 

Banco Nacional de Crédito Cooperativo, e às regiões Norte e Nordeste demonstraria “diversos 

elementos constantes dos esquemas de financiamento ao desenvolvimento instituídos 

posteriormente, e que constituem importantes fontes de financiamento de longo prazo ainda nos 

dias atuais.”993 

Tais esquemas, segundo José Tadeu de Chiara, conciliam a necessidade de 

mecanismos de captação de recursos a prazos mais longos e voltados à aplicação regionalmente 

especificada conforme as carências locais.994 Aliás, as desigualdades regionais evidenciam 

peculiaridades brasileiras de cuja solução depende o desenvolvimento nacional, tanto que a 

Constituição de 1988 em seu art. 3o. expressamente determina a busca da redução de tais 

distorções.995 

Em suma, conforme sintetiza Mario Gomes Schapiro, a necessidade de 

industrialização de diversos países se via desafiada pela ausência de socorro por parte do 

mercado para suprir a demanda de crédito em volume compatível com as exigências do 

desenvolvimento esperado.996 Somava-se à posição desfavorável do ponto de vista industrial 

                                                
992 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004, p. 81-82. 
993 Ibid., p.98. 
994 DE CHIARA, José Tadeu. Instituições Financeiras. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 45, p.145-146. 
995 Para uma ampla análise acerca da questão das desigualdades regionais, cf.: BERCOVICI, Gilberto. 
Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. 
996 “A resposta a essas intensas falhas dos mercados de capitais e de créditos dos países subdesenvolvidos 
contou com uma participação direta e intensa dos Estados nacionais. Assentados no diagnóstico de que estas 
economias contavam com deficiências financeiras mais pronunciadas do que as verificadas nos demais episódios 
de desenvolvimento industrial, os formuladores de políticas públicas compreenderam que a mera garantia de 
segurança jurídica não seria suficiente para a consolidação de um sistema financeiro sólido. Tampouco a adoção 
de medidas institucionais de favorecimento do setor bancário, como a permissão de participações cruzadas em 
empresas e a sua exclusão do regime de concorrência, foram entendidas como condições suficientes para 
assegurar um volume de recursos compatível com as estratégias de industrialização. Casualmente, asiáticos e 
latinos compuseram, de forma semelhante, uma terceira alternativa de organização financeira, em que o Estado 
supriu diretamente as ausências do financiador privado.” (SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para 
a intervenção do estado na economia: persistência e dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada 
no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, 2009, p.65). 
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uma fraqueza no aspecto financeiro, fatos que ensejaram instituições próprias para tratar desse 

problema, como a formação compulsória de poupança. Essa atuação substitui o critério de 

mercado de busca da rentabilidade pelo critério de promoção do desenvolvimento nacional.997 

Além disso, apesar da importante função do crédito, os bancos privados, de acordo 

com Ana Cristina Lima Couto e Jaime Graciano Trintim, e como já mencionado outras vezes 

no presente trabalho, em geral não atuavam –como ainda não atuam na medida necessária- no 

crédito de longo prazo.998 Aliás, até a década de 1950, sequer havia no sistema bancário 

brasileiro a visão de longo prazo.999 

A constatação de que, no Brasil, o crédito de longo prazo para financiar 

investimentos fica a cargo dos bancos públicos também é compartilhada por Teresa Ter-

Minassian, segundo a qual os bancos privados concentrariam suas atividades em empréstimos 

de curto prazo e aquisição de títulos públicos.1000 

Da mesma forma, Barbara Stallings e Rogerio Studart, analisando o período de 

1990 a 2005, constataram que os bancos públicos foram os principais responsáveis pelo crédito 

de longo prazo ao setor privado.1001 Para eles, a reestruturação patrocinada pelo governo 

aprofundou a privatização e a abertura financeira, permitindo que instituições financeiras 

estrangeiras entrassem no mercado doméstico de crédito e de capitais, além de aprimorar a 

regulação e a supervisão. As reformas teriam levado a um aumento na concorrência e na 

                                                
997 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p. 67-70; MENDONÇA, Paulo Augusto Furtado. Intervenção do Estado 
Brasileiro no Setor Financeiro: estudo sobre o banco nacional de desenvolvimento econômico e social. 2005. 
Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 67; CHAVENCO, Maurício 
Rodrigues de Albuquerque. O SNCR e os novos instrumentos de financiamento do agronegócio: o mercado 
de crédito rural brasileiro entre dois modelos. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2015, p.51-52.  
998 COUTO, Ana Cristina Lima; TRINTIM, Jaime Graciano. O papel do BNDES no financiamento da 
economia brasileira. Trabalho apresentado no VII Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira. 
2012. Disponível em:< http://bit.ly/29QoDM8 > Acesso em: 31 jul. 2015, p. 1-2. 
999 PAULO, Elizabeth Maria de São; KALACHE FILHO, Jorge (Orgs.). Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – 50 anos: histórias setoriais. Brasília, DBA: 2002, p.6. 
1000 TER-MINASSIAN, Teresa. Structural reforms in Brazil: Progress and unfinished agenda. Inter-American 
Development Bank, 2012. Disponível em: < http://bit.ly/24QBAJM> Acesso em: 8 jul. 2015. p.13-14. Também 
mencionando a dificuldade de instituições privadas atuarem no crédito de longo prazo: SILVA, Danilo Tavares 
da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos produtivos locais. 2010, 
Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.59-60. 
1001 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p. 241-247 e 252-255. Em 2009, por exemplo, 
os bancos públicos respondiam por 45% do crédito industrial. (ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco 
Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. 
(Texto para discussão n. 1604), p.23). 
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competitividade das instituições financeiras nacionais, melhorando a eficiência 

microeconômica. A entrada de bancos estrangeiros, segundo os autores, ocorreu em menor grau 

do que nos países vizinhos. Houve redução da participação dos bancos públicos, embora tenha 

continuado significativa. Houve expansão do mercado de capitais devido ao crescimento dos 

investidores institucionais e o desenvolvimento de uma variedade de novos instrumentos 

financeiros. Fundos de investimento privados floresceram nos anos 1990 e se tornaram uma 

importante indústria. Todavia, o crédito cresceu muito menos do que o esperado e as ofertas 

primárias de títulos e valores mobiliários permaneceram muito pequenas. O setor financeiro 

brasileiro continuou uma fonte pobre de financiamento para empresas e famílias, com acesso 

restrito a créditos de longo prazo e a créditos para as empresas menores, sendo que a maioria 

do crédito continuou oriunda dos bancos públicos.1002 

Eduardo Luis Lundberg é ainda mais enfático ao afirmar que no Brasil, ante a alta 

taxa de juros, a existência do crédito de longo prazo só ocorre graças ao crédito direcionado.1003 

Todos esses aspectos apontados acima evidenciam como as instituições acabam 

sendo construídas aos poucos, conforme as circunstâncias históricas vigentes. As instituições, 

assim, não seriam as premissas ou as causas do desenvolvimento, como sustenta a Law and 

Finance. 

Ainda em desfavor da Law and Finance, Charles Sabel demonstra que a aplicação 

das medidas pregadas por ela trouxeram resultados medíocres.1004 Segundo ele, essa corrente 

de estudos seria uma tentativa de deslocar o foco que a teoria da “dotação” (endowment) de 

Max Weber colocava no conjunto de pré-requisitos para um país se desenvolver, recursos que 

seriam mais importantes do que a mera proteção dos interesses dos agentes do mercado. A Law 

and Finance, assim, moveria o foco para a “dotação institucional”, como a causa do 

desenvolvimento. Para Charles Sabel, contudo, o desenvolvimento se mostra mais como um 

processo de constante aprendizado de cada país segundo suas próprias circunstâncias do que 

um resultado natural, imutável e universal de todo e qualquer país que seja dotado de uma 

mesma estrutura institucional. 

                                                
1002 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.223. 
1003 LUNDBERG, Eduardo Luis. Bancos oficiais e crédito direcionado – o que diferencia o mercado de crédito 
brasileiro? Brasília: Banco Central do Brasil, nov. 2011. (Trabalhos para discussão nº 258), p.4. 
1004 SABEL, Charles F. Bootstrapping Development: Rethinking the Role of Public Intervention in Promoting 
Growth. Paper presented at the Protestant Ethic and Spirit of Capitalism Conference, Cornell University, Ithaca, 
New York, October 8-10, 2004. This version, nov. 14, 2005.  Disponível em < http://bit.ly/22Z9Jpo > Acesso 
em: 10 jun. 2016, p. 37.  
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Estudos de Yeyati, Micco e Panizza também revelaram que não haveria evidências 

de que bancos públicos levariam a um baixo crescimento e a um fraco desenvolvimento do 

sistema financeiro. Eles lembram que as razões para atuação estatal no sistema financeiro 

seriam, em suma: a) manter a segurança e solidez do sistema; b) reduzir falhas de mercado; c) 

financiar projetos socialmente valiosos; e d) promover o desenvolvimento do sistema 

financeiro, dando acesso a serviços financeiros competitivos para a população de áreas isoladas. 

Os autores, contudo, reconhecem os riscos da iniciativa pública no setor bancário, como a 

alocação de recursos por motivos políticos pessoais e a ineficiência, recomendando, por isso, 

uma precisa e específica definição dos objetivos da instituição, uma transparente contabilização 

do componente de subsídio de seus financiamentos, além de um bom controle para assegurar o 

adequado atingimento de seus fins institucionais.1005 

Enfim, após esse elenco de ideias reunidas sob diferentes perspectivas, nota-se que 

as teorias que pressupõem uma ordem natural que dispensaria a função estatal buscam encontrar 

algum mecanismo para explicar essa suposta ordem e a que fim ela levaria. Ocorre que, mesmo 

as tendências mais liberais, que pregam apenas a defesa da propriedade e do cumprimento dos 

contratos, terão que recorrer ao Estado para assegurar essa proteção, que será tanto mais efetiva 

quanto mais forte for a estrutura estatal. Verão, contudo, que isso não será suficiente quando 

somente alguns tiverem bens a ser protegidos. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, embora North aparentemente 

tenha pretendido incluir o Direito como abarcado pelo gênero instituições, importa para a 

presente pesquisa apartá-lo, assim como Kelsen o delimitou em relação à moral.1006 

Aliás, as referências que se fazem a instituições que protegem a propriedade e 

garantem o cumprimento dos contratos nada mais são do que o Direito. Talvez essas menções 

sejam feitas dessa forma por conta de terem origem na Economia. Deixando esse aspecto de 

lado, uma vez que fugiria do objeto da pesquisa compreender o exato alcance do Direito e das 

Instituições, o fato é que, como visto, o Direito não é apenas causa das mudanças sociais, pois 

ele também é influenciado por elas. 

Sendo um conjunto normativo criado racional e coletivamente, o Direito é passível 

                                                
1005 YEYATI, Eduardo Levy; MICCO, Alejandro; PANIZZA, Ugo. Should the Government Be in the 
Banking Business? The Role of State-Owned and Development Banks. Nov. 2004. Universidad Torcuato di 
Tella. Inte-American Development Bank. (Research Department Working Papers no 517). Disponível em: 
<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-517.pdf > Acesso em: 11 jun. 2016. 
1006 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1999, p.42-49. 
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de intervenção para ser alterado de modo consciente e planejado. Assim como cada nova 

configuração do ordenamento é resposta às circunstâncias de determinado tempo e local, cada 

nova configuração influenciará a sociedade de modo diverso, num processo dinâmico. 

Allen e Gale, apesar de reconhecer o importante papel do Direito para o sistema 

financeiro,1007 também indicam estudos que chegam a afirmar que fatores políticos, como a 

abertura do país e a centralização do sistema político, podem ter mais influência do que a origem 

do sistema jurídico de um país para a estruturação de seu sistema financeiro.1008 Além disso, 

apesar de haver diversos estudos sobre a relação entre o crescimento econômico e a estrutura 

de financiamento, ainda não haveria consenso sobre como é a relação de causalidade entre 

ambos.1009 

Mas o fato é que, independentemente da importância do sistema jurídico em cada 

local e em cada momento, o Direito importa. Mesmo a ação estatal decorre de determinada 

configuração do ordenamento jurídico. É a concretização daquilo que a vontade do povo, pelo 

procedimento democrático, busca alcançar. A Economia até pode fazer previsões sobre as 

consequências que podem decorrer da adoção de determinada solução, mas é o Direito que irá 

instrumentalizar a decisão tomada, conciliando-a com os valores vigentes no ordenamento. 

Com essas premissas, ainda que, para Armando Castelar Pinheiro, as evidências 

empíricas favoreçam a visão política em detrimento da desenvolvimentista,1010 não se pode 

negar que essas supostas evidências são apenas constatações de fatos passados restritos a 

determinado tempo e local e não garantia de repetição futura. Além disso, fenômenos sociais 

não possuem relações de causa e efeito tão claramente estabelecidas, algo reconhecido pelo 

Direito, que trabalha com proposições prescritivas (dever ser) e não descritivas (ser).1011 

Resta ainda analisar, contudo, algumas críticas que, dentro da ação estatal no 

sistema financeiro, são peculiares ao direcionamento de crédito e à utilização dos bancos 

públicos, embora entrelaçadas, de certo modo, com o contexto já exposto.  

                                                
1007 ALLEN, Franklin; GALE, Douglas. Comparative Financial Systems: a Survey. apr. 2001, Disponível em: 
< http://bit.ly/1tkHaWX> Acesso em: 13 jun. 2016. p.3. 
1008 Ibid., p. 40-41. 
1009 Ibid., p. 12. 
1010 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no Brasil: Para Onde Ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p.25.  
1011 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1999, p.53-59. 
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4.3 Direcionamento de crédito e bancos públicos em debate 

Sintetizando os argumentos favoráveis e contrários ao direcionamento de crédito 

imobiliário e rural, Ana Carla Abrão Costa e Eduardo Lundberg destacam que o objetivo do 

direcionamento seria sanar falhas de mercado, principalmente de assimetria de informações, 

que levariam a um subfinanciamento de setores em que o retorno privado seja inferior ao 

retorno social, setores de grande importância econômica e/ou social. Ocorre que a ação estatal 

acarretaria o risco de impacto no spread e no volume de crédito concedido com taxas livres. 

Por isso, segundo argumentam, seria necessário comparar os ganhos e os custos da ação estatal 

no crédito.1012 

Segundo os autores, quando os bancos são obrigados a operar determinado volume 

de crédito direcionado e sob determinada taxa, eles alteram o volume e o spread de equilíbrio 

do crédito livre para compensar essa intervenção, podendo gerar dois tipos de distorções. A 

primeira distorção seria uma ineficiência alocativa, que afetaria a quantidade de crédito, ou seja, 

quando se determina a aplicação obrigatória em determinados setores, isso gera carência em 

outros setores mais produtivos. A segunda distorção seriam os subsídios cruzados, isto é, ao se 

impor taxas de juros menores no crédito direcionado, os setores não beneficiados pelo 

direcionamento acabam pagando taxas maiores no mercado livre do que as que seriam cobradas 

em situação normal. Isso é feito para os bancos manterem sua rentabilidade média, por meio do 

aumento das taxas livres para compensar a perda com as taxas reguladas.1013 

Como efeitos de segunda ordem, Ana Costa e Eduardo Lundberg também lembram 

do problema da relação entre principal e agente,1014 em razão da busca das instituições de fugir 

do direcionamento, além de aumento de risco de crédito e de liquidez. A respeito desses 

problemas, considerando que o direcionamento impõe custos aos demais setores, seria 

necessário haver um trade-off favorável em termos de bem-estar social, o que, para eles, poderia 

ser medido segundo os recursos providos pelos setores beneficiados aos setores que tenham 

sofrido racionamento. Eles alertam para o risco de fungibilidade financeira ou real com a 

                                                
1012 COSTA, Ana Carla Abrão; LUNDBERG, Eduardo. Direcionamento de crédito no Brasil: uma avaliação das 
aplicações obrigatórias em crédito rural e habitacional. In: Banco Central do Brasil. Economia Bancária e 
Crédito – Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Banco Central do Brasil, p.49-62, dez. 2004, 
p.50. 
1013 COSTA, Ana Carla Abrão; LUNDBERG, Eduardo. Direcionamento de crédito no Brasil: uma avaliação das 
aplicações obrigatórias em crédito rural e habitacional. In: Banco Central do Brasil. Economia Bancária e 
Crédito – Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Banco Central do Brasil, p.49-62, dez. 2004, 
p.50-51. 
1014 Cf. Nota de rodapé 139. 
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utilização dos recursos subsidiados. A fungibilidade financeira ocorreria quando um agente 

pudesse obter crédito no mercado livre e no direcionado, mas optasse pelo direcionamento 

apenas pelo fato de ser mais barato. A fungibilidade real ocorreria quando o agente utilizasse 

os recursos direcionados para suas despesas correntes, desviando-os das finalidades do 

direcionamento.1015 

Ainda na linha das críticas específicas ao crédito direcionado e aos mecanismos de 

poupança compulsória, Pérsio Arida sustenta que deveria haver uma melhoria na eficiência dos 

mecanismos compulsórios em quatro áreas: a)  governança: os membros dos conselhos gestores 

colocariam interesses classistas em confronto com o interesse público, por isso deveria a gestão 

desses fundos ser mais democrática nos moldes do orçamento público; b) gestão estatal: em vez 

de os recursos serem geridos pelo Estado, deveria caber ao trabalhador decidir onde deixar seus 

recursos do FGTS e ser realizado leilão para a gestão do FAT e do FGTS; c) precificação: 

igualar a TJLP e a remuneração do FGTS à Selic, de modo a dar mais força à política monetária, 

além de fazer tais taxas refletirem valores de mercado, inclusive no longo prazo; e d) distorções 

alocativas: remunerar o FGTS pela TJLP (equivalente à Selic) e zerar a alíquota do PIS fazendo 

cessar novos aportes ao FAT, de modo que, enquanto a primeira medida faria o custo do 

empregador representar benefício equivalente para o trabalhador, incentivando uma redução da 

informalidade, a segunda medida reduziria a carga fiscal e a taxa Selic necessária para combater 

a inflação, equalizando empréstimos da CEF e BNDES.1016 

Além de parte desses pontos já ter sido tratada, como a questão do combate à 

inflação e da diferença entre a TJLP e a Selic, Marcos Antonio Macedo Cintra responde a elas 

salientando que o próprio Arida teria receio quanto ao efeito de tais medidas sobre os 

investimentos. Também lembra que Arida se esquece do fato de que o FAT teria outras funções 

como promover o emprego e o desenvolvimento e não a mera rentabilidade. Haveria ainda o 

encarecimento do financiamento do investimento e prejuízo à formação bruta de capital fixo. 

Assim, a solução para o problema do crédito, para Marcos Cintra, estaria na redução da taxa de 

juros e num cenário externo positivo.1017 

                                                
1015 COSTA, Ana Carla Abrão; LUNDBERG, Eduardo. Direcionamento de crédito no Brasil: uma avaliação das 
aplicações obrigatórias em crédito rural e habitacional. In: Banco Central do Brasil. Economia Bancária e 
Crédito – Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Banco Central do Brasil, p.49-62, dez. 2004, 
p.52. 
1016 ARIDA, Pérsio. Mecanismos compulsórios e mercados de capitais: propostas de política econômica. 
Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, maio 2005, (Texto para Discussão no 8), p.3-8.  
1017 CINTRA, Marcos Antonio Macedo. Crédito público e desenvolvimento econômico: a experiência brasileira. 
In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa (Organizadores). Ensaios sobre 
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A respeito das correntes que pretendem a extinção dos mecanismos de poupança 

compulsória, Luciano Coutinho e Bráulio Borges lembram que a renda média da população 

brasileira é baixa e, considerando a instabilidade monetária associada a isso, haveria pouca 

probabilidade de formação de poupança voluntária.1018 

Não é preciso dizer que na visão dos bancos o Estado deve se afastar porque “o 

mercado financeiro, como os mercados em geral, funciona melhor quando não está sujeito a 

amarras ou restrições quanto ao seu livre funcionamento, de acordo com as necessidades ou 

carências dos agentes econômicos.” De acordo com essa visão, especificamente sobre o 

direcionamento, há uma crítica de que ele seria ineficiente e levaria as instituições a aplicar em 

setores atingidos por crises e em que há alto índice de inadimplência.1019 A crítica tem sua parte 

de razão, quando se lembra que o objetivo da instituição financeira privada é buscar o lucro, e 

não o bem coletivo,1020 até para remunerar seus investidores, que abrangem não apenas os 

acionistas, mas os depositantes.1021 A questão é se o funcionamento do sistema permitindo a 

liberdade pretendida levaria, pela mão invisível, ao melhor dos mundos, ou a outra crise 

financeira como a de 2008. 

Para a discussão sobre atuação estatal e liberdade de mercado, mesmo atualmente, 

como essa crise de 2008 demonstrou, continua não sendo prudente confiar somente no mercado, 

principalmente pela importância que o sistema financeiro tem para a economia.1022 A esse 

                                                
Economia Financeira, Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.93-97. A inadequação da comparação de retornos de 
capital público e privado também é apontada por: MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: 
desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 
2014, e-book, p.20-23. 
1018 COUTINHO, Luciano. BORGES, Bráulio Lima. A Consolidação da Estabilização e o Desenvolvimento 
Financeiro do Brasil. In: FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; MEIRELLES, Beatriz Barbosa. Ensaios sobre 
economia financeira. Rio de Janeiro: BNDES, 2009, p.217. 
1019 FERREIRA, Gabriel Jorge. O aprimoramento e o fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Revista 
de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v.15, p. 38-52, jan./mar. 2002. 
1020 SINGER, Paul. Finanças solidárias e moeda social. In: FELTRIM, Luiz Edson; VENTURA, Elvira Cruvinel 
Ferreira; DODL, Alessandra von Borowski (Coords.). Perspectivas e desafios para inclusão financeira no 
Brasil: visão de diferentes atores. Brasília: Banco Central do Brasil, 2009, p. 69. 
1021 A premissa de que o objetivo dos bancos é maximizar o lucro também foi utilizada como pressuposto em: 
COSTA, Ana Carla Abrão; NAKANE, Márcio I. A Decomposição do Spread Bancário no Brasil. In: Banco 
Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito: Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Dez. 
2004, p. 19: “Além disso, retoma-se o cálculo da participação do compulsório na decomposição do spread. Essa 
posição se justifica a partir de uma análise teórica simples em que o banco maximizador de lucro, restrito a 
normas de recolhimentos compulsórios e direcionamentos de crédito, se depara com uma condição de equilíbrio 
que relaciona taxa de empréstimo e alíquota de recolhimento compulsório.” Dentro do mercado, a motivação do 
lucro parece ter se tornado a motivação predominante, substituindo a subsistência (POLANYI, Karl. A grande 
transformação: as origens de nossa época. Tradução Fanny Wrobel. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, e-
book, p. 64). 
1022 SILVA, Danilo Tavares da. Política industrial e desenvolvimento regional: o fomento estatal dos arranjos 
produtivos locais. 2010, Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p.60. 
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respeito, Jairo Saddi ressalta que praticamente 98% da riqueza passa pelo sistema financeiro.1023 

Contudo, lembra Marusa Vasconcelos Freire que é questionável que o sistema financeiro e 

monetário internacional atenda as verdadeiras necessidades de crédito e sirva ao interesse 

comum, quando se percebe que praticamente 95% das operações são puramente 

especulativas1024. De acordo com ela, os juros compostos, ao lado da inadequada alocação de 

crédito e da escassez artificial da moeda seriam as três disfunções do sistema monetário atual1025 

e os bancos brasileiros quase nunca cumpriram sua função de impulsionar o 

desenvolvimento.1026 

Os bancos oficiais, por outro lado, têm o interesse público como seu objeto por 

natureza.1027 Não há aqui nenhuma crítica aos bancos privados, mas apenas uma constatação 

acerca da natureza das coisas. Com efeito, os bancos privados, sendo empresas, são 

juridicamente constituídos para exercício de atividade visando fins econômicos, isto é, o 

lucro.1028 Os bancos oficiais, por definição, são destinados a cumprir fins previstos pela 

legislação que os criou, fins que só podem ser públicos.1029 A forma como cada ente irá 

direcionar a aplicação do crédito segue, dessa forma, seus fins estatutários. 

Na convivência entre público e privado, também deve ser visto com cautela o 

princípio da subsidiariedade, que prega a atuação do Estado apenas no crédito de médio e longo 

prazo, por meio de bancos públicos, deixando os bancos privados com o crédito de curto prazo. 

                                                
1023 SADDI, Jairo. O desenvolvimento do sistema financeiro, sistema bancário e sistema de crédito. Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v.29, p.333-337, jul./set. 2005. 
1024 FREIRE, Marusa Vasconcelos. Moedas sociais: contributo em prol de um marco legal e regulatório para as 
moedas sociais circulantes locais no brasil. 2011. Tese (doutorado em Direito)-Universidade de Brasília, 
Brasília, 2011, p. 24. Aliás, numa perspectiva mais macro, afirmou Vasco Branco Guimarães em publicação de 
1998 que praticamente 80% da produção mundial é consumida por 20% da população (GUIMARÃES, Vasco 
Branco. Uma reflexão sobre as estruturas jurídicas no direito internacional econômico. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. ano 36, v.111, p.30-38, jul./set. 1998). 
1025 FREIRE, op. cit., p.27. 
1026 FREIRE, op. cit., p.76; SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na 
economia: persistência e dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese 
(Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, 2009, p.95-96. 
1027 ALVES, Carlos André de Melo; ALVES, Nelson Tadashi Hayashi. Análise do nível de divulgação da 
governança corporativa segundo recomendações do comitê da basileia: um estudo em bancos privados e públicos 
brasileiros. Revista Universo Contábil. Blumenau, v.5, n.1, jan./mar.2009, p. 5. 
1028 ANDRADE, Rogerio Pereira; DEOS, Simone. A trajetória do Banco do Brasil no período recente, 2001-
2006: banco público ou banco estatal “privado”? Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, 
jan./abr. 2009, p.52-53. 
1029 PINTO, Bilac. O declínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas empresas públicas. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: FGV, v. 32, 1953.  Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/12801/11678 >. Acesso em: 4 ago. 2015, p. 5-12. 
PAIVA, Alfredo de Almeida. As sociedades de economia mista e as empresas públicas como instrumentos 
jurídicos a serviço do Estado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: FGV, v.60, 1960. Disponível 
em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/20539>. Acesso em: 4 ago. 2015, p. 7. 
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Primeiro, porque, segundo Mariana Mazzucato, o Estado não é mero subsidiário, na medida em 

que ele forma e cria mercados, estando, portanto, ao lado e não abaixo, subordinado aos 

mercados.1030 Ela demonstra como mesmo a visão que justifica a ação estatal meramente com 

base nos maiores retornos sociais ou na correção de falhas de mercado seria limitada, pois 

deixaria de lado importante papel do Estado como efetivo empreendedor, que assume riscos, 

cria e dinamiza mercados. É interessante ver como essa autora desconstrói o mito de que os 

Estados Unidos e empresas como Apple e Google seriam exemplos de bons resultados 

decorrentes apenas do livre mercado, trazendo elementos que evidenciam a presença da atuação 

estatal em seu mercado e nessas empresas. Lembra ainda que grandes inovações na aviação, 

energia nuclear, computadores, internet, biotecnologia e tecnologia verde tiveram como 

impulso inicial o Estado e não o setor privado.1031 

Em segundo lugar, porque essa visão poderia levar uma “privatização dos 

benefícios e a socialização das perdas”, com efeitos nefastos para o desenvolvimento.1032 Aliás, 

cabe ressaltar que, a partir do momento em que se adota o princípio da subsidiariedade, não 

cabe nenhum juízo de valor sobre a rentabilidade do setor público. Isso porque, segundo esse 

mesmo princípio, o Estado somente deveria atuar nos setores em que a iniciativa privada não 

estivesse disposta a atuar, setores esses que são justamente os menos rentáveis e até deficitários. 

Dito de outra forma, se o Estado só pode atuar nas áreas não rentáveis, fica difícil sustentar sua 

ineficiência com base no critério do lucro.1033 

Também nessa linha, Yeyati, Micco e Panizza evidenciam que, pelo fato de os 

bancos públicos buscarem objetivos sociais, o critério da lucratividade não poderia servir de 

argumento contra tais instituições. A propósito, se houver pressão por lucro, ela pode levar ao 

prejuízo da missão institucional e, portanto, ao descumprimento dos fins coletivos que tais 

entidades devem alcançar.1034 Curiosamente, eles apontam que no Brasil particularmente não 

haveria diferença significativa na lucratividade entre bancos públicos e privados.1035 

                                                
1030 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, 21;25; 31.  
1031 Ibid., p.31; 101-116. 
1032 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Aspectos administrativos del crédito. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.107-108, tradução 
livre; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. 
La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p. 443, tradução livre. 
1033 MARTÍN-RETORTILLO, Ibid., p. 445. 
1034 NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 91-96. 
1035 YEYATI, Eduardo Levy; MICCO, Alejandro; PANIZZA, Ugo. Should the Government be in the Banking 
Business? The Role of State-Owned and Development Banks. Nov. 2004. Universidad Torcuato di Tella. Inte-
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Segundo Ernani Teixeira Torres Filho e Fernando Nogueira da Costa, atualmente o 

Estado brasileiro estaria no centro das decisões cruciais do financiamento da economia, ao 

possibilitar a captação de longo prazo com risco soberano pelo Tesouro Nacional e a realocação 

dos recursos para os setores prioritários em busca do desenvolvimento.1036 Essa centralidade é 

indispensável para que haja pelo menos possibilidade de direcionar as decisões para o bem 

coletivo nacional em vez de mero atendimento do interesse do Poder Econômico, seja ele 

nacional ou estrangeiro. 

O direcionamento do crédito, não só com recursos estatais, é uma prática comum 

dos Estados em todo o mundo para a realização de seus objetivos de política econômica e social, 

como lembra Ernani Teixeira Torres Filho, sendo compatível com um mercado nacional de 

crédito desenvolvido e integrado internacionalmente.1037 

Ha-Joon Chang faz referência a experiências exitosas na aplicação do crédito 

direcionado no Japão, Coreia, Taiwan e França no pós-guerra.1038 

Pode ser citado também o estudo feito por Barbara Stallings e Rogerio Studart, que 

apresenta bons resultados da atuação de bancos públicos analisando sua atuação na América 

Latina em comparação com países do Leste Asiático,1039 bem como outros trazidos por Mario 

Gomes Schapiro.1040 

A necessidade de uma ação estatal para direcionar o crédito é ainda mais premente 

nos países em desenvolvimento, em que setores estratégicos da economia acabam não 

conseguindo recursos necessários no mercado privado.1041 Além disso, já se constatou que 

concessão de crédito por intermédio de bancos privados tende a ser destinada a empresas 

                                                
American Development Bank. (Research Department Working Papers no 517). Disponível em: 
<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-517.pdf > Acesso em: 11 jun. 2016. 
1036 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p.1002. 
1037 TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Crédito direcionado e direcionamento do crédito: Situação atual e 
perspectivas. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, jun. 2006, p.48. 
1038 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.34-35. 
1039 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006. 
1040 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p. 76. 
1041 DIEZ-QUIJADA, Angel Martín. La organización jurídica del crédito oficial y su institucionalización en 
España. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. 
Padova: Cedam, 1970, p.411. ALLEN, Franklin; GALE, Douglas. Comparative Financial Systems: a Survey. 
apr. 2001, Disponível em: < http://bit.ly/1tkHaWX> Acesso em: 13 jun. 2016, p. 10. 
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próximas ou ligadas.1042 

Tendo em vista seu caráter instrumental, não se pode negar que os bancos públicos 

tanto podem ajudar a alcançar objetivos estratégicos como podem prejudicar o atingimento 

dessas metas, conforme o uso que deles se faça, principalmente quando se sabe que o crédito 

não é um instrumento neutro. Basta lembrar, como exemplo, que o BNDES tanto foi utilizado 

como propulsor de desenvolvimento quanto para apoiar a desestatização.1043 Além disso, 

Araujo e Cintra alertam para o fato de o sistema de crédito, ante seu papel ativo na alocação de 

recursos, poder manter ou ampliar desigualdades regionais.1044 

Reconhece-se ainda a possibilidade de má gestão de tais instituições,1045 seja 

utilizando-as em benefício próprio, seja dirigindo-as de modo ineficiente, ainda que sem má-

fé.1046 O problema é que, segundo Fernando Nogueira da Costa, quando se defende a 

privatização ou extinção dessas entidades, normalmente são apontados apenas os argumentos 

negativos.1047 

Quanto à comparação entre os malefícios e os benefícios da utilização dos bancos 

públicos, o então representante do Banco Mundial em seminário internacional realizado no 

início da década de noventa, lembrado por Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa,1048 relatou que 

“os benefícios da existência de tais instituições são excedidos largamente pelos custos com os 

quais elas sobrecarregam as economias.” E trata-se de pronunciamento feito em um período em 

que a onda neoliberal tinha mais força. 

Apesar de o direcionamento de crédito, como já referido, ser um instrumento 

utilizado ao redor do mundo, Ernani Teixeira Torres Filho lembra que ele é criticado, embora 

                                                
1042 MATEOS, José A. Manzanedo. El crédito a la exportación. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, 
Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.337. 
1043 TORRES FILHO, Ernani Teixeira; COSTA, Fernando Nogueira da. BNDES e o financiamento do 
desenvolvimento. Economia e sociedade, Campinas, v. 21, n. especial, dez. 2012, p. 982-985. SILVA, Danilo 
Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, conteúdo local e 
financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014.  
1044 ARAUJO, Victor Leonardo de; CINTRA, Marco Antonio Macedo. O papel dos bancos públicos federais 
na economia brasileira. Brasília: IPEA, abr. 2011. (Texto para discussão n. 1604), p.36-43. 
1045 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p. 8-9.  
1046 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Bancos centrais no direito comparado - o sistema financeiro 
nacional e o banco central do brasil (o regime vigente e as propostas de reformulação). São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 176; 186. 
1047 COSTA, Fernando Nogueira. Agenda neoliberal: privatizar bancos públicos. Revista de Economia 
Mackenzie, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 4-30, 2009. 
1048 VERÇOSA, op. cit., p.176. 
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de forma inadequada. Segundo ele, os críticos chegariam a propor sua extinção e, por 

conseguinte, a dos bancos públicos, uma vez que a quase totalidade do crédito direcionado seria 

operada por eles. O argumento seria de que o mercado passaria a atender a demanda que hoje 

é por eles suprida. Além disso, após o estudo feito pelo Banco Central do Brasil em 2004,1049 

teria sido apurado que o direcionamento, juntamente com a inadimplência e o risco legal seriam 

os três principais motivos do alto spread no Brasil. Nessa linha, como o crédito direcionado 

respondia então por cerca de um terço do total de crédito do sistema financeiro e como em geral 

sua taxa de juros seria inferior à do mercado, os bancos privados teriam que compensar essa 

“perda relativa” encarecendo o crédito livre.1050 

Contra essa tese, Ernani Teixeira Torres Filho ressalta, em primeiro lugar, que os 

recursos captados e administrados por bancos públicos não poderiam ser considerados no 

cálculo, uma vez que seria da própria natureza desses entes o fomento de setores prioritários 

por meio do direcionamento de crédito em condições mais favoráveis. Por outro lado, ele 

lembra que a parcela de recursos privados administrada pelos bancos privados que seria objeto 

de direcionamento seria de no máximo 8,5% em 2005, de modo que, se fosse intenção do 

governo ou das autoridades monetárias compensar a suposta perda relativa dos bancos privados, 

bastaria utilizar, por exemplo, a redução dos depósitos compulsórios.1051 

Mas a função do BNDES e dos bancos públicos em geral vai além de simplesmente 

suprir falhas de mercado. Para Felipe Rezende, por exemplo, a principal função seria servir de 

instrumento de estabilização financeira.1052 

O ponto central, vale frisar, é que a racionalidade privada de busca pelo lucro pode 

ser incompatível com a necessidade de certos retornos públicos, como obras de infraestrutura, 

que trazem externalidades positivas.1053 Essa incompatibilidade, principalmente nos países 

menos desenvolvidos afeta tanto a suficiência dos recursos quanto o destino do capital.1054 

                                                
1049 Cf. Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito – Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e 
Spread Bancário. Banco Central do Brasil, p.49-62, dez. 2004. 
1050 TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Crédito direcionado e direcionamento do crédito: Situação atual e 
perspectivas. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, jun. 2006, p.45. 
1051 TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Crédito direcionado e direcionamento do crédito: Situação atual e 
perspectivas. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, jun. 2006, p.46. 
1052 REZENDE, Felipe. Why dos Brazil’s banking sector need public banks? What should BNDES do? PSL 
Quarterly Review. v. 68, n. 274, set. 2015, p. 270-271. 
1053 SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do estado na economia: persistência e 
dinâmica na atuação do bndes em uma economia baseada no conhecimento. 2009, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, 2009, p. 78-70.  
1054 Ibid., p. 80. 
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Por isso que o Relatório de 2013 da Conferência das Nações Unidas para o 

Comércio e o Desenvolvimento reconhece como fundamentais as funções dos bancos 

públicos:1055 

Há muitos exemplos em que políticas de crédito foram implementadas com a 
ajuda de várias instituições públicas, semipúblicas e cooperativas 
especializadas que financiaram investimentos agrícolas e industriais por 
pequenas e médias empresas com taxas privilegiadas. Bancos de 
desenvolvimento nacionais podem prover serviços financeiros que 
instituições financeiras privadas não podem ou não querem prestar na medida 
necessária. Tais bancos desempenharam uma importante função anticíclica 
durante a crise atual quando eles aumentaram a concessão de crédito apenas 
na medida em que muitos bancos privados estavam diminuindo seu crédito. 
Além disso, em menor grau, fontes de financiamento mais especializadas 
também tem um importante papel a desempenhar em toda a dinâmica do 
processo de desenvolvimento.  

No mesmo sentido é o Relatório da OCDE quando trata dos perfis dos programas 

de venture capital, importante alternativa para iniciativas inovadoras. Fica claro nesse Relatório 

que o papel da ação estatal é impulsionar a iniciativa privada, retirando-se apenas quando esta 

possa se sustentar. Da mesma forma, esclarece que a ação estatal dependerá de diversas 

circunstâncias de cada país, de modo que, no que diz respeito ao financiamento de pequenas e 

médias empresas, por exemplo, quando não haja um acesso adequado ao crédito no mercado 

privado, a participação estatal será uma necessidade.1056 

Mas se, por um lado, a busca do lucro dos agentes privados pode prejudicar o 

alcance de fins coletivos e, de outro, a ação estatal para alcançar esses fins corre o risco de 

insucesso por desvios por corrupção e ineficiência entre outros fatores, por que defender a ação 

estatal? 

Pode-se responder que, do ponto de vista do Direito, enquanto a busca do lucro é 

natural e lícita; a ineficiência, a corrupção e o não cumprimento dos fins constitucionais não o 

são. A iniciativa privada, nessa perspectiva, não é naturalmente destinada a cumprir fins 

coletivos como prioridade, ao passo que a ação estatal sim. Na iniciativa privada, até poderiam 

ser colocados em questão alguns ajustes para compatibilizar os interesses privados com a 

função social de cada agente. Mas na iniciativa estatal, os pontos negativos são anomalias que 

devem e podem ser sanadas. 

                                                
1055 UNCTAD. Trade and Development Report, 2013: Adjusting to the Changing Dynamics of the World 
Economy. New York and Geneva: United Nations, 2013, p. XVII. 
1056 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Government venture 
capital for technology-based firms. Paris: OECD, 1997, disponível em: 
<http://www.oecd.org/sti/inno/2093654.pdf> Acesso em: 8 jun. 2016, p. 11. (Também citado por Schapiro, op. 
cit., p. 289). 
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Em suma, apesar dos benefícios e até da necessidade do crédito direcionado e da 

utilização dos bancos públicos, esses instrumentos, assim como a atuação estatal como um todo, 

não são livres de críticas. Tais críticas, contudo, devem servir de motivo para seu 

aprimoramento e não para exclusão desses importantes mecanismos. 

Por isso, no tópico seguinte, serão trazidos alguns aspectos preocupantes que 

mereceriam maior atenção no contexto atual. 

4.4 Contexto atual: pontos críticos e propostas 

Apesar das divergências de orientação ideológica ou teórica dos últimos tempos, 

mais especificamente entre a visão neoclássica e a neokeynesiana, não parece haver disputa 

sobre a necessidade do crédito para induzir o investimento necessário para alcançar o 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento, por sua vez, depende em grande parte de investimento que, por 

sua natureza, exige, normalmente, crédito de longo prazo.1057 Créditos dessa natureza, pelos 

riscos que envolvem, acabam sendo assumidos pelo Estado.1058 Poderia ser acrescentado que, 

além de um prazo maior, grandes investimentos exigem, por óbvio, grandes quantidades de 

recursos. 

Para comprovar a importância da participação estatal no processo de 

desenvolvimento, importante notar no gráfico abaixo apresentado por Barbara Stallings e 

Rogerio Studart a nítida coincidência entre o crédito concedido pelo BNDES e a curva 

investimento no Brasil:1059 

                                                
1057 MEIRELLES, Henrique. A solidez do sistema financeiro brasileiro. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais. v.24, p.14, abr. 2004. DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese 
(doutorado em Direito)-Faculdade de Direito da Usp, São Paulo, 1987, p.94. 
1058 “[...] È quasi superfluo rilevare che la distinzione tra i due tipi di attività non coincide, soggettivamente, con 
la distinzione tra enti di credito di diritto pubblico e imprese private: perché se è vero che il credito a medio e 
lungo termine viene esercitato prevalentemente (ma non esclusivamente) da enti pubblici, il credito a breve 
termine è esercitato sia da enti pubblici che da imprese private. [...]” “ [...] É quase supérfluo salientar que a 
distinção entre os dois tipos de atividade não coincide, subjetivamente, com a distinção entre entes de crédito de 
direito público e empresas privadas: porque se é verdade que o crédito a médio e longo prazo é concedido 
predominantemente (mas não exclusivamente) por entes públicos, o crédito de curto prazo é concedido seja por 
entes públicos quanto por entes privados. [...]”) (CORSO, Guido. Natura dell’attività bancaria e qualificazione 
degli agenti agli effetti della legge penale. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La 
disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p. 256, tradução livre). 
1059 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.247-248. 
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Gráfico 13 – Taxas de investimento, empréstimos bancários e crédito do BNDES entre 1992 e 2004:1060 

 
No que diz respeito ao volume total de crédito para o setor privado, após uma certa 

equivalência em janeiro de 1996, os bancos privados passaram a ter um saldo de crédito maior 

do que os bancos públicos, mas isso foi revertido em julho de 2014, segundo dados disponíveis 

no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, quando o saldo das 

instituições sob controle público alcançou R$1.332.661 milhões, contra R$1.328.928 milhões 

das instituições sob controle privado:1061 

Gráfico 14 – Saldos das operações de crédito ao setor privado segundo o controle de capital: 

 
Fonte: BCB 

                                                
1060 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p. 247. Seth Colby também elaborou gráfico 
semelhante comparando os valores desembolsados pelo BNDES no período de 1995 a 2011 e a taxa de 
investimento como percentual do PIB, mas entendeu que o efeito da ação do Banco seria limitado (COLBY, 
Seth. Explaining the BNDES: what it is, what it does and how it Works. CEBRI Artigos. v. 3 a. VII, 2012. 
Disponível em: <http://www.cebri.org/midia/documentos/bndes.pdf> Acesso em: 28 jan. 2016, p. 21). 
1061 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Indicadores de crédito: Séries desativadas - Saldos por atividade 
econômica segundo controle de capital. Séries 4442 e 4444. SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais 
- v2.1. Módulo público. jul. 2015. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd > Acesso em: 3 jul. 2015. Não deve ser 
esquecido o aspecto qualitativo do crédito concedido pelos bancos públicos, normalmente de prazo mais longo. 
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Além disso, até junho de 2013, a participação do crédito dos bancos públicos já 

havia alcançado praticamente a metade do estoque de crédito do sistema financeiro nacional. 

Segundo o Banco Central isso se deveu, do lado dos bancos privados, às perdas pela 

inadimplência no financiamento de veículos e de capital de giro, levando-os a contraírem o 

crédito. Pelo lado dos bancos públicos, a expansão ocorreu pelo fato de terem taxas de juros 

mais baixas, atraindo mais clientes, além de atuarem em áreas de maior demanda de crédito, 

como o imobiliário, direcionado a pessoas jurídicas e ao setor rural. Os recursos direcionados 

ainda eram a principal fonte de crédito de longo prazo no país, sendo que, relativamente a eles, 

os bancos públicos participavam com R$801,8 bilhões de reais contra R$284 bilhões dos bancos 

privados:1062 

Gráfico 15 – Segmentações para a carteira de crédito direcionada – em junho de 2013: 

 
Fonte: Banco Central do Brasil 

Cabe destacar a situação do crédito na comparação entre bancos públicos e privados 

no período mais recente, por conta da crise que acometeu o Brasil:1063 

Gráfico 16 - Comparativo do saldo de crédito entre bancos públicos e privados 

 
Fonte: BCB 

                                                
1062 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de estabilidade financeira. set. 2013, Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?RELESTAB201309> Acesso em 3 jul. 2015, p.18. 
1063 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Indicadores de crédito: aldos das operações de crédito das instituições 
financeiras: Séries 2007 e 2043. SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - v2.1. Módulo público. Jun. 
2016. Disponível em: < http://bit.ly/1ivyjfd > Acesso em 13 jun. 2016. 
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Nesse gráfico fica evidente o papel anticíclico dos bancos públicos e o 

comportamento pró-cíclico dos bancos privados, ou seja, quando a economia desaquece por 

conta das más expectativas, os bancos privados restringem o crédito, fato que levaria a um 

cenário ainda pior não fosse a manutenção da oferta de crédito pela ação estatal. Em abril de 

2016, o saldo dos bancos públicos era de R$ 1.777.498 milhões, enquanto o saldo dos bancos 

privados era de R$1.365.428 milhões. 

Até a recente crise atingir o país, não se pode olvidar a crescente criação de 

empregos formais, associada a baixas taxas de desempregos nunca atingidas na história, como 

mostra o seguinte gráfico apresentado por Isaac Sidney Menezes Ferreira:1064 

Gráfico 17 – Evolução da taxa de desemprego: 

 
Fonte: Ferreira 

O gráfico da mobilidade social apresentado por Ferreira também demonstra 

evolução:1065 

Gráfico 18 – Evolução da mobilidade social: 

 
Fonte: Ferreira 

                                                
1064 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da regulação bancária e financeira no brasil. XV Encontro 
de Juristas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. 18 set. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/2a5RPAv > Acesso em: 26 jun. 2015, p. 14-15.  
1065 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da regulação bancária e financeira no brasil. XV Encontro 
de Juristas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. 18 set. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/2a5RPAv > Acesso em: 26 jun. 2015, p. 16. 
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Essas melhorias também se refletiram numa queda dos níveis de desigualdade:1066 

Gráfico 19 – Redução das desigualdades medida pelo índice Gini: 

 
Importante aspecto ligado ao crédito e trazido por Isaac Sidney Menezes Ferreira 

diz respeito ao volume de reservas internacionais e de recolhimento compulsório, que 

funcionam como instrumentos de liquidez e, graças a seus altos níveis, proporcionam confiança 

ao mercado, algo importante em tempos de crise:1067 

Gráfico 20 – Indicadores de solidez financeira – Reservas e Compulsório: 

 
Fonte: Ferreira 

                                                
1066 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese de indicadores sociais: uma 
análise das condições de vida da população brasileira. Estudos & Pesquisas: Informação demográfica e 
socioeconômica. N. 32, Rio de Janeiro: 2013, p. 174. 
1067 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da Regulação do Sistema Financeiro Brasileiro: Da criação 
do Banco Central do Brasil aos efeitos da Crise Financeira de 2008/2009. IV Seminário Luso-Brasileiro de 
Direito. Lisboa: abril de 2016, p.31. 
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Outro ponto importante a ser destacado é o nível de investimento do Brasil em 

comparação com outros países. Em 2014, o Brasil figurava como o oitavo país do mundo em 

volume de investimento em bilhões de US$, atrás de China, EUA, Japão, Alemanha, Índia, 

França e Reino Unido, segundo dados do Banco Mundial.1068 Obviamente que esse volume 

deve ser tomado em termos relativos, até porque cada país tem um volume de recursos 

necessários diferente do outro, mas isso não afasta o fato de que investimento significa 

confiança. 

A confiança no Brasil se reflete também numa clara tendência de expansão do 

crédito, medido como taxa em relação ao PIB, conforme se vê no gráfico abaixo, também 

trazido por Isaac Sidney Menezes Ferreira, associada a uma constante queda na 

inadimplência:1069 

Gráfico 21 – Evolução da taxa crédito/PIB: 

 
Fonte: Ferreira 

O que se deve ressaltar, por outro lado, é que, apesar dessa tendência de expansão 

da taxa crédito/PIB, ela é baixa se comparada com outros países.1070 Economias como Canadá, 

Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suíça, Japão e Suécia 

possuem uma taxa superior a 100%. Também possuem taxa superior a 100% os países 

                                                
1068 THE WORLD BANK. Capital Investment, billion USD. The Global Economy. Disponível em: 
<http://www.theglobaleconomy.com/compare-countries/> Acesso em: 3 jun. 2016. 
1069 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da Regulação do Sistema Financeiro Brasileiro: Da criação 
do Banco Central do Brasil aos efeitos da Crise Financeira de 2008/2009. IV Seminário Luso-Brasileiro de 
Direito. Lisboa: abril de 2016, p.25. A taxa de inadimplência foi de 3,4% em 2007, 3,5% em 2008, 4,2% em 
2009, 3,2% em 2010, 3,5% em 2011, 3,3% em 2012, 2,8% em 2013 e estava 2,8% em junho de 2014 
(FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da regulação bancária e financeira no brasil. XV Encontro de 
Juristas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. 18 set. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/2a5RPAv > Acesso em: 22 ago. 2016, p.18). 
1070 SANT’ANNA, André Albuquerque; BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues; ARAUJO, Pedro Quaresma. 
Mercado de Crédito no Brasil: Evolução Recente e o Papel do BNDES (2004-2008). Revista do BNDES, Rio de 
Janeiro, v.16, n.31, p.41-60, jun. 2009. 
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emergentes da Ásia. Abaixo desse índice estariam Polônia e África do Sul com uma taxa 

próxima a 75% e Índia com uma taxa próxima à do Brasil:1071 

Gráfico 22 – Comparativo da taxa crédito/PIB de outros países: 

 
Fonte: DEMBIERMONT; DREHMANN; e MUKSAKUNRATANA 

O crédito no Brasil seria escasso, segundo estudos, porque os bancos prefeririam 

aplicar em títulos públicos a emprestar.1072 

Em relação a essa assertiva, se forem considerados apenas os títulos públicos em 

comparação com a carteira de crédito ampliada dos seis maiores bancos em 2014, a relação fica 

assim: 

                                                
1071 DEMBIERMONT, Christian; DREHMANN, Mathias; MUKSAKUNRATANA, Siriporn. How much does 
the private sector really borrow? A new database for total credit to private non-financial sector. BIS Quarterly 
Review. mar. 2013. Disponível em: <http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1303h.pdf> Acesso em: 26 jun. 2015, 
p. 76. 
1072 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.16. DIEESE. A evolução do crédito na 
economia brasileira: 2008-2013. n. 135, maio 2014. Disponível em: 
<http://www.dieese.org.br/notatecnica/2014/notaTec135Credito.pdf> Acesso em: 8 set. 2015. (Nota Técnica), p. 
28. 
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Tabela 26 – Comparação do volume de crédito com volume aplicado em títulos públicos em 2014: 
Bancos carteira de 

crédito 
expandida 

títulos públicos Tít. Públ. / 
Crédito (%) 

BB 760.872.000 93.685.371 12% 
Itaú 430.039.000 134.791.000 31% 
CEF 605.000.000 149.800.000 25% 
Bradesco 455.127.000 122.473.782 27% 
BNDES 651.207.000 85.226.000 13% 
Santander 244.162.000 105.432.000 43% 

Fontes: bancos citados 
Nota: valores em R$1.000,00 

Além disso, conforme já mencionado acima, em 2014, o grupo de contas de títulos 

e valores mobiliários correspondia a aproximadamente 47% do volume de crédito, se 

considerado o volume total de recursos do Sistema Financeiro Nacional.1073 

Então, duas conclusões podem ser tiradas. A primeira é que de fato os bancos 

privados possuem um maior volume de recursos aplicados em títulos públicos em comparação 

com os bancos públicos. A outra observação é que é difícil sustentar que os bancos em geral 

prefeririam títulos públicos no momento atual quando se verifica que nem na amostra da tabela 

nem no volume geral do sistema financeiro o valor total aplicado nesses títulos superou o 

volume de crédito. A assertiva, então, acerca do elevado volume de títulos públicos deve ser 

tomada em termos relativos, talvez em comparação com o nível em outros países,1074 ou com 

outros momentos da história.1075 

Em estudo específico sobre os fatores determinantes da oferta e demanda de crédito 

realizado com instituições financeiras representativas dos segmentos de “pessoas jurídicas-

grandes empresas”, “pessoas jurídicas-pequenas empresas”, “pessoas físicas-crédito 

habitacional” e “pessoas físicas-crédito ao consumo”, no período de 2011 a 2013, foi apurado 

que, do ponto de vista dos fatores que influenciam a decisão de conceder crédito, o risco da 

inadimplência e os aspectos conjunturais foram os mais influentes:1076 

                                                
1073 Capítulo 3.1.4 Impacto das recomendações de Basileia. 
1074 STALLINGS, Barbara; STUDART, Rogerio. Finance for Development: Latin America in Comparative 
Perspective. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2006, p.121-124.  
1075 SANT’ANNA, André Albuquerque; BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues; ARAUJO, Pedro Quaresma. 
Mercado de Crédito no Brasil: Evolução Recente e o Papel do BNDES (2004-2008). Revista do BNDES, Rio de 
Janeiro, v.16, n.31, p.41-60, jun. 2009, p. 49-50. 
1076 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Economia Bancária e Crédito. Brasília, 2013. Disponível 
em: <http://www.bcb.gov.br/pec/depep/spread/rebc_2013.pdf> Acesso em: 26 jun. 2015. p.17.  
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Gráfico 23 – Evolução dos fatores influenciadores da oferta de crédito: 

 
Fonte: BCB 

Em relação ao segmento de pessoas jurídicas os principais fatores que determinam 

a demanda seriam a necessidade de capital de giro e investimento em ativo fixo. No segmento 

de crédito para o consumo de pessoas físicas, o nível de comprometimento da renda foi o mais 

importante. Já no crédito habitacional, esse fato esteve acompanhado pelo nível de emprego ou 

condições salariais:1077 

                                                
1077 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Economia Bancária e Crédito. Brasília, 2013. Disponível 
em: <http://www.bcb.gov.br/pec/depep/spread/rebc_2013.pdf> Acesso em: 26 jun. 2015. p.18. 
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Gráfico 24 – Evolução dos fatores influenciadores da demanda de crédito: 

 
Fonte: BCB 

Além do apontado baixo volume do crédito brasileiro em relação ao seu PIB, o 

elevado spread e as incertezas no ambiente econômico também são tema recorrente.1078 

A esse respeito, apesar da estabilização da moeda com o Plano Real, houve sérios 

problemas bancários já a partir de 1995, por conta do choque causado pelo término dos ganhos 

inflacionários, ensejando um esforço para reestruturar a regulação do sistema financeiro, que 

contava com grande participação de bancos estatais, ausência de diversidade de instrumentos, 

falhas no controle de riscos e deficiente competição. Isaac Sidney Menezes Ferreira destaca que 

o problema ainda foi maior pelo fato de haver graves problemas de liquidez e fraudes contábeis 

em grandes bancos, tendo ocorrido a quebra de 3 dos 7 maiores da época.1079 Podem ser citadas 

                                                
1078 CAVALCANTI, Isabel Machado. Crédito rural e produto agropecuário municipal: uma análise da 
causalidade. 2008, Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 11.  
1079 FERREIRA, Isaac Sidney Menezes. Evolução da regulação bancária e financeira no brasil. XV Encontro 
de Juristas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. 18 set. 2014. Disponível em: < 
http://bit.ly/2a5RPAv > Acesso em: 26 jun. 2015, p. 8. 
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ainda a crise que levou o Brasil a adotar o câmbio flutuante em 1999, as incertezas quando das 

eleições de 2002, a crise financeira de 2008 e a recente crise política e econômica. 

Eduardo Luís Lundberg e Fani Léa Cymrot Bader, embora reconheçam que um 

ambiente favorável ao crédito se relacione com fatores macroeconômicos, consideram que as 

causas básicas desse ambiente são de caráter institucional e microeconômico. Estas se ligam à 

dificuldade de as instituições terem acesso às informações sobre os clientes e a sistemas de 

cobrança demorados. A dificuldade de acesso à informação do cliente também é prejudicada 

pelas tentativas de maus pagadores de impedir que seus nomes constem em cadastros de 

proteção ao crédito, fazendo com que bons e maus clientes acabem sendo tratados da mesma 

maneira. Já o problema do deficiente sistema de cobrança e execução de garantias faz com que 

o crédito bancário acabe privilegiando pessoas de mais alta renda, pois apresentam menor risco 

e não precisam apresentar garantias, acarretando concentração de renda, riqueza e 

oportunidades, segundo os autores. Da mesma forma, decisões judiciais tendentes a 

desconsiderar a lei ou o contrato acabam por alastrar efeitos para todo o sistema de crédito.1080 

Ainda a respeito de impactos negativos no spread, Ana Costa e Eduardo Lundberg, 

como visto acima, sustentam que o direcionamento de crédito impacta na decisão alocativa dos 

bancos no que diz respeito a seus retornos, acarretando alterações no volume e preço do 

crédito.1081 Apesar disso, segundo eles, o direcionamento acaba sendo comprometido, seja pela 

falta de interesse em aplicar nos setores indicados, como se vê pelo nível de operação beirando 

o limite da exigibilidade mínima e por conta de utilização de instrumentos diversos da efetiva 

concessão de crédito para fins de cumprimento dos limites mínimos de exigibilidade, por 

exemplo, com a utilização de créditos do FCVS para atender as exigências do direcionamento 

do crédito imobiliário.1082 

Segundo estudo do Dieese, seria um grande desafio de ordem estrutural à expansão 

do crédito enfrentar essa elevada taxa de juros e altos spreads no sistema financeiro 

                                                
1080 LUNDBERG, Eduardo Luís; BADER, Fani Léa Cymrot. Ações e Medidas – Avaliações e Propostas. In: 
Banco Central do Brasil. Economia Bancária e Crédito: Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread 
Bancário. Dez. 2004, p. 31-36.  
1081 COSTA, Ana Carla Abrão; LUNDBERG, Eduardo. Direcionamento de crédito no Brasil: uma avaliação das 
aplicações obrigatórias em crédito rural e habitacional. In: Banco Central do Brasil. Economia Bancária e 
Crédito – Avaliação de 5 anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Banco Central do Brasil, p.49-62, dez. 2004, 
p. 49. 
1082 Ibid., p.55-56. 
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nacional.1083 

Há uma tese que atribui à incerteza jurisdicional a elevada taxa de juros.1084 Gabriel 

Jorge Ferreira, então presidente da Febraban e da Fenaban, além desse elemento, lembra da 

inadimplência, da carga tributária e do compulsório.1085 

Márcio Cypriano critica o excesso regulatório, o contingenciamento, o 

direcionamento e as restrições monetárias, atribuindo o alto spread a incertezas jurídicas, 

flexibilidade do sistema às leis de mercado, a condições conjunturais macroeconômicas e à 

tendência da demanda agregada da economia. Segundo ele, taxas altas indicam ineficiência do 

sistema e taxas baixas eficiência, conforme as leis de mercado. O spread seria apenas a 

remuneração do agente e, portanto, não seria o único componente do preço do empréstimo. A 

propósito, quanto ao componente fiscal, o Brasil seria [na época], segundo ele, o único país a 

cobrar quatro tributos nas transações financeiras (IOF, CPMF, PIS e Cofins).1086 

Não se pode negar que os bancos necessariamente tenham que operar com suas 

contas no azul, uma vez que estão entrelaçados com inúmeros agentes na economia, devem 

remunerar os depositantes e acionistas e sua quebra pode ocasionar uma crise sistêmica. Mas 

cabe lembrar que, apesar dessas críticas feitas, não se menciona o fato de os bancos terem 

excelente desempenho. Dados do Dieese, por exemplo, apontam um aumento médio de 18,5% 

no lucro das cinco maiores instituições analisadas em 2014 em comparação com 2013, sendo 

que, Itaú Unibanco e Bradesco tiveram acréscimo de 30,2% e 25,9% respectivamente. Esse 

desempenho foi bem superior ao dos bancos públicos, com 9,6% e 5,5% para Banco do Brasil 

e CEF respectivamente.1087 Vale lembrar que nesse período, o PIB brasileiro, conforme 

mencionado acima, cresceu 0,1%. 

Pode-se questionar se seria adequado limitar o lucro ou a remuneração de 

administradores e acionistas. Mas é uma questão que deve ser enfrentada, quando há 

                                                
1083 DIEESE. A evolução do crédito na economia brasileira: 2008-2013. n. 135, maio 2014. Disponível em: 
<http://www.dieese.org.br/notatecnica/2014/notaTec135Credito.pdf> Acesso em: 8 set. 2015. (Nota Técnica), p. 
29. 
1084 ARIDA, Persio; BACHA, Edmar Lisboa; LARA-RESENDE, André. High Interest Rates in Brazil: 
Conjectures on the Jurisdictional Uncertainty. In: Instituto de Estudos de Política Econômica, Casa das Garças 
Rio de Janeiro, Brazil, 28 mai 2004. Disponível em: < http://bit.ly/1S5ci61> Acesso em: 18 abr. 2016. 
1085 FERREIRA, Gabriel Jorge. O aprimoramento e o fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Revista 
de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v.15, p. 38-52, jan./mar.2002. 
1086 CYPRIANO, Márcio. A contribuição das instituições financeiras para o aperfeiçoamento do sistema 
financeiro. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 24, p. 26-31, abr.-jun. 2004. 
1087 DIEESE. Desempenho dos bancos. 2014. Disponível em: < http://bit.ly/1GUudFu> Acesso em: 19 maio 
2016. 
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mandamento constitucional explícito no sentido de se buscar reduzir as desigualdades e 

construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. E essa questão é tanto mais premente se o 

enriquecimento de tais pessoas estiver decorrendo da utilização de recursos públicos.1088 

Depois da crise de 2008, medidas foram adotadas ao redor do mundo para moralizar 

a remuneração dos administradores das grandes instituições, quando se percebeu que seus 

ganhos independiam dos resultados de suas ações e eram elevados mesmo em caso de prejuízos 

aos credores.1089 Talvez essa ideia também possa ser implantada como condicionante para as 

grandes organizações que recebam crédito direcionado.1090 

Além desses aspectos, é importante trazer alguns pontos críticos relativos aos 

bancos públicos elencados por Armando Castelar Pinheiro. 

A primeira diz respeito à concorrência entre os bancos públicos.1091 Por serem 

ferramentas que são destinadas a um fim público, de fato não se mostra razoável que concorram 

entre si. Ao contrário, sua atuação deveria ser coordenada para maximizar os resultados 

coletivos esperados. 

Em segundo lugar, embora muitas vezes a baixa rentabilidade ou atratividade 

justifique, além do direcionamento do crédito, a concessão de taxas subsidiadas, é indispensável 

analisar em cada caso a efetiva necessidade de subsídios.1092 “Não faz sentido subsidiar um 

projeto cujo retorno privado é suficiente para viabilizar a sua realização na escala e forma 

ótimas, na medida em que para financiar esses subsídios o Estado tributa e reduz a eficiência 

alocativa de outros projetos e atividades.”1093 Aliás, aplicar recursos públicos de modo 

desnecessário implica um prejuízo dobrado ao interesse público, uma vez que, ao mesmo tempo 

que representa desperdício na área atendida, esses recursos irão faltar em setores carentes. 

Como crédito direcionado é normalmente mais vantajoso, a eleição de setores 

                                                
1088 Vide exemplos em que o Estado financia a descoberta de novos medicamentos e o mercado se apropria da 
descoberta vendendo por um alto preço seus produtos para a sociedade (MAZZUCATO, Mariana. O Estado 
empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-
Penguin, out. 2014, e-book, 29-30). 
1089 SARAI, Leandro. Crise financeira e medidas prudenciais: a experiência brasileira. Saarbrücken: Novas 
Edições Acadêmicas, 2014, p.231-235.  
1090 O volume e a remuneração da dívida pública também merecem um tratamento mais democrático e 
transparente. 
1091 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no Brasil: Para Onde Ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p.46. 
1092 Ibid., p.47. 
1093 Ibid., p.64. 
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prioritários é um ponto sensível.1094 Uma cautela que se deve ter nessa eleição é o fato muitas 

vezes a só concessão do crédito já representar uma vantagem, mormente quando os interessados 

estiverem encontrando dificuldades no mercado. Também nesses casos, talvez não seja 

necessário e até represente desperdício de recursos públicos a cobrança juros mais baratos do 

que os vigentes. Conforme o setor, sua própria lucratividade já pode tornar despicienda uma 

taxa menor de juros, de modo que os recursos públicos economizados pela ausência de 

subvenções nesse setor podem ser canalizados para outros, ampliando o raio de ação estatal.1095 

Em terceiro, embora a lucratividade não possa ser o critério primordial de aferição 

da atuação dos bancos públicos, a exigência de resultados positivos é coerente com os custos 

dos subsídios.1096 De fato, se a sociedade paga, ela merece no mínimo um retorno até para 

decidir democraticamente os rumos da ação estatal. 

Em quarto, é necessária, como já dito, cautela maior na exigência de retorno quando 

se observa a concessão de crédito mais elevado para regiões mais ricas, que empregam menos, 

com salários maiores e que têm maiores empresas.1097 

Armando Castelar Pinheiro indica não ter observado impacto sobre crescimento, 

emprego e desenvolvimento econômico na atuação dos bancos públicos.1098 Ainda que os 

critérios de análise devam ser democraticamente eleitos, até para se definir qual 

desenvolvimento se espera, não se nega que algum resultado deve ser exigido. Ele, a propósito, 

aponta que, com exceção dos investimentos na Embraer, não se priorizou investimentos em 

P&D.1099 Esse resultado merece atenção, não como justificativa para extinção dos bancos 

públicos, como parece sugerir o autor, mas para fins de correção, ante a importância da inovação 

para o desenvolvimento. O próprio BNDES reconhece ser pequena a importância aplicada em 

P&D em comparação com as demais destinações de seus recursos, mas aponta que é a 

                                                
1094 RODRIGUEZ, Tomás R. Fernández. El acceso preferente al crédito official en España. In: NIGRO, Mario; 
MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p. 288-
293. 
1095 Nem sempre a necessidade do crédito poderá ser um critério adequado. Michael J. Sandel, citando 
Aristóteles, demonstra, por exemplo, o critério teleológico como forma de se alcançar o máximo das 
potencialidades dos sujeitos beneficiários e dos próprios objetos distribuídos (SANDEL, Michael J. Justiça: o 
que é fazer a coisa certa. Tradução Heloísa Matias e Maria Alice Máximo, 5.ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2012, p.231-238). 
1096 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no brasil: para onde ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p.48. 
1097 Ibid., p.49-54. 
1098 Ibid., p.57-61. 
1099 Ibid., p.61. 
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destinação que mais cresceu nos últimos cinco anos.1100 

Esse autor parece restringir o cabimento da utilização de bancos públicos aos casos 

em que se precisasse recorrer a informações privadas e em que não fosse possível prever em 

um contrato os resultados esperados, ante dificuldades de mensuração, de todo modo 

ressaltando a necessidade de eficazes mecanismos de controle. Segundo ele: a) “quando os 

projetos financiados não tiverem efeitos externos relevantes, a melhor alternativa é não 

intervir”; b) “quando houver efeitos externos relevantes e informação privada relevante sobre 

eles, [...] é aconselhável utilizar uma intervenção discricionária”, que pode ser feita por meio 

de um “banco público ou de um banco privado regulado se não há informação privada sobre o 

impacto do projeto sobre a lucratividade do banco, [...] ou se o custo sombra dos recursos 

públicos for nulo”, isto é, se não houver prejuízos econômicos à sociedade; b.1) sem essas duas 

condições, para ele, é melhor intervir por meio de um banco público se o oficial de governo 

tiver pouco espaço para favorecer sua agenda privada, e por meio de um banco privado regulado 

caso contrário; c) “quando houver efeitos externos, mas não houver informação privada sobre 

eles, apenas informação pública contratável que possa ser incluída em um contrato regulatório, 

a alternativa banco privado com regulação não-discricionária é a melhor alternativa de 

intervenção”; d) “quando as dimensões de desempenho do banco que interessam do ponto de 

vista social são contratáveis, os bancos privados regulados são a melhor forma de intervenção 

do ponto de vista da eficiência técnica”; d.1) mas se “houver dimensões não-contratáveis, com 

efeitos externos importantes sobre o bem-estar social, em que o desempenho do banco possa 

ser sacrificado pela busca das dimensões contratáveis, o banco público pode ser a alternativa 

preferível”; d.2) por outro lado, havendo poucos incentivos para perseguição de dimensões não-

contratáveis de desempenho, haveria mais chances “de que dimensões de natureza política, 

prejudiciais ao bem-estar social, sejam favorecidas pelos gestores do banco público” (como 

benefícios ao corpo funcional incompatíveis com o mercado). Também neste caso, as vantagens 

da adoção do banco público dependerão da existência de bons controles que impeçam o 

favorecimento indevido dos funcionários e políticos.1101 

Quanto a essas propostas, em parte estão de acordo com a concepção de Keynes de 

                                                
1100 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Relatório de efetividade 
2007-2014: A contribuição do Bndes para o desenvolvimento nacional. 2.ed. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/relatorioefetividade> Acesso em: 7 jul. 2016, p. 41.  
1101 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no brasil: para onde ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p.23-24. 
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que o Estado deve fazer aquilo que os agentes privados não fazem.1102 Todavia, a preconcepção 

de que o Estado seja menos eficiente ou sujeito a desvios deve ser enfrentada em cada caso e 

não simplesmente tomada como lei natural intransponível.1103 

Especificamente sobre o direcionamento de crédito para os setores rural, 

habitacional e de microcrédito, ele sustenta que deveria ser feito por uma intervenção não-

discricionária na alocação do crédito e sem uma informação privada sobre o efeito externo dos 

projetos específicos que são financiados. No que diz respeito aos repasses de recursos do 

BNDES, estariam para ele baseados “exclusivamente em informação pública sobre os setores / 

produtos financiáveis e a respeito da situação financeira das instituições repassadoras (que 

determina os limites de crédito de cada uma junto ao Banco)”. Por isso, concluindo seu 

raciocínio, somente no caso das operações diretas do BNDES haveria “espaço para que se leve 

em conta informação privada sobre os efeitos externos dos projetos - assim como, obviamente, 

do seu impacto sobre os interesses políticos do governo.”1104 

De modo geral, embora critique a qualidade dos dados específicos sobre o Brasil, 

Armando Castelar Pinheiro tem, como dito acima, uma visão negativa dos bancos públicos 

brasileiros. Ele acredita que a situação atual do Brasil, com boa regulação prudencial e 

estabilidade monetária, não justificaria mais a existência dos bancos públicos.1105 

Reitere-se que as críticas desse autor, contudo, são mais úteis como pontos de 

atenção para correção de eventuais distorções na atuação dos bancos públicos do que como 

justificativas para extinguir essas instituições ou o direcionamento do crédito. 

Defender o fim do crédito direcionado ou dos bancos públicos em razão de seus 

supostos defeitos é o mesmo que defender o fim do automóvel porque ele causa atropelamentos 

ou defender a proibição de alguns medicamentos em razão de poderem matar se administrados 

na dose inadequada.1106 

O direcionamento de crédito se insere no âmbito da ação estatal, que, por sua vez, 

                                                
1102 KEYNES, John Maynard. O fim do “laissez-faire”. In: SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynard 
Keynes: coleção os grandes cientistas sociais. 2.ed. São Paulo: Ática, 1984, p. 123. 
1103 SARAI, Leandro. Ainda uma reflexão sobre atividade econômica e serviço público. Boletim de Direito 
Administrativo, São Paulo, v. 29, n. 7, p. 731-755, jul. 2013.  
1104 PINHEIRO, Armando Castelar. Bancos públicos no brasil: para onde ir? nov. 2006. Artigo apresentado no 
III Seminário ANBID de Mercado de Capitais. Disponível em: < http://bit.ly/1tqgiWn> Acesso em: 13 jun. 
2016, p.36-37. 
1105 Ibid., p.38. 
1106 CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução 
Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2004, p.230-231. 



323 
 

está atrelada à observância do princípio da eficiência, entre outros, nos termos do art. 37, 

caput,1107 e ao cumprimento dos objetivos previstos no art. 3o. da Constituição. Dessa forma, e 

considerando a escassez de recursos, deve-se buscar um resultado ótimo como decorrência das 

políticas creditícias. 

Esse resultado também pode implicar a exigência de contrapartida do beneficiário, 

na medida em que se utilizou de recursos que a todos pertencem,1108 de modo que a mera 

geração de PIB talvez não seja um parâmetro adequado para mensuração. 

Além da preocupação com os resultados dos créditos concedidos, também deve 

haver cuidado com os resultados e com a própria disciplina da moeda e do crédito, por meio de 

uma maior democratização e controle, segundo José Tadeu de Chiara.1109  

Se de um lado a concessão de crédito para setores deficitários pode representar uma 

chance de impulso e desenvolvimento, de outro, pode levar a ineficiências e manutenção de 

uma situação de dependência. Como modo de evitar a acomodação dos beneficiários, deve-se 

evitar auxílio de modo contínuo. O custo social dos benefícios do crédito direcionado só se 

justificaria enquanto fosse efetivamente necessário para tornar empresa autossuficiente para 

seguir por conta própria, tornando-se independente e eficiente. Caso contrário, seria mero 

protecionismo voltado a enriquecer determinados empresários mantendo seu poder de mercado 

e livrando-os da concorrência, algo que não se confunde com uma política industrial ativa.1110 

Além do controle dos beneficiários, também as instituições concedentes merecem 

atenção, pois um ponto crítico no crédito direcionado é a busca de enquadramento de atividades 

diversas ordinárias para fins de cumprimento da exigibilidade. Isso parece ser uma prática 

comum de modo geral tendo em conta a tendência de se buscar a maneira mais fácil ou mais 

vantajosa para se desincumbir de certos deveres, tudo, obviamente, dentro da lógica de 

                                                
1107 NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 91-96.  
1108 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, p.29-30. 
1109 DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (doutorado em Direito)-Faculdade de Direito da 
Usp, São Paulo, 1987, p.102-110. Amartya Sen também ressalta a importância do debate público de questões do 
tipo (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p.48). 
1110 SILVA, Danilo Tavares da. Público e privado na desestatização: as políticas de inovação tecnológica, 
conteúdo local e financiamento público nos setores desestatizados. 2014, Tese (Doutorado em Direito)- 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p.88-89. 
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maximizar o lucro.1111 

Como visto acima, a utilização de recursos públicos por meio da concessão de 

crédito traz mais resultados do que o emprego direto desses recursos em políticas públicas, na 

medida em que os bancos públicos podem multiplicar moeda. Mas há ainda outros mecanismos, 

como a concessão de garantias ou de subsídios, que podem reduzir ainda mais a utilização de 

recursos públicos. 

Na atuação estatal, a reflexão sobre o que atuar, como, quando e em que medida, 

são questões essenciais para equilibrar e canalizar as naturais forças do mercado para o caminho 

desejado.1112 

Essa reflexão não pode ignorar a interligação cada vez mais forte entre o Sistema 

Financeiro Nacional e o internacional, de modo que sua regulação não pode descurar os efeitos 

dessa relação. Uma regulação inadequada pode implicar simplesmente a fuga de capitais e de 

atividades produtivas para outros países ou regiões.1113 Luís Fernando Massonetto, a propósito, 

bem esclarece os conflitos inerentes na regulação financeira e as contradições, por exemplo, 

entre a “natureza simultaneamente nacional e internacional do capital”, a “natureza global dos 

fluxos econômicos e sua gestão política pluriestatal”, a “ ‘vocação’ liberal-internacionalizante 

do capital e sua permanente necessidade de associar-se às máquinas estatais de poder territorial” 

e a “vocação ao império mundial, do capital financeiro, e a multiplicidade de ‘vocações 

imperiais’ dos poderes políticos”.1114 

Mesmo internamente, continua presente a preocupação em compatibilizar a 

captação de recursos, normalmente feita a curto prazo, com a necessidade de investimento a 

longo prazo.1115 

Desse modo, para superar o desafio de implementar um mercado de crédito de longo 

prazo, deve-se continuar apostando em dois fatores. O primeiro deles, a segurança, ligada à 

                                                
1111 Danilo Tavares da Silva, por exemplo, embora tratando de outras obrigações de determinadas empresas, 
ressalta que é tentador para as empresas tentar enquadrar como investimento em P & D atividades suas que 
seriam ordinárias para se verem livres de tal obrigação. (SILVA, op. cit., p.70). 
1112 KEYNES, John Maynard. O fim do “laissez-faire”. In: SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynard 
Keynes: coleção os grandes cientistas sociais. 2.ed. São Paulo: Ática, 1984, p. 120. 
1113 MASSONETTO, Luís Fernando. O direito financeiro no capitalismo contemporâneo: a emergência de 
um novo padrão normativo. 2006. Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, 2006, p.58; 
GUARINO, Giuseppe. Interventi. In: NIGRO, Mario; MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La disciplina 
pubblicistica del credito. Padova: Cedam, 1970, p.478. 
1114 MASSONETTO, op. cit., p.51. 
1115 GUARINO, op. cit., p.481-482. 
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ideia de estabilidade e previsibilidade, assim como teorizada por Douglass C. North.1116 Isso 

porque, para entrar em um negócio de longo prazo, é necessário haver previsibilidade do que 

será encontrado ao final, ou seja, segurança quanto à posição do devedor e do contexto 

macroeconômico.1117 A título de esclarecimento, tome-se por exemplo um título público 

negociado com vencimento para daqui a dez anos e juros pré-fixados em 13%. Esse título não 

encontrará compradores se não houver segurança de que a inflação ficará abaixo desse 

percentual ou se não houver garantia de que o emissor saldará sua dívida.1118 Há ainda outros 

fatores, como taxa de câmbio, taxa de retorno do capital na atividade econômica produtiva etc. 

O segundo fator, curiosamente, também se relaciona com a segurança, mas a 

segurança do credor quanto a aspectos estranhos a sua relação de crédito. Ou seja, mesmo que 

o credor saiba exatamente qual será o retorno de seu investimento, pode ocorrer que sua própria 

situação se complique durante o período, levando-o a eventualmente ter a necessidade de reaver 

os recursos emprestados antes do vencimento. Para essa insegurança, é necessário que haja a 

possibilidade de vender seu crédito, possibilitando sua saída antecipada, assim como já ocorre 

com o mercado de títulos públicos, ou seja, aprimorar sua liquidez.1119 A estabilidade também 

é necessária para que não haja volatilidade no valor do ativo no caso dessa saída antecipada. 

Verificou-se, pela pesquisa, a evidente força concentradora de capital existente no 

mercado, inclusive no mercado de crédito. E mesmo dentro de cada uma das modalidades de 

direcionamento, manteve-se a tendência de concentração, com concessões indo 

preferencialmente para contratos de maior valor. 

Assim, se o direcionamento teve o mérito de canalizar crédito para setores que, 

segundo o livre mercado, não seriam atendidos, ainda não conseguiu equilibrar essa força. 

Obviamente que não se deve simplemente negar crédito a agentes mais favorecidos 

e entregá-lo apenas a agentes menos favorecidos. Se se trata de uma política de crédito, 

                                                
1116 Cf. Capítulo 4.2, principalmente tópico 4.2.5. 
1117 DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito da 
Usp, São Paulo, 1987, p.94. FABIANI, Emerson Ribeiro. Direito e crédito bancário no brasil. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 32-33. 
1118 Quanto ao aspecto da instabilidade monetária, é possível a estipulação de cláusula de correção monetária, 
embora não seja possível saber antecipadamente se o índice de correção adotado será suficiente para manter o 
poder aquisitivo do valor a ser recebido. Quanto ao fato de a correção monetária, apesar de representar, sob certo 
aspecto, mera atualização de valor, acarretar no plano econômico efetiva alteração no valor patrimonial, cf. 
GRAU, Eros Roberto. Correção monetária: concordata e créditos fiscais. São Paulo: RT, 1984. 
1119 Também vem ocorrendo com o mercado de novos títulos comos as LCA`s entre outras (CHAVENCO, 
Maurício Rodrigues de Albuquerque. O SNCR e os novos instrumentos de financiamento do agronegócio: o 
mercado de crédito rural brasileiro entre dois modelos. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 69).  
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pressupõe-se retorno tanto de uns quanto de outros. Se o mais desfavorecido não tem condições 

de pagar um empréstimo apesar de todas as vantagens, talvez o problema esteja na falta de 

outras políticas públicas adequadas. 

De todo modo, se há algum fator que tem condições de equilibrar as forças de 

concentração de renda geradoras de desigualdade, este fator está com certeza na ação estatal 

instrumentalizada pelo Direito. É o Direito que formaliza a decisão coletiva democraticamente 

tomada, de modo consciente em busca da justiça social. 

Enfim, tendo em vista a função social da moeda e do crédito, não se pode negar a 

necessidade da gestão estatal desses instrumentos, ante o que se viu até aqui.1120 

O principal de tudo: até que se forme um adequado mercado financeiro para atender 

as demandas de financiamento de longo prazo ou outras necessárias para o desenvolvimento, 

não pode o Estado ficar inerte, ante os deveres constitucionais que lhe atribuem esse papel. 

 

  

                                                
1120 Embora dizendo respeito ao ciclo de materialização do capital ou expansão material do sistema capitalista, 
também houve evidentes resultados positivos quando o dinheiro mundial passou a ser subproduto das atividades 
da gestão estatal. (MASSONETTO, Luís Fernando. O direito financeiro no capitalismo contemporâneo: a 
emergência de um novo padrão normativo. 2006. Tese (Doutorado em Direito)- Universidade de São Paulo, 
2006, p. 68). 
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CONCLUSÕES 

O crédito não é neutro. Ele é instrumento de poder, motivo pelo qual faz toda a 

diferença a forma como é destinado. 

É instrumento de poder para quem toma crédito, mas também o é para quem o 

concede, de modo que sua utilização pode conduzir a uma situação de endividamento 

descontrolado e subjugar o tomador, transformando-se em instrumento de expropriação assim 

como ocorre com a obtenção da mais-valia, induzindo ou mantendo o devedor em situação de 

dependência. O crédito desregulado, por outro lado, pode afetar não só a base da pirâmide, mas 

o sistema como um todo, levando a crises sistêmicas decorrentes dos laços existentes entre os 

agentes econômicos escorados na expectativa do pagamento vindouro quando do vencimento 

da dívida. 

A dependência da atividade econômica em relação ao crédito o leva a ser 

considerado como infraestrutura e, como tal, o Estado necessariamente precisa garantir um 

acesso adequado a ele. Mesmo nos elementos tradicionais de infraestrutura, a doutrina das 

essential facilities evidenciou a importância de se regular o acesso a tais bens. 

Uma adequada estrutura macrojurídica é necessária para que o sistema de crédito 

funcione corretamente levando os recursos dos agentes superavitários para os agentes que deles 

necessitam, preocupando-se ainda com o aspecto da compatibilidade dos prazos de maturação 

dos projetos e da exigibilidade dos recursos aplicados, principalmente para aqueles projetos de 

longo prazo, de suma importância para a economia como um todo. 

Nesse contexto, o direcionamento do crédito é um instrumento utilizado ao redor 

do mundo para canalizar recursos para setores não atendidos segundo o regime de livre 

mercado, seja por conta de seus altos riscos, longo prazo de maturação ou baixa rentabilidade 

entre outros aspectos. 

Basicamente, ele funciona pela determinação para que agentes estatais ou 

particulares destinem recursos de depósitos à vista, de cadernetas de poupança ou de fundos 

para determinados setores. Mas há ainda mecanismos de incentivo para esse direcionamento. 

Em termos de volume, as modalidades de crédito direcionado mais comuns são os 

do BNDES, o imobiliário e o rural. Porém, apesar dos pequenos volumes, o microcrédito 
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também é juridicamente espécie de direcionamento. 

Os fundos especiais constituem instrumento complementar do direcionamento por 

constituírem poupança compulsória, além de terem a vantagem de serem supridos com baixo 

custo, possibilitando créditos mais baratos. 

O Brasil se caracteriza historicamente por um sistema financeiro mais forte do que 

o mercado de capitais e por uma importante presença do setor público no sistema. 

No âmbito federal, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o 

Banco do Nordeste do Brasil e o Banco da Amazônia são os principais instrumentos 

governamentais da operação do crédito. 

Como entes estatais, seus fins são atrelados ao cumprimento de relevantes 

interesses coletivos e não à obtenção de lucro, inclusive como reforça a mais recente Lei no 

13.303, de 2016. 

Entre os importantes papéis dos bancos públicos podem ser citados o financiamento 

de longo prazo, a criação de novos produtos, a regulação e criação de mercados, a redução das 

incertezas e a atuação anticíclica, além da preocupação com aspectos sociais e ambientais. 

O Banco do Brasil é o líder no crédito rural além de estar entre os maiores bancos 

do país. Sua atuação recente tem chamado a atenção por uma aparente atuação mais voltada 

para o mercado, fato que deve ser visto com cautela ante os riscos de prejuízo a seus fins 

institucionais, problema que está avançando para outros bancos públicos com atuação em 

regime de competição no mercado. 

A Caixa Econômica Federal desde sua origem esteve voltada às camadas mais 

populares, induzindo a população a formar poupança e auxiliando-a na aquisição da casa 

própria. Mesmo atualmente, é detentora da maior carteira de crédito habitacional. 

O BNDES está entre os cinco maiores bancos de desenvolvimento do mundo e foi 

o grande responsável pela industrialização do país. Ainda hoje é o líder na concessão de 

financiamento de longo prazo. 

O BNB tem importante papel para o desenvolvimento do Nordeste e é o detentor 

da maior carteira de microcrédito do país. 

O Banco da Amazônia é outro importante instrumento de atuação regional que, 

assim como o BNB, opera fundos públicos voltados ao desenvolvimento regional. 
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Entre esses bancos, o BNDES é o que conta com maior volume de crédito 

direcionado, principalmente de longo prazo. Ele é o principal alvo de críticas pelas correntes 

mais liberais –embora tais argumentos, vez por outra, sejam dirigidos aos bancos públicos em 

geral-, tais como: a) prejuízo na utilização de recursos do Tesouro; b) crowding out no mercado 

privado; c) impacto no controle da inflação. 

Ainda envolvendo a ação estatal sobre o crédito, debate-se a suposta insuficiência 

de poupança para propiciar crédito de longo prazo e se as recomendações de Basileia 

restringiram o crédito. 

De modo geral, a respeito dessas questões, verificou-se que: 

a) No que diz respeito à utilização dos recursos do Tesouro, não é suficiente alegar 

que a taxa de captação desses recursos (pela Selic) é superior à taxa de aplicação 

(pela TJLP) para se concluir que as operações são inadequadas, uma vez que é 

necessário considerar os retornos sociais do crédito concedido, sem contar os 

dividendos do banco público e a arrecadação fiscal propiciada pela ativação da 

economia, além da expansão da capacidade produtiva; 

b) O efeito crowding out é relativo e, em princípio, tal efeito não deveria ocorrer, 

pois a ação estatal direcionando o crédito tem como alvo justamente setores não 

atendidos pelo crédito privado. Há ainda corrente que sustenta que a ação estatal 

geraria crowding in, pois estimularia a geração de mercados; 

c) No que diz respeito à alegação de que a concessão de crédito subsidiado 

prejudicaria a política monetária, cabe fazer uma distinção. A crítica, no caso, 

só se justificaria se dirigida ao subsídio e não ao direcionamento do crédito em 

si. Mesmo no que diz respeito ao subsídio, ainda que no curto prazo possa 

implicar uma pressão inflacionária, ela pode ser insuperável para garantir 

expansão da capacidade produtiva e, dessa forma, permitir estabilidade no 

médio e longo prazos; 

d) As recomendações de Basileia podem, em tese, levar a uma restrição do crédito 

ou a uma aversão ao risco, mas não como um efeito necessário, na medida em 

que há alternativas para atendimento delas, como aumentar o capital pela 

emissão de ações reduzindo as obrigações no mesmo importe ou aumentar o 

capital e utilizar os novos recursos para adquirir novos ativos. Cabe lembrar 

ainda que a escassez de crédito no Brasil é anterior às recomendações de 
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Basileia e, mesmo com a entrada em vigor dessas recomendações, observa-se 

mesmo recentemente uma constante evolução no volume de crédito como 

proporção do PIB; 

e) Finalmente, há corrente que sustenta que, além de não faltar poupança, o 

conceito de funding seria mais adequado do que o de poupança, devendo-se 

considerar o efeito multiplicador do sistema bancário e outros arranjos para 

garantir o casamento dos prazos dos recursos, este sim um aspecto mais 

impactante. 

A recente capitalização do BNDES com recursos de Tesouro parece ter aumentado 

a pressão sobre a instituição para trazer transparência e resultados,1121 o que a levou a elaborar 

seu primeiro relatório de efetividade, além de tornar públicas todas as suas operações na 

internet.1122 

Como se apurou na pesquisa, a utilização de recursos públicos via banco público é 

mais efetiva do que sua aplicação direta em políticas públicas, ante o potencial multiplicador 

do banco. 

Quanto à efetividade da atuação do BNDES, estudos indicam que a instituição vem 

gerando efeitos positivos. Embora esteja havendo um avanço na concessão de crédito para 

empresas menores, nota-se que a maior parte do crédito acaba sendo destinada para grandes 

empresas. Um dos motivos para tanto seria o fato de tais empresas estarem envolvidas em 

grandes obras de infraestrutura, que acabam absorvendo vultosas quantias para formação de 

capital fixo. Mas uma apuração mais detalhada seria importante para evidenciar as retenções de 

lucros ocorridas durante a metamorfose do capital, inclusive tendo em conta a experiência 

internacional pós-crise de 2008, quando os recursos de salvamento acabaram sendo apropriados 

pelos mesmos executivos responsáveis pela crise.1123 

A outra modalidade de crédito direcionado, o imobiliário, tem sua história ligada à 

busca estatal para propiciar moradia para a população. Apesar de seu objetivo social, também 

                                                
1121 20 OBRAS que o BNDES financiou em outros países. Spotniks. 10 out. 2014. Disponível em: < 
http://spotniks.com/20-obras-que-o-bndes-financiou-em-outros-paises/> Acesso em: 28 jul. 2016. Ainda como 
contribuição ao debate sobre a atuação da instituição, cf.: PUGAY, Fernando; SOUZA, Luciene Machado e 
Carlos. Financiar exportação vale a pena. Valor Econômico. 24 jun. 2015. Disponível em: 
<http://bit.ly/2af0ZLT> Acesso em: 17 abr. 2016. 
1122 http://www.bndes.gov.br/bndestransparente. 
1123 A apropriação desequilibrada da riqueza não ocorre apenas em momentos de crise. Cf.: PIKETTY, Thomas. 
Capital in the 21th century. Tradução Arthur Goldhammer. Cambridge, Massachusetts London, England, 
2014. E-book. 
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impacta a atividade econômica. Da mesma forma que no crédito do BNDES, é importante 

observar se a utilização dos recursos está efetivamente concretizando esse direito ou se os 

maiores beneficiários são outros, como as construtoras ou pessoas que não necessitariam do 

crédito direcionado. 

O crédito rural também tem importância histórica voltado que é a garantir divisas 

para manter saudável o balanço, além de contribuir para assegurar o abastecimento alimentar 

interno. Seu aprimoramento deve visar garantir a independência do agricultor quanto ao crédito 

e do país quanto à exportação de sua produção agropecuária. 

O mais recente meio de direcionamento, voltado aos mais desfavorecidos, nasce da 

consciência de que o mercado não leva a riqueza a essa parcela da população. Alguns resultados 

já começam a aparecer quanto aos efeitos do direcionamento para a superação da pobreza, 

embora o crédito, por si só, muitas vezes não seja o remédio suficiente ou o mais adequado. 

Nesse setor, ainda há o desafio de torná-lo um negócio sustentável, principalmente 

porque os beneficiários necessitam de outras políticas públicas que não apenas o crédito, aliás, 

desafio aplicável ao crédito direcionado como um todo. 

Embora estatísticas do microcrédito possam mostrar um aumento na concessão à 

população de menor renda, a preocupação está com a parcela que não aparece nos gráficos, ou 

seja, com os que continuam sem receber crédito. 

O que se viu de comum em todas as modalidades de direcionamento é uma 

tendência de concentração do crédito nos maiores contratos. Essa tendência é tão forte que ela 

acaba presente mesmo dentro de cada direcionamento, em que os maiores aparentemente se 

beneficiam mais do que os menores. 

Em todas as modalidades de direcionamento, o volume de concessões é importante 

para verificar o empenho estatal de fazer o crédito chegar aos que dele necessitam. Mas a não 

concessão não pode ser vista, por si só, como algo negativo, principalmente quando se verifica 

que os interessados não atendidos sejam pessoas que não teriam condições de pagar seus 

empréstimos. Para esses casos, outras políticas públicas talvez sejam necessárias, até para que 

o crédito seja sustentável. 

Vistos todos esses aspectos, não se chega à conclusão de que o direcionamento deva 

ser extinto ou que os bancos públicos devam ser privatizados. Em vez disso, deve haver 

aprimoramento desses instrumentos, assim como da ação estatal como um todo. 
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Se o desenvolvimento requer a redução das desigualdades, a desigualdade na 

distribuição do crédito é um fator fundamental que precisa ser avaliado nas políticas públicas 

para o setor. 

Como se viu, algumas correntes, como a Law and Finance, vêm sustentando que, 

para o desenvolvimento financeiro, bastaria o país adotar as melhores práticas dos países 

desenvolvidos. 

Contudo, as práticas nacionais surgiram por circunstâncias históricas e ainda hoje 

o contexto nacional precisa ser compreendido para a adoção de políticas adequadas. 

Deixar o mercado por si só alocar o crédito, com o suposto argumento da eficiência, 

pode até ter sentido para as instituições acumularem mais e terem recursos suficientes para arcar 

com seus custos, inclusive de captação. Mas já se mostrou que o funcionamento desse sistema 

leva à busca por maiores resultados no curto prazo e não a resultados socialmente desejáveis. 

De modo geral, após tratar cada modalidade de direcionamento, chega-se a uma 

visão panorâmica do papel do Estado no crédito, cabendo destacar ainda os seguintes aspectos. 

Ainda que o mercado seja um eficiente instrumento de alocação de recursos, já se 

mostrou que seu funcionamento tem em vista a maior rentabilidade e o curto prazo. Mesmo que 

ele leve a uma maior acumulação, levaria o mercado a uma distribuição adequada da riqueza? 

Ao que tudo indica, ele levaria a um aumento da desigualdade social, contrariando a 

Constituição e, portanto, exigindo a intervenção do Direito para sanar tais efeitos juridicamente 

indesejáveis. Não se deve olvidar que uma maior desigualdade necessariamente leva a uma 

maior pressão contra o Estado por mais assistência e por mais políticas públicas redistributivas 

para compensar aquilo que os mais desfavorecidos deixaram de ter pelas leis de mercado. 

Nesse momento, os que mais lucraram pelas leis de mercado aceitarão uma maior 

carga tributária ou alegarão que estão sendo explorados e que estão carregando o país nas 

costas? O que se quer evidenciar com esse cenário é o ambiente desagregador que a 

desigualdade gera.1124 A coesão social necessita de um ambiente agregador, acolhedor, 

solidário, que ampare seus membros em caso de necessidade e recompense o mérito e o esforço. 

Por outro lado, o ambiente se torna insustentável quando se instalam relações parasitárias.1125 

                                                
1124 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p.127. 
1125 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, p.25;30. 
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A crítica específica ao direcionamento de recursos detidos por instituições privadas 

só reforça a maior idoneidade das instituições públicas e da poupança compulsória para 

atingimento dos objetivos constitucionais. Se se critica o fato de o particular ser obrigado a 

emprestar, o Estado, por outro lado, vinculado ao planejamento, é obrigado a seguir as 

determinações legais para cumprir sua função social. E o que seria mais democrático do que a 

lei, a voz do povo, decidir onde aplicar o recurso público? 

O Estado foi e ainda é importante ator na condução ao desenvolvimento. 

O que fica em questão, desse modo, não é a necessidade de ação estatal, mas sua 

intensidade e modo de configuração. 

Quanto a esse aspecto, a visão panorâmica do direcionamento de crédito indica que 

o Estado, ante a escassez de recursos para atendimento das demandas sociais, deve perquirir os 

setores que efetivamente necessitam de recursos e decidir democraticamente a aplicação. 

Mesmo nos setores eleitos, deve preferir emprestar a doar. Da mesma forma, deve preferir taxas 

de mercado a juros subsidiados, e, se possível, deve preferir apenas prestar garantias a 

emprestar, tudo na medida do possível e conforme as circunstâncias de cada caso. Essa 

orientação decorre do fato de, havendo escassez de recursos, não ser admissível que sua 

aplicação gere dispêndios e mesmo privilégios desnecessários.1126 

A concorrência com instituições privadas somente se justifica quando há 

necessidade de regular o mercado para seu adequado funcionamento, sob pena de prejuízo à 

livre iniciativa. 

Qual deve ser o objetivo do direcionamento de crédito? A resposta, em princípio, 

seria fazer o tomador se tornar um agente independente do crédito, capacitando-o a caminhar 

com as próprias pernas para gerar e distribuir riqueza.1127 A partir desse momento, os recursos 

de seu crédito poderão ser utilizados para emancipar outros e, assim por diante, trazendo mais 

equilíbrio social. 

Mas o equilíbrio a ser buscado é aquele que racionalmente se decide alcançar pelo 

debate democrático e não o decorrente do livre mercado, uma vez que, em uma sociedade 

                                                
1126 MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor 
privado. Tradução Elvira Serapicos. Portfolio-Penguin, out. 2014, e-book, p.21. Amartya Sen também se 
preocupa com os prejuízos que podem ser causados pela a concessão de benefícios aos que deles não necessitam, 
como, por exemplo, a falta de recursos para quem de fato precisa (SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.178-182). 
1127 Seria tornar o cidadão um sujeito ativo e não um mero beneficiário passivo de políticas públicas (SEN, op. 
cit., p.77). 
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desigual como a brasileira, isso levaria à aniquilação dos mais fracos e à desagregação social. 

Finalmente, além do debate democrático sobre o direcionamento dos fundos 

públicos, é essencial ainda a elaboração de instrumentos para medir os efeitos dessa destinação, 

contribuindo para um melhor controle da coisa pública. 
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