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RESUMO 
A inflação sempre foi um dos principais problemas econômicos do país durante o século XX. 
Visando conter essa dificuldade é que foi criado, em 31 de dezembro de 1964, o Banco 
Central da República do Brasil, marcado por amplos poderes e independência na consecução 
de sua finalidade, qual seja a de disciplinar a expansão monetária através do controle 
monetário e, assim, evitar a inflação. Logo de início será mostrada a concepção de autarquia, 
de Banco Central pelo mundo e do Banco Central no Brasil, visando com isso propiciar ao 
leitor condições históricas de bem interpretar os acontecimentos político-econômicos no 
decorrer da história brasileira. A parte principal de pesquisa consiste em perceber que o Banco 
Central do Brasil teve um período muito curto de efetiva independência, sendo usado na 
maioria das vezes como mera instituição autárquica atuando como emissor de moeda e de 
regulamentos burocratizantes, longe de qualquer atuação de disciplinador da expansão 
monetária, de garantidor da estabilidade da moeda, de "guardião da moeda", finalidade pela 
qual foi originariamente imbuído. Esse trabalho tentará mostrar a forte ligação envolvendo 
cada período de governo com sua conjuntura da época e o Banco Central, acentuando as ações 
e omissões deste de acordo com os ditames daquele, isso tudo pelos últimos 40 anos, desde o 
surgimento do Banco Central com Castello Branco em 1964, passando pelo período de 
redemocratização e promulgação de nova Constituição Federal de 1988 até chegarmos ao 
governo atual de Luís Inácio Lula da Silva. 
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INTRODUÇÃO 

Banco Central da República do Brasil (Bacen), autarquia federal criada em fins de 
1964 com o propósito bastante claro de zelar pelo controle monetário do país, é o tema que 
será analisado neste estudo. Em razão do vasto e complexo tema, este estudo será delimitado, 
analisando pormenorizadamente a atuação do Bacen no controle da inflação. 

Este trabalho centra-se na atuação do Banco Central no combate à inflação, mas vai 
além, pois antes mostra o incipiente início não só do Banco Central do Brasil como da 
própria idéia de desfragmentar o poder central, autorizando que parte das funções do Estado 
seja feita por um órgão especializado. Além disso, esse estudo traçará paralelos entre atuação 
do Bacen e a característica de cada governo, desde Castello Branco até Lula, adotando-se por 
hipótese que a peculiaridade de cada governante influiu e influi na forma de atuação do 
Bacen, comprometendo a ação da autarquia no combate à inflação. 

Visando demonstrar essa simbiose entre Bacen e governantes, este estudo foi dividido 
em 5 seções, sendo a primeira imbuída de mostrar ao leitor a origem histórica de intervenção 
do Estado. A seção 2 analisará o conceito jurídico e características de autarquia, forma pela 
qual foi instituído o Bacen. Já na seção 3, o objeto remete-se à origem histórica de Banco 
Central pelo mundo, enquanto a seção 4 analisará os primórdios do Banco Central no Brasil, 
desde o início do século XX, com destaque ao SUMOC. Bem compreendido o Bacen, 
passaremos na seção 5 a analisar, governo por governo, a relação existente entre a autarquia 
e o combate à inflação. 
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1. ORIGEM HISTÓRICA DA INTERENÇÃO DO ESTADO 

Iniciando este trabalho que abordará a atuação do Banco Central, influenciado pelo 
governo, no combate à inflação, nada melhor do que começar entendendo sobre onde e como 
surgiu a concepção de intervenção do Estado no desenvolvimento da sociedade. 

A idéia de intervenção do Estado nos rumos da Economia surgiu lenta e gradualmente, 
sendo considerado o período do Mercantilismo como precursor do que hoje chamamos de 
intervenção. Este estudo precisa iniciar essa evolução histórica considerando um Estado 
interventor e, dessa forma, serão excluídas as primeiras formas de união humana que não 
possuíam a mentalidade de dominação, apenas a do bem estar, e nessa forma enquadra-se as 
famílias coletoras que de certa forma praticavam a economia sob ordenamento de um "pater 
familis", mas como forma de subsistência. Em um rápido salto histórico, a união de famílias e 
a troca de produtos foi criando aglomerados, surgindo então os feudos, já na Idade Média e 
nessa época pode-se notar que o senhor feudal interferia na vida de seus comandados, mas de 
forma ainda a não ser considerada como intervenção na economia. 

1.1 MERCANTILISMO 

Diante dessa rápida introdução ao assunto, chega-se ao século XV, especificamente à 
época conhecida historicamente como Mercantilismo, época esta que sucedeu à Idade média, 
de certa forma uma evolução também econômica pois nesse instante decididamente o Estado 
resolve intervir objetivamente nos rumos econômicos, contrariando o até então inabalável 
conceito de que a economia segue leis naturais, sem intervenção e intromissão de nenhum 
órgão governamental. Adam Smith, em sua consagrada obra "Riqueza das Nações"1, 
condenou a intervenção do Estado. 

O mercantilismo tem seu início marcado pelo surgimento dos Estados modernos 
centralizados, em detrimento a um feudalismo em crise, em processo de desagregação 
continuada, pois a relação entre camponeses, comerciantes e aristocracia tornava-se cada vez 
mais difícil, haja vista os diferentes objetivos de cada grupo, o primeiro tentando livrar-se da 

1 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: Investigação sobre sua natureza e suas causas. 
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exploração a que eram submetidos, o segundo opondo-se à manutenção dos privilégios da 
aristocracia e o terceiro, é claro, querendo manter sua condição. É claro que essa ruptura não 
foi rápida e nem tampouco de fácil constatação, mas com o passar do tempo essa ruptura 
tornou-se inevitável. O príncipe, rei ou soberano, objetivando manter a situação de 
apropriador do excedente da produção do camponês, coloca em prática novos métodos de 
comércio, conquistando assim os comerciantes e burgueses com a certeza de maior lucro sem, 
é claro, deixar de tributá-los e aumentar a renda. Alguns fatos colocados em prática pelos 
soberanos foram a criação de um exército real forte; o estabelecimento do "Estado Nacional" 
e do nacionalismo em detrimento da fragmentação dos principados, ducados; o 
desenvolvimento da navegação marítima e da construção naval; a imposição da soberania 
colonialista sobre povos tidos como inferiores, com saques das riquezas dos povos 
colonizados e aparecimento de inúmeras novas mercadorias, tais como madeira, tinta, café e 
açúcar. 

Através desses fatos narrados no parágrafo anterior, essa política mercantilista 
conquistou um aumento no estoque de barras (bulionismo) de ouro e prata, proibindo sua 
saída e incentivando sua entrada (início do que hoje se chama de formação de reservas); 
reduziu importação de supérfluos; aumentou exportações e reexportações; protegeu seu 
comércio e suas indústrias das manufaturas, proibindo-as nas colônias, devendo estas se 
dedicarem ao fornecimento das matérias primas; monopolizou o comércio colonial e regulou 
o transporte marítimo. Pelo que vem sendo analisado, fica claro que o Estado tomou para si a 
obrigação de crescer, mesmo esta obrigatoriedade vinda de pressões das classes burguesas e 
em menos escala dos oprimidos camponeses. 

Este trabalho tentou explicar, por ora, como o governo resolveu interferir 
drasticamente, pela primeira vez, nos rumos de suas populações, mas é inegável que esses 
estados modernos mercantilistas foram demasiadamente personalistas e, dessa forma, 
determinaram muitas mazelas que atualmente afligem a sociedade, principalmente pelas 
explorações das colônias, transferindo rendas e ganhos fiscais para a nobreza decadente e 
ociosa em detrimento ao desenvolvimento sustentável de novas regiões "descobertas". De 
outra forma, fica claro que havia uma contradição pois todos queriam vender o máximo e 
comprar o mínimo, havendo assim excedente e, dessa forma, certamente alguém sairia 
prejudicado pois a harmonia é impossível e isso gerou rivalidades, guerras e 
subdesenvolvimento, até hoje não resolvidas. 



4 

1.2 CONCEPÇÃO MODERNA 

Após o Mercantilismo diversas formas de governo foram testadas sem, contudo, 
eliminarem o pensamento da necessidade de intervenção do Estado na Economia A revolução 
industrial e o capitalismo trouxeram decididamente novos valores a serem considerados, 
como o desemprego e a renda, com reflexos no pensamento da ação do Estado. Nos séculos 
XVIII e XIX, os clássicos (Adam Smith, Malthus2, Stuart Mill3, Say4) insistiam na afirmação 
de que os mercados se auto controlam pregando diminuição na intervenção do Estado. 

No século XX há o surgimento de uma das figuras mais importantes da Economia, J. 
M. Keynes3 (1882-1946). Esse professor em Cambridge constatou que é necessária a 
intervenção do governo para manter o nível de investimento e de consumo e, dessa forma, o 
emprego seria mantido. Criticou o suposto equilíbrio automático da economia e ganhou 
destaque não apenas pela publicação do seu livro, mas por ter sido convidado por Roosevelt6, 
presidente dos Estados Unidos durante a segunda guerra mundial, a analisar a situação 
econômica no país. Importante destacar que Keynes teve forte influência nas decisões 
tomadas pós-2a guerra, pois ligou a retaliação à Alemanha (multas, cessão de territórios, 
dependência econômica) pós-la guerra com a impossibilidade de crescimento desse país, 
gerando revoltas que culminaram com a segunda guerra mundial. Seguindo os conselhos do 
professor Keynes, o new deal para reconstrução da Europa poupou os alemães de mais 
humilhação e dependência, permitindo o crescimento do arrasado país. 

Modernamente, Samuelson7, ex-professor do Massasuchets Institute of Tecnology 
(M1T), autor do livro "Introdução à análise econômica", defende as idéias de Keynes, 
2 MALTHUS, Thomas Robert. Economista político nascido no XVIII elaborou ensaio sobre o crescimento da 
população, e é autor da obra "Princípios de economia política e considerações sobre sua aplicação prática". 
3 MILL, John Stuart. Economista do início do século XIX se destacou no campo da teoria política. Autor da obra 
"Princípios de Economia Política". 
4 SAY, Jean-Baptiste. Economista nascido no século XVIII elaborou a chamada de lei-de-Say, que consiste no 
entendimento de que a produção cria sua própria demanda, eliminando toda a intervenção governamental na 
economia. Autor da obra "Tratado de Economia Política". 
5 KEYNES, John Maynard. Um dos maiores economistas do século XX, autor da obra "Teoria Geral do 
emprego, do juro e da moeda", lançado em 1936. 
0 ROOSEVELT, Franklin D. Presidente dos Estados Unidos da América de 1933 até 1945. 
7 SAMUELSON, Paul. Introdução à análise econômica. 
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aplicando-a na atualidade, dizendo que o Estado deve estar incumbido de propiciar a 
expansão constante com ações diretas na economia, principalmente pelo financiamento de 
empréstimos com emissão de papel moeda, mesmo gerando uma inflação controlada e um 
déficit público nas contas correntes do país. 
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2. AUTARQUIAS 

Após tratar sobre a origem da intervenção do Estado desde o imperialismo até a sua 
concepção moderna, este estudo agora se remete em demonstrar juridicamente o que 
representa o conceito de autarquia, espécie do gênero formas descentralizadas da 
administração estatal, a qual se insere o Bacen, surgindo desse conceito as suas 
características. 

A atuação administrativa do governo brasileiro, através de ministérios e repartições 
públicas, deixava-o engessado, ou seja, ficava demasiadamente centralizado, prejudicando sua 
atuação. Sendo assim, surgiu o pensamento de descentralizar, de dividir a administração, 
dando autonomia funcional a um determinado setor. 

A partir de 1930 começam a surgir diversas autarquias pelo mundo, nas mais variadas 
áreas. Dúvidas fomentavam os doutrinadores da época, imaginando haver ou não classificação 
das autarquias pela sua estrutura, se realmente consideram-se as criações feitas como 
autarquias ou órgãos paraestatais, natureza jurídica pública ou privada e muitas outras 
indagações. 

O conceito de autarquia tornou-se mais claro apenas na década de 1950, como mostra 
o parecer de Dario Magalhães8: 

"Como se sabe, não há na doutrina um conceito uniforme sobre 
o que seja uma autarquia administrativa. A expressão "autarquia" que 
ganhou grande voga, sobretudo na Itália, é uma dessas expressões 
hospitaleiras, acolhedoras, em cujo bojo cabem as concepções mais 
variadas das formas de organização e disciplina dos serviços públicos 
descentralizados. E essa ambigüidade e imprecisão são uma 
contingência de realidade, da própria vida política e administrativa do 
mundo contemporâneo." 

As autarquias foram criadas desordenadamente, à medida que o Estado expande o seu 
local de intervenção, passando a atuar no campo social e também econômico, assim tentando 
suprir a necessidade dos serviços públicos que a população vai exigindo, justificando a 
divisão do Estado através de autarquias, sociedades de economia mista, empresas estatais e 
empresas paraestatais, não obedecendo a um padrão único e ao modelo ou estrutura uniforme. 
8 MAGALHÃES, Dario. Parecer in Revista de Direito administrativo. 1950. 
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Estabelecidas sob a desconfiança da população no quão benéficos serão as entidades 
autárquicas, ou os estabelecimentos públicos, na técnica do direito administrativo francês, ou 
as public corporations, como as chamam os norte americanos, assumem, em todo o mundo, as 
modalidades mais diversas e apresentam na sua organização e funcionamento traços 
diferenciais bem claros, segundo a legislação própria que disciplina a função de cada uma, 
tendo em vista o fim a que se destinam, a natureza do serviço público que lhes incumbe 
executar. 

Essa técnica ou processo de descentralização serviu, antes de tudo, ao propósito de 
evitar ou reduzir os inconvenientes da excessiva burocratização, pelo descongestionamento da 
administração central. Dario Magalhães explica: 

"Atribui-se, então, personalidade autônoma a certos serviços 
públicos, dotando-os de auto governo e orçamento próprio, destacado 
do orçamento geral, para que eles possam melhor atender às finalidades 
a que se destinam, gozando de maior liberdade de iniciativa, e de 
movimento, através de um sistema de organização, que se aproxime, 
tanto quanto possível, daquela que se adota nas empresas privadas. 
Assim se alivia a sobrecarga insuportável da administração 
centralizada, que o incentivismo estatal, sem esse corretivo, 
transformaria num conjunto babilônico de repartições e órgãos, 
condenando fatalmente à ineficiência, ao desgaste e à paralisação 
progressiva a maquinaria - em cujas engrenagens se sufocaria toda a 
vida coletiva". 9 

Sucintamente, Dário Magalhães ainda destaca que os traços característicos das 
autarquias podem ser assim definidos: 

"a) criação pelo estado; b) desempenho de serviço público; c) 
caráter técnico e especializado do serviço; d) autonomia administrativa 
ou de direção; e) autonomia patrimonial; f) controle estatal.10" 

Durante o período do Estado Novo (1937 -1945)11, a proliferação das autarquias foi 
intensa, abrangendo os setores mais variados da vida administrativa econômica. Hely Lopes 
Meireles tratou de conceituar serviços centralizados e descentralizados, vejamos: 

9 MAGALHÃES. Dario. Parecer in revista de Direito Administrativo, abr./jun.l950. Pp. 341-345. 
10 ibid.,p. 347. 
11 Período autoritário do governo Getúlio Vargas. 
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"Serviços centralizados são os que a Administração pública 
executa por suas próprias repartições integrantes do organismo estatal. 
Serviços descentralizados são os que a Administração pública realiza 
através de órgãos autônomos (autarquias), vinculados à entidade 
central, mas com independência administrativa e financeira".12 

Sobre a dificuldade de diferenciação entre autarquia e paraestatal, cabe a explicação de 
que este é pessoa jurídica de direito privado com funções públicas atípicas, delegadas, 
permitidas ou autorizadas pelo Estado, enquanto aquele é pessoa jurídica de direito público 
com função pública típica. 

Autarquia pode ser explicada como um instituto jurídico correspondente a uma 
determinada técnica de administração pública, técnica esta de administrar interesses através 
de pessoas jurídicas auxiliares da administração central. É interessante destacar no caráter 
autárquico do Banco Central, assim colocado não apenas para dilação de prazos judiciais, mas 
principalmente para descentralizar a tarefa do Estado, devido a sua inegável complexidade. 
Outras características das autarquias podem ser resumidas pelo caráter de pessoa jurídica, 
capacidade de administração e por ser um órgão indireto do Estado satisfazendo a fins que são 
também do Estado. 

Do ponto de vista legal, a definição de autarquia encontra resguardo no artigo 2°. do 
Decreto Lei 6.016 de 21-11-1943. 

Art. 2o - se considera autarquia para os efeitos desse 
decreto-lei, o serviço estatal descentralizado com 
personalidade de direito público, explícita ou 
implicitamente reconhecida por lei. 

O artigo 139 da lei 830 de 23-9-1949 contribui: 

Art 139 - consideram-se entidades autárquicas o serviço 
estatal descentralizado com personalidade jurídica, 
custeado mediante orçamento próprio, independente do 
orçamento geral e as demais pessoas jurídicas 
especialmente instituídas por lei para a execução de 
serviços de interesse público ou social, custeados por 
tributos de qualquer natureza ou por recursos oriundos do 
Tesouro. 

12 MEIRELES, Hely Lopes. Revista de Direito Administrativo. Autarquias e Entidades Paraestatais, abr./jun. 1962. 
p. 18 
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3 ORIGEM HISTÓRICA DE BANCO CENTRAL 

Este estudo se reportou sobre intervenção do Estado, sobre o aspecto jurídico de 
autarquia e agora chega na origem histórica dos Bancos Centrais pelo mundo, desde a 
cunhagem da moeda até o surgimento do primeiro banco Central no mundo. Para o leitor que 
se interessar, ao final deste estudo, no anexo, tem-se a análise de vários Bancos Centrais no 
mundo, tanto de países desenvolvidos como daqueles em desenvolvimento. 

3. 1 CUNHAGEM DA MOEDA 

Em situação bastante primitiva, na época dos feudos, já havia a idéia de um Banco 
Central desde que foi estabelecida a moeda metálica como meio de troca e manuseio fácil, 
sendo assim necessário um órgão emissor e fiscalizador. Explica Francisco Falcon13 que, 
genuinamente, o próprio senhor feudal assim fazia, colocando seu emblema nas moedas e 
controlando sua distribuição. Posteriormente, já no século XVII, os "bancos centrais" foram 
recebendo novas funções e poderes, passando a atuar como agentes do governo. 

3 2 RICKSBANK - PRIMEIRO BANCO CENTRAL DO MUNDO 

Com as características expostas no parágrafo anterior foi fundado o primeiro Banco 
Central semelhante ao que conhecemos atualmente, esse fato histórico ocorreu em 1658, onde 
foi criado o Ricksbank, o Banco Central da Suécia, primeiramente como banco privado, 
passando à condição de estatal em 1668. Em 1694 foi fundado o Bank of England, o Banco 
Central da Inglaterra, mas apenas em 1854 assumindo a posição de detentor dos depósitos 
bancários. 

13 FALCON, Francisco José Calazans. Mercantilismo e transição. 
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4. PRIMÓRDIOS DO BANCO CENTRAL NO BRASIL 

Compreendido o surgimento da intervenção do Estado, compreendido o sentido e 
alcance de autarquia e compreendido também o surgimento de bancos centrais pelo mundo, 
este trabalho agora se remete especificamente sobre o surgimento do Banco Central do Brasil. 
Para isso, serão analisados o período inicial do século XX e a SUMOC, fatos importantes que 
permitiram o surgimento do Banco Central do Brasil. 

4.1 INÍCIO SÉCULO XX 

O primeiro diploma legal que merece destaque é o decreto n° 14.728 de 1921 que 
aprova o regulamento para fiscalização dos bancos e casas bancárias, mostrando as condições 
de seu funcionamento e operações bancárias em geral. Explicação histórica fica por conta de 
Carlos Guimarães: 

"Antes de tal data só estavam sujeitos à fiscalização os Bancos 
de emissão, os de crédito real, os estrangeiros e aqueles que quisessem 
receber depósitos de capital de sociedades anônimas em organização".14 

Após a revolução de 1930, o decreto n° 21.499 criou a Caixa de mobilização e 
Fiscalização Bancária, organizada posteriormente pelo decreto lei n° 6.419 de 1944. 

4 2 SUMOC (SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO) 

Neste momento esse estudo chega ao Banco Central do Brasil, não exatamente com 
essa nomenclatura criada pela lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964, mas sim a seu 
predecessor. O Banco Central do Brasil surgiu em 1964, muito embora sua organização data 
de fevereiro de 1945 através do decreto-lei 7.293 que criou a Superintendência da moeda e do 
crédito - SUMOC, criada com a finalidade de exercer o controle monetário e preparar a 
organização de um banco central, tendo a responsabilidade de fixar os percentuais de reservas 
14 GUIMARÃES, Carlos da Rocha - Verbete "Bancos" - in: Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, 
Vol. V. Rio de Janeiro, Borsói, s.d., p. 315. 
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obrigatórias dos bancos comerciais, as taxas do redesconto e da assistência financeira de 
liquidez, bem como os juros sobre depósitos bancários. Além disso, o SUMOC 
supervisionava a atuação dos bancos comerciais, orientava a política cambial e representava o 
País junto a organismos internacionais. 

Embora só criado em 1964, o Banco Central poderia ter sido criado muitos antes, em 
1948, pois o Poder executivo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de criação, que 
ficou conhecido como Corrêa e Castro, pelo fato de ter sido organizado sob orientação do 
então ministro da fazenda.15 Esse projeto previa, além da criação do Banco Central, a criação 
do Banco Rural do Brasil, o Banco Hipotecário do Brasil, o Banco de Exportação e 
Importação do Brasil, o Banco Industrial do Brasil e o Banco de Investimento do Brasil, 
mostrando assim a tendência da época em criar estabelecimentos de crédito especializado em 
amparo à lavoura e à pecuária. 

A transição entre o SUMOC e Banco Central foi assim disposto pelo art. 8o da lei que 
criou o Banco Central: 

Art. 8o - A atual Superintendência da Moeda e do Crédito 
é transformada em autarquia Federal, tendo sede e foro 
na capital da república, sob a denominação de Banco 
Central da República do Brasil, com personalidade de 
pessoa jurídica e patrimônio próprio este constituído dos 
bens, direitos e valores que lhe são transferidos na forma 
desta lei, do disposto no art. 9o do decreto lei número 
8495, de 28/12/1945, disposto que ora é expressamente 
revogado. 

O Banco Central do Brasil deve reportar-se diretamente ao Conselho Monetário 
Nacional, como prevê o art. 9o da mesma lei de criação. 

Art 9o - Compete ao Banco Central da República do 
Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são 
atribuídas pela legislação em vigor e as normas 
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

Nessa forte ligação entre o Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional, 
há outra importante instituição: o Sistema Financeiro Nacional. Cabe uma breve explicação 
O Sistema Financeiro Nacional (SFN), instituição máxima também criado pela mesma lei, 
13 Senado Federal-Reforma Bancária. Brasília, Diretoria de Publicações, 1964. 
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divide-se em sistema normativo (para controlar o mercado) e sistema de intermediação 
(conduz determinados programas do governo). O primeiro sistema é desempenhado pelo 
Conselho Monetário Nacional (Ministro da Fazenda será seu presidente), que possui a 
finalidade de formular a política da moeda e do crédito, controlando a aplicação de recursos e 
orientação, estabelecendo taxas de juros, zelando pela liquidez do sistema, disciplinando 
organizações de crédito e coordenando a política monetária. Essas diversas funções são 
executadas pelo Banco Central do Brasil. Também dependente do Conselho Monetário 
Nacional, fica a Comissão de Valores Imobiliários que executa e controla o mercado de 
capitais. O segundo sistema, o de intermediação, divide-se em agentes especiais (Banco do 
Brasil e BNDES) e demais instituições bancárias (bancos comerciais e bancos múltiplos), não 
bancárias (financeiras, banco de investimento, banco de desenvolvimento estaduais) e 
auxiliares (bolsa de valores). 
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5. BANCO CENTRAL, INFLAÇÃO E O GOVERNO BRASILEIRO 

O caminho percorrido por este estudo foi necessário para o leitor chegar com boa 
capacidade de entendimento do Banco Central, da atuação do governo e, aliando esses dois 
fatores, ao combate da inflação. Agora, será feita uma abordagem da conjuntura econômica de 
cada período e a política adotada por cada governante no combate a inflação, observando 
como o Banco Central se inseriu em cada governo desde sua criação em 1964 e as taxas de 
inflação desde a década de 40. 

Após a administração de Getúlio Vargas (03.11.1930 a 29.10.1945 e 31.01.1951 a 
24.08.1954) , que entre outras obras permitiu a industrialização do país através de seguidos 
empréstimos e promoveu diversos direitos trabalhistas (CLT - Consolidação das leis do 
trabalho 1943), assumiram transitoriamente o governo Café Filho (24.08.1954 a 08.11.1955), 
Carlos Luz ( 08.11.1955 a 11.11.1955 ) e Nereu Ramos (11.11.1955 a 31.01.1956), até que 
Juscelino Kubitschek (31.01.1956 a31.01.1961) é eleito e, através de seu Plano de Metas, deu 
continuidade às reformas iniciadas por Getúlio Vargas. Em 1961 assume Jânio Quadros 
(31.01.1961 a 25.08.1961), mas após apenas sete meses de mandato ele renuncia, devendo 
assumir a presidência da República o vice, João Goulart, o "Jango" (08.09.1961 a 1° 04.1964). 

Com "Jango" no poder, a economia brasileira passava por dificuldades. Jango queria 
promover reformas de base, mas não contava com reserva financeira e tampouco com a boa 
vontade de organismos internacionais. A inflação estava em crescimento, passou dos 47% em 
1961 para 51% em 1962 e 79% em 1963, isso em razão dos elevados gastos do período 1955¬
1964. Para piorar, o déficit comercial estava alto. Enquanto isso, os opositores, ávidos por 
derrubar Jango do poder em razão da suposta inclinação socialista deste16, convenceram os 
militares de que Jango tinha efetivamente tendências anticapitalistas e, aliado ao fato de Jango 
permitir a sindicalização dos militares17, o que foi recebido como uma afronta pelos altos 
escalões militares receosos da parte de poder, culminou com a idéia de golpe. 

16 SKD5MORE, Thomas. Brasilianista (estrangeiro estudioso de assuntos relacionados ao Brasil), Skidmore 
lançou vários livros com abordagem histórica do Brasil. A menção sobre a inclinação socialista de "Jango" foi 
trazida pelo livro "Brasil: de Castello a Tancredo", p. 22 
17 ibid,. p. 42. 
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Anos Taxa de inflação IGP-Dl (%) 
1963 79,92 
1964 92,12 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

5.1 O MENTOR: CASTELLO BRANCO, 1964-1967 

No final de março de 1964, os militares promovem um golpe de estado e derrubam 
"Jango", que deveria ficar no poder até 31/01/1966, assumindo provisoriamente a presidência 
o deputado Mazzilli. Os militares se reúnem e escolhem Humberto de Alencar Castello 
Branco para presidência. O congresso, por 350 votos, referenda a escolha e em 11 de abril de 
1964. Castello Branco (15.04.1964 a 15.03.1967) assume um país não só em situação delicada 
como com pequenas perspectivas de crescimento e melhoria nas condições de vida da 
população. A idéia inicial era Castelo Branco apenas terminar o mandato de Jango, sendo 
feita novas eleições e retomo à democracia18. 

Finalmente chega-se ao ponto onde inicia-se a discussão sobre o surgimento do Banco 
Central, ampliação do SUMOC (este criado em 1945), mas com autonomia e atribuições 
bastante definidas. Castello Branco percebe a necessidade de uma reforma bancária e coloca 
em prática seu plano reorganizando o sistema financeiro nacional e criando o Banco Central 
da República do Brasil. 

Engana-se quem pensa que a criação do Bacen foi simples, muito pelo contrário. 
Castello Branco providenciou estudos do ministério do Planejamento (presidido por Roberto 
Campos19) visando o surgimento do Bacen, mas logo encontrou peças inconformadas com 
essa criação. Roberto Campos retrata esta situação20: 

"A instituição de um Banco Central como autoridade monetária 
fora objeto de antiga e acirrada controvérsia suscitada principalmente 
pelo Banco do Brasil. Este era politicamente poderoso, representando 

18 Ibid., p. 45. 
" CAMPOS, Roberto. Foi embaixador do Brasil em Washington e Londres, ministro, senador e deputado 
federal. Autor do livro de memórias A Lanterna na Popa, entre outros. 
20 CAMPOS, Roberto. A Lanterna na Popa. p. 661. 
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uma estranha mistura de banco comercial, autoridade monetária, banco 
rural, banco de investimentos e mont-de-piété. Algumas estatais 
brasileiras, como o Banco do Brasil e a Petrobrás, que têm ex-
funcionários eleitos para o congresso, sempre foram agressivas na 
defesa de privilégios corporativos e bem mais fortes que vários partidos 
políticos." 

Mesmo com esse inconformismo o Banco Central foi criado, por duas únicas 
circunstâncias, como nos mostra Roberto Campos21: 

"O corporativismo do banco do Brasil sempre representou um 
obstáculo quase instransponível à criação do BACEN. Este só se 
viabilizou no governo Castello Branco por duas circunstâncias. Como já 
fiz notar alhures, Octavio Bulhões era antigo apóstolo da idéia, e o 
presidente designado para o Banco do Brasil, o banqueiro paulista Luiz 
de Moraes Barros, não participava do corporativismo de seus 
comandados." 

Elaborada a lei de criação do Banco Central, ela foi promulgada em dezembro de 1964 
e entre outras características importantes, visava primordialmente disciplinar a expansão 
monetária para assim evitar a inflação 

Imaginando os constantes choques políticos, foi concedido importante independência 
ao Banco através de mandato de 6 anos para o presidente e três diretores da autarquia, para 
assim realmente efetuar uma reforma bancária, instrumentalizando o combate à inflação com 
tratamento de "choque" (rígida política monetária através do Banco Central, assim como 
rígida política fiscal). Discutiu-se essa autonomia do presidente e diretores do Bacen, alguns a 
criticando por deixar pessoas no poder de importante autarquia sem ter passado pelo crivo do 
voto popular. Porém, a idéia de independência ao permitir tamanho mandato era justamente 
por não permitir aos gestores do banco de sofrer mudanças eleitorais, podendo, em tese, 
trabalhar tranqüilamente visando aos fins pelos quais foram constituídos. Outra característica 

21 Ibid.,p. 665. 
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dessa independência é o fato da escolha do presidente e diretores ser feita pelo CMN 
(Conselho Monetário Nacional), onde o governo não teria maioria. 

No capítulo III da referida lei que criou o BACEN, ficam estabelecidas algumas 
funções privativas, ou seja, não dependente apenas de executar disposições do CMN, este 
órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. 

Art. 10 - Compete privativamente ao Banco Central da 
República do Brasil; 

> emitir papel-moeda e moeda metálica nas condições e limites autorizados pelo 
CMN; 
> executar os serviços do meio circulante; 
> receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais e os depósitos 
voluntários das instituições financeiras e bancárias que operam no país. 
> regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis; 
> efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda 
de títulos públicos federais; 
> emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as condições 
estabelecidas pela CMN; 
> exercer o controle do crédito sob todas as suas formas; 
> autorizar o funcionamento, estabelecendo a dinâmica operacional, de todas as 
instituições financeiras; 
> vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de 
capitais, 
> controlar o fluxo de capitais estrangeiros garantindo o correto funcionamento 
do mercado cambial, operando, inclusive, via ouro, moeda ou operações de crédito no 
exterior; 
> exercer a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando 
necessário; 
> realizar operações de redesconto e empréstimos às instituições financeiras 
dentro de um enfoque de política econômica do Governo ou como socorro a 
problemas de liquidez. 
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A organização administrativa do Banco Central está disposta conforme art. 14 e 15 da 
lei que o criou. A organização dessa autarquia passou por muitas transformações no decorrer 
dos anos, mas dando seqüência lógica ao estudo, cita-se apenas a primeira: abril/65 -
março/67 foi um período de instalação e funcionamento do recém criado Banco Central, 
primando pela instalação dos serviços. Para se ter uma idéia das dificuldades do recém criado 
Banco Central, faltava até mesmo telex para a troca de informações22. 

A atuação de Castello Branco, via Banco Central, no tocante à inflação deu resultando, 
derrubando a taxa inflacionária durante o seu período de governo (1964-1967). A atuação de 
Castelo Branco foi rígida, adotou atitudes impopulares (contenção salarial, contenção de 
gastos públicos, desnacionalização da indústria nacional), porém necessárias. Dentro desse 
quadro, por certo o governo seria derrotado pelas previstas eleições diretas em 1966. Sendo 
assim, a Constituição Federal foi alterada e o regime militar estendeu-se além do previsto, 
pelo menos para a população. 

Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
1964 92,12 
1965 34,24 
1966 39,12 
1967 25,01 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

Embora concedendo autonomia e importantes funções, a lei de criação do Banco 
Central acabou sendo desmoralizada pelos seguintes fatos: concedeu-se ao Banco Central a 
função de banco de fomento agrícola, desvirtuando sobremaneira a função primordial da 
autarquia; o Banco do Brasil continuou sua revolta pela retirada de funções e passou a 
receber, assim como o Banco Central, os depósitos voluntários dos bancos privados, que 
deveria ser função exclusiva do Bacen23; o Banco do Brasil, embora sendo permitido receber 
apenas 1% dos valores do governo na "conta movimento", acabava recebendo muito mais; e, 
por fim, a tão propalada independência dos diretores e presidente começava a ser 
rediscutida24. 

21 Ibid., p. 900. 
23 Ibid., p. 672. 
24 ibid., p. 672. 
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Ao encontro do que vem sendo exposto, o desprestígio do presidente e diretores 
alcançou níveis elevados, a ponto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ter sido criada25 

para investigar os ganhos de grupos econômicos com suposta informação privilegiada da 
desvalorização da moeda e criação do cruzeiro novo, acusação esta não comprovada. 

Roberto Campos, que vivenciou com intensidade os fatos, assim explica a "queda" do 
Banco Central26: 

"No Brasil há leis que "pegam" e leis que não "pegam". A que 
criou o Banco Central não pegou. É que o Banco Central, criado 
independente, tornou-se depois subserviente. De austero xerife passou a 
devasso emissor." 

5.2 FIM DA AUTONOMIA: COSTA E SILVA, 1967-1969 

Escolhido pelo militares em outubro de 1966, Artur da Costa e Silva (15.03.1967 a 
31.08.1969) assume o poder em março de 1967 como sucessor de Castello Branco. Porém, 
dois meses antes de assumir, Costa e Silva mostra bem que a conduta do Banco Central será 
diferente com o novo presidente da república Em conversa mencionada por Roberto Campos 
entre o presidente Costa e Silva e o próprio Roberto Campos, este sugeriu ao presidente que 
encerrasse com os boatos de substituição do presidente do Bacen, até porque a lei lhes dava 
mandato fixo justamente para garantir estabilidade e continuidade da política monetária 
Campos disse; 

"O Bacen é o guardião da moeda". 

A resposta de Costa e Silva mostra bem que o Banco Central estaria em desprestígio; 
"O guardião da moeda sou eu"27. 

Como era de se esperar, presidente e diretores do Bacen, com mandato de 6 anos, 
forçosamente renunciaram28. O mandato fixo formalmente caiu apenas com a lei 6045/74, 
25 Ibid., p. 672. 
26 ibid., p. 669. 
27 Ibid.,p. 669. 
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mas na prática a independência de presidente e diretores acabou com Costa e Silva e jamais 
voltou, tendo novo alento apenas a partir da redemocratização do país, o que será visto na 
seqüência. Visando apoio popular e os respectivos méritos pela política monetária, Costa e 
Silva tomou o Banco Central ainda mais desmobilizado, e assim inviabilizou a independência 
do Bacen na condução da política monetária, esta tão almejada por Castello Branco. Sendo 
assim, o Bacen, concebido para atuar no controle monetário, se tornou mero emissor de 
regulamentos burocratizantes e financiador de déficits do governo29. 

Costa e Silva assumiu o poder e constituiu seu ministério sem qualquer remanescente 
de Castello Branco, mostrando assim seu descontentamento com o governo anterior. No 
campo econômico, saiu Roberto Campos e Bulhões e entra Antônio Delfim Neto, que logo 
aumentou as importações, elevou o crédito (fazendo serviço que seria do Banco Central), 
controlou preços e adotou taxas de câmbio flexíveis, mudando em boa medida a política de 
contenção de gastos, mercado livre e indexação trazida por Roberto Campos. 

O período de governo de Costa e Silva foi marcado por protestos estudantis e ação de 
guerrilheiros combatentes do regime ditatorial, que respondeu com atos institucionais, sendo o 
mais importante deles o AI-5, responsável pelo fechamento do congresso nacional e rigidez 
da polícia no contato com a população. Sem o Congresso, Costa e Silva passou a governar 
através de decretos, e economicamente teve bons resultados, havendo decréscimo na inflação 
(de 25% no início do governo para 19%) e prosperidade econômica. 

Na área administrativa do Bacen, o período março/67 - março/70 foi uma fase de 
modificação de alguns setores de sua organização e consolidação das medidas adotadas na 
primeira fase no que tange a instalação do Banco. O novo presidente do Bacen é Emane 
Galvêas. 

De fato a inflação se estabilizou, passou da média de 37% em 1965/66 e ficou entre 
26% e 19% nos 3 anos seguintes, os três sob administração Costa e Silva que, embora tenha 
comprometido a condução da política monetária por um órgão especializado, efetivamente 
conseguiu controlar a inflação. Com o adoecimento do presidente, grupo de militares 
governou o país temporariamente (momento do seqüestro do embaixador dos EUA, Elbrick), 
até que escolheram o novo presidente, o até então pouco conhecido Médici. 

Ibid., p. 672 
ibid., p. 1.203. 
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Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
1967 25,01 
1968 25,49 
1969 19,31 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

5.3 CONTINUISMO: MÉDICI, 1969-1974. 

Emílio Garrastazu Médici (30.10.1969 a 15.03.1974) assume no final de 1969 e decide 
não só manter, mas como ampliar poderes na seara econômica para Delfim Neto, assim mais 
uma vez sepultando qualquer grande função ao Banco Central, desvirtuando-o. Médici 
manteve a linha dura politicamente, justificando que duras medidas eram necessárias porque 
visavam combater as guerrilhas30. 

O presidente também continua a política de controle da inflação, sem contar com o 
Banco Central para essa função, reduzindo mais um pouco a sua taxa anual, embora tenha 
iniciado um processo de aumento da taxa inflacionária ao passar o poder a Ernesto Geisel. 

O período Médici foi marcado economicamente por aumento na receita do imposto de 
renda, por incentivos tributários para as empresas, mas também pela continuação da política 
de vender títulos públicos para financiar déficit. Com empréstimos internacionais o país 
conseguiu melhorar o desempenho de sua balança de pagamentos, e ainda adotou a 
minidesvalorização da moeda, indexação e instituiu o empréstimo compulsório, tudo sem 
qualquer interferência do Banco Central. 

Administrativamente o Banco Central, no período março/70 - março/74 presenciou 
uma melhor distribuição das tarefas e iniciado estudos para uma reorganização global, porém 
sem ter autonomia para efetivamente controlar a expansão monetária, esta a cargo da livre 
disposição do presidente e sua equipe econômica. 

Médici criou também uma poderosa agência de relações públicas, criando slogans 
nacionalistas, mas por outro lado a censura ficava cada vez mais forte contra a liberdade de 
pensamento. 

O rápido crescimento estava legitimando o regime, que resolveu voltar a funcionar o 
congresso nacional. Saliente-se, também, que até o STF (Supremo Tribunal Federal, instância 
máxima do Poder Judiciário brasileiro) teve o número de ministros reduzido de 16 para 11. 
50 SKIDMORE, T. "Brasil: de Castello a Tancredo". P. 254. 
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Em uma eleição apenas de fachada, pois o MDB de Ulysses Guimarães, não tinha a menor 
condição de disputar o poder com os militares. Dessa forma, Geisel foi eleito com 400 votos, 
enquanto Ulysses teve 76. 

Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
1969 19,31 
1970 19,26 
1971 19,47 
1972 15,72 
1973 15,54 
1974 34,55 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

5.4 REABERTURA POLÍTICA: GEISEL, 1974-1979. 

Ernesto Geisel (15.03.1974 a 15.03.1979) assume em 1974. Ex-presidente da 
Petrobrás, Geisel era partidário de Castello Branco (sendo chamado de Castellista), tendo 
assim ideologia diferente das adotadas por Costa e Silva e Médici, os "linhas dura". O novo 
presidente aumentou a participação da iniciativa privada, aboliu a propaganda tão utilizada 
por Médici, diminuiu a repressão à população e a censura dos órgãos de imprensa, além de 
buscar redemocratizar o país de forma gradual, sem com isso perder o comando para a 
população que quer agilidade e tampouco para a parte "linha dura" dos militares. 

Economicamente, Geisel também foi diferente dos dois governantes anteriores, pois 
tirou Delfim Neto e colocou em seu lugar Mário Henrique Simonsen, que logo adotou o II 
PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) enfatizando as benesses dos bens de capital em 
detrimento aos bens de consumo. Simonsen continuou a indexar a moeda e a fomentar as 
minidesvalorizações, visando com isso impedir que a elevação da inflação distorcesse os 
preços reais. 

A elevação da inflação ocorreu por dois principais motivos: primeiro porque não 
estava tão baixa assim, suspeita-se que a inflação oficial de 15,5% em 1973 tenha sido forjada 
por Delfim Neto, enquanto a inflação real teria ficado entre 20 e 25% j l ; e segundo em razão 
da crise do petróleo que aumentou sobremaneira o valor do barril, prejudicando sensivelmente 
a balança de pagamentos do país (o Brasil importava, em 1974, 80% de petróleo para seu 

31 SKIDMORE, T. "Brasil: de Castello a Tancredot". P. 353. 
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consumo). Como conseqüência desse aumento no valor do petróleo, o país foi forçado a 
emprestar capital e a aumentar valor do empréstimo compulsório. 

O convívio com setores linha dura não foi fácil, e por vezes Geisel foi obrigado a 
tomar medidas duras contra a liberdade da população civil. Por outro lado, a sociedade civil 
queria uma mudança mais rápida, agindo para isso sensivelmente a igreja e a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil). Mesmo nessa situação difícil de agradar aos dois lados, Geisel teve 
sucesso, editou o "pacote de abril" em 1977 com reformas; em outubro/78 revogou o AI-5, 
não permitindo assim que governantes venham a fechar o congresso; aboliu prisão perpétua; 
permitiu retomo de muitos exilados e voltou a admitir o "habeas corpus'"2. 

Para sucedê-lo, Geisel queria João Batista Figueiredo, outro "castellista", e conseguiu. 
No Bacen, em março/74 houve início de profundas modificações estruturais 

objetivando maior eficiência da autarquia. Porém, Geisel promulgou leis que diminuíram 
ainda mais as funções do Banco Central, mantendo assim o desprestígio da autarquia iniciada 
por Costa e Silva. As leis foram as seguintes: Lei n° 6.404/76 (Sociedades Anônimas - S.A.): 
Estabeleceu características e natureza das Sociedades Anônimas, dispondo sobre tipo 
(ordinárias, preferenciais ou de fruição) e forma (nominativas, endossáveis e ao portador) das 
ações, assim como responsabilidade dos sócios, entre outras. Lei n° 6.385/76 (Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM): Esta foi criada para disciplinar o funcionamento do mercado de 
valores mobiliários e a atuação dos participantes (companhias abertas, intermediários 
financeiros e investidores). Tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos 
diversos integrantes do mercado, tirando assim algumas das funções do Banco Central. 

Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
1974 34,55 
1975 29,35 
1976 46,26 
1977 38,78 
1978 40,81 
1979 77,25 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

32 Ação judicial que visa assegurar liberdade àqueles que estiverem presos sem justa causa. 
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5.5 DESCONTROLE INFLACIONÁRIO: FIGUEIREDO, 1979-1985. 

João Batista Figueiredo (15.03.1979 a 15.03.1985) assume o poder prometendo 
continuar com a redemocratização do país, mas o período estava turbulento, a começar pelas 
greves que se multiplicavam no país (foram nada menos do que 400 entre janeiro e outubro de 
19793"1) buscando melhoria nas condições salariais. 

No âmbito econômico, embora ainda houvesse sobras de capital no mundo, o período 
é marcado por nova crise do petróleo (1979) e aumento das taxas de juros internacionais, 
prejudicando ainda mais nossa balança de pagamentos. 

Após 11 anos de crescimento ininterrupto, país chegou a uma situação onde o 
crescimento deveria ser colocado em segundo plano, visando assim conter a inflação que 
continuava em elevação e promover ajustes microeconômicos, pelo menos essa era a visão de 
Simonsen, responsável pela área econômica do governo. Insatisfeitos, industriais e outros 
ramos na sociedade clamaram por mudança34, até que Simonsen renunciou e Delfim Neto 
assumiu a pasta, outra vez. Novamente com o discurso de que é preciso crescer, Delfim 
remanejou e lançou o UI PND, permitindo uma maxidesvalorização de 30% visando com isso 
reduzir a expectativa de inflação mas não atuando contra a titubeante balança de pagamentos, 
que influenciava na necessidade de contrair novos empréstimos. 

No campo político, Figueiredo continuou o processo de redemocratização do país, 
promovendo a "lei da anistia" em 1979, permitindo eleições diretas para governo estadual e 
senadores. Os militares da linha dura estavam em situação delicada, mas tentavam combater 
esse processo de redemocratização com atitudes nefastas, tais como enviar carta bomba para a 
sede da OAB, e ainda explodir bomba no Riocentro em evento organizado pela esquerda em 
comemoração ao dia do trabalho35. 

Com a crescente inflação não sendo estagnada, Delfim Neto constatou que o período 
atual era diferente daquele pós Roberto Campos 1967. Em razão disso, o economista do 
governo chegou à conclusão de que realmente a inadimplência externa era evidente em 1982, 
devendo esta ser combatida em detrimento a todas as demais metas econômicas''6. Tal 
passagem mostra bem o papel desempenhado pelo Banco Central: o rumo econômico do país 
"SKIDMORE, T. "Brasil: de Castello a Tancredot". P. 417. 
34 Ibid., p. 419. 
35 Ibid., p. 443. 
36 Ibid., p. 458. 
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era tomado de acordo com as conjunturas da época, ficando a autarquia com a delegação de 
poder para simplesmente expedir telex aos credores internacionais com propostas de 
refinanciamento da dívida. 

O país elabora "carta de intenções" com o FMI em 1982, em razão do desemprego em 
alta, diminuindo ainda mais suas despesas, tais como com Universidades e despesas com 
estatais, mas ainda de forma insuficiente para conter a inflação que chegava a gigantescos 
200% ao ano, desvalorizando o poder de compra do trabalhador e beneficiando o mercado 
financeiro em detrimento ao investimento produtivo. Emissários do FMI, ao analisarem as 
contas brasileiras no tocante ao déficit público, chegaram à lamentável conclusão de que esses 
défícits eram camuflados em contas do Banco do Brasil e Banco Central do Brasil^7, 
mostrando com isso que a idéia original de Campos e Bulhões não passou de ilusão durante 
esses quase 20 anos de surgimento do Banco Central do Brasil, o pseudo "guardião da 
moeda". 

A população continuava sua marcha de maior liberdade exigindo agora as eleições 
diretas para presidente, o que necessitaria de emenda constitucional com aprovação de dois 
terços dos 479 congressistas, ou seja, 320. Com comícios e engajamento de artistas, jogadores 
de futebol e maciço apoio popular, a proposta foi levada ao congresso majoritariamente 
constituído por adeptos dos militares. Com a aprovação de 298 congressistas, a proposta foi 
rejeitada, faltando apenas 22 votos. 

A transição para a sucessão de Figueiredo foi complicada para os militares, pois seu 
grupo político estava cada vez mais dividido entre linha dura e os demais"8, e muitos nomes 
potenciais surgiram, contudo, sem haver uma unidade. O próprio presidente anunciou ficar 
alheio à eleição. Diante dessa confusão, os militares escolheram Paulo Maluf para disputar 
com Tancredo Neves a indicação dos congressistas, sendo este pelo partido opositor. No 
início de 1985 o congresso escolheu, por 480x180, Tancredo Neves o novo presidente do 
Brasil, a tomar posse em 15 de março de 1985. A expressiva votação da oposição só foi 
possível pelo elevado número de desertores do partido do governo39, mas que dessa forma 
pela primeira vez desde 1964 um presidente civil governará a nação. 

CAMPOS, Roberto. A lanterna na Popa, p. 1174. 
SKIDMORE, T. "Brasil: de Castello a Tancredo". P. 444.. 
ibid.,p. 487. 
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Em 1985 deveria assumir a presidência Tancredo Neves, mas dias antes de assumir ele 
foi internado. Sarney, o vice, assumiu provisoriamente, aguardando o momento do presidente 
receber permissão dos médicos. Dessa forma, Sarney simplesmente comandou o ministério 
escolhido por Tancredo. Dias, semanas se passaram e o adoecido presidente continuava no 
hospital, até que em 21 de abril, após 38 dias hospitalizado, Tancredo faleceu. 

Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
1979 77,25 
1980 110,24 
1981 95,2 
1982 99,72 
1983 210,99 
1984 223,81 
1985 235,11 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

5.6 PLANOS HETERODOXOS: SARNEY, 1985-1990. 

José Sarney (15.03.1985 a 15.03.1990), o vice, assumiu informando que continuaria o 
processo de redemocratização. Como prova disso, instituiu o voto dos analfabetos, a 
legalização dos partidos políticos, a eleição direta para as prefeituras municipais. Os militares 
estavam acuados, receosos de serem condenados por crimes cometidos durante o período mais 
agressivo da ditadura Em novembro de 1986 foi eleita a nova assembléia nacional, que ficou 
incumbida de elaborar a nova constituição da república. 

Economicamente, o país continuava a possuir a maior dívida externa do mundo40, com 
todas as mazelas que isso acarreta. Porém, a balança comercial teve bons resultados assim 
como o acúmulo de reservas cambiais teve avanço. Mesmo assim, o ministro da fazenda, 
Dornelles, queria outro acordo com o FMI, o que certamente faria com que o país mais uma 
vez adotasse políticas ortodoxas de contração de despesas em detrimento ao crescimento. 
Pressionado, Dornelles renunciou, assim como o presidente do Bacen, Antônio Carlos 
Lemgruber. Funaro assume o ministério da fazenda. 

Em fevereiro de 1986 Sarney coloca em prática o Plano Cruzado, substituindo o 
cruzeiro pelo cruzado, abolindo a indexação de salários e congelando preços por prazo 

Ibid.,p. 501. 
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indeterminado e alugueres pelo prazo de um ano. O salário mínimo seria reajustado pela 
média dos último seis meses mais abono de 8%. No princípio o plano conseguiu derrubar a 
inflação (fevereiro/1986, último mês antes do plano Cruzado, inflação 22,6%; trimestre 
março-abril-maio teve inflação de 3,38%) do alto nível em que se encontrava, contando com 
forte apelo da população que fiscalizava eventuais subidas de preços de comerciantes, mas o 
resultado inicial não tinha consistência Primeiro porque, controlado os preços e com ganho 
real de salários, a população partiu para as compras, havendo excesso de demanda. As viagens 
internacionais também aumentaram muito. Dessa forma, os produtos começaram a faltar nos 
mercados, ocasionando o chamado "ágio" (preço maior do que o tabelado) para a compra dos 
produtos com maior demanda. O plano ruiu, embora um pacote de medidas tenha sido tomado 
em julho, como elevação do empréstimo compulsório. Em fevereiro de 1987 Brasil decretou a 
moratória da dívida, e ainda teve a notícia da volta da inflação (16,8% em janeiro e 25,9% em 
junho,último mês do Cruzado). Ainda com Sarney no comando, e Funaro sendo substituído, 
foram elaborados novos planos, o Bresser (julho/87) e Verão (janeiro/89), contudo os 
resultados foram bons em um primeiro momento, mas catastróficos em poucos meses, 
chegando a inflação a níveis estratosféricos e inimagináveis, qual seja 84% em março/90. 

Quanto ao Bacen, sua função de combatente da inflação continuava adormecida. 
Porém, surge um novo alento: em 1985 tomou-se a já tardia decisão de buscar uma espécie de 
reordenamento financeiro governamental, ou seja, especificar claramente qual e por quem 
certas funções serão exercidas. Tardia, sim, pois o Banco Central era submisso ao ministro da 
fazenda, recebendo inúmeras funções estranhas ao propósito de garantir s estabilidade da 
moeda, como fiscalização bancária, regulação de crédito ao consumidor e operações de 
fomento. Importante mudança foi separar as contas e funções do Banco Central, Banco do 
Brasil e Tesouro Nacional, o que incrivelmente ainda ocorria. A partir de 1986, foi extinta a 
conta movimento, e o fornecimento de recursos do Bacen ao Banco do Brasil passou a ser 
claramente identificado nos orçamentos de ambas as instituições, eliminando-se os 
suprimentos automáticos que prejudicavam a atuação do Banco Central. Para termos uma 
pequena idéia, de 1967 até 1985 o "guardião da moeda" Bacen expandiu a base monetária do 
país em 39 vezes e os meios de pagamento em 51 vezes, enquanto o produto real cresceu 
meros 1,8 vezes41. Em outras palavras, o passivo cresceu 20 vezes mais do que o ativo, sob os 
"desatentos" olhos do suposto "guardião". 

CAMPOS, Roberto. A lanterna na popa. P. 904. 
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Em um processo que se estendeu até 1988, as funções de autoridade monetária, que 
desde a concepção originária do Bacen deveria sê-lo privativa, foram sendo transferidas 
progressivamente do Banco do Brasil para o BC, enquanto as atividades pouco usuais e 
contraproducentes exercidas pelo Banco Central, tais como aquelas relacionadas ao fomento e 
à administração da dívida pública federal, foram finalmente transferidas para o Tesouro 
Nacional. 

A Constituição de 1988, discutida desde 1986, teve a grande oportunidade de mudar o 
Banco Central, de finalmente fazê-lo ser o efetivo disciplinador da expansão monetária do 
país, não permitindo assim excessos que repercutiriam e repercutem em inflação. 

É de se ressaltar que a Constituição Federal de 1988 efetivamente consagrou 
dispositivos importantes para a atuação do Bacen, como o do exercício exclusivo da 
competência da União para emitir moeda (artigo 164) e o da necessidade de aprovação prévia 
pelo Senado Federal, em votação secreta, após argüição pública, dos designados pelo 
Presidente da República para os cargos de presidente e diretores. Além disso, o §1° do artigo 
164 vedou ao Banco Central a concessão direta ou indireta de empréstimos ao Tesouro 
Nacional, o que poderia parecer o fim dos descontrolados empréstimos para cobrir rombos no 
orçamento. Só parecia. De fato, tal artigo permitiu o empréstimo a instituições financeiras 
federais, tais como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Como demonstração da falta de função específica do Banco Central no tocante à 
expansão monetária, no período março/1985 - novembro/1992 o Bacen teve nada menos do 
que oito presidentes e editou 4.692 atos normativos, uma média de 1,77 ao dia42. 

Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
1985 235,11 
1986 65,03 
1987 415,84 
1988 1034,56 
1989 1782,89 
1990 1476,71 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

Ibid., p. 904 
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5 7 ABERTURA ECONÔMICA: COLLOR, 1990-1992 

Em 1990 assume o governo, pela primeira vez de forma democrática desde a tomada 
do poder pelos militares, Fernando Collor de Melo (15.03.1990 a 02.10.1992). Utilizando-se 
plano de confisco do dinheiro de correntistas, o presidente colocou em prática o Plano Collor 
I (abril/90), com ajuste fiscal profundo, bloqueio por 18 meses de ativos financeiros (US$ 110 
bilhões bloqueados de um total de US$ 150 bilhões existentes pelos correntistas brasileiros) e 
desindexação (câmbio flutuante, com Banco Central atuando no mercando comprando e 
vendendo moeda estrangeira). Saliente-se que o Banco Central projetou uma expansão 
monetária de 9% nesse segundo semestre, porém chegou a 94% no ano. O início (inflação de 
maio/90 em 10%) novamente foi promissor, mas mais uma vez revelou-se a inconsistência da 
medida, pois o limite de Cr$ 50.000,00 disponíveis para cada correntista (cerca de R$ 
2.500,00) prejudicava o poupador em detrimento à aquele gastador costumeiro, fazendo com 
que o comércio e indústria tivessem enormes prejuízos. Pouco tempo depois, a inflação voltou 
(20% em janeiro/91) a altos níveis. Em fevereiro/91 foi lançado o plano Collor n com 
congelamento de preços e salários e aumentos de tarifas públicas. Bom resultado no início 
(inflação 7,2% em março) e volta da inflação depois (dezembro/91 inflação de 22,1%). 

Através do Banco Central e imaginando a competição estrangeira como inibidor do 
aumento da inflação, Collor abriu o mercado brasileiro para produtos estrangeiros. Porém, 
como era de se esperar, a balança comercial começou a apontar rápida deterioração, mesmo 
com os esforços da retomada das exportações feita pelo Banco Central, principalmente através 
de seu diretor de câmbio, Armínio Fraga. 

Em maio/91 a ministra Zélia foi substituída, assumindo Marcílio Marques Moreira. 
Acusado de corrupção, o presidente sofreu o impeachment em votação de 29 de setembro de 
1992, assumindo o poder o vice Itamar Franco. 

Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
1990 1476,71 
1991 480,23 
1992 1157,83 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 
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5.8 PLANO REAL: ITAMAR, 1992-1994. 

Itamar Franco (02.10.1992 a Io. 01.1995) assumiu a presidência apenas para cumprir o 
mandato de 4 anos de Fernando Collor, pois novas eleições já estavam marcadas para fim de 
1994. 

Após sucessivas trocas de ministros da economia, Itamar elaborou o plano real em 
conjunto com o ministro Fernando Henrique Cardoso em 1994, que consistiu em ajuste fiscal 
e desindexação, sendo estruturado em 3 etapas: 1. aumento da carga tributária 2. surgimento 
da URV (unidade referencial de valor) como indexador; 3. criação do real em julho/1994, 
desindexando a economia com a extinção da URV. O resultado do plano real veio nos anos 
seguintes, na administração Fernando Henrique Cardoso. 

Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
1992 1157,83 
1993 2708,17 
1994 1093,89 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

5.9 BACEN FORTE: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 1995-2002 

O então ministro da fazenda de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso (Io. 
01.1995 a Io. 01.2003), realmente conseguiu combater a inflação adotando a tática de 
supervalorizar a moeda (bandas cambiais, não utilizando a paridade cambial), inibindo as 
exportações e incentivando as importações como controladora dos preços internos, sob o 
preço de elevados déficits em contas correntes, que foram parcialmente cobertas pelas 
privatizações de companhias estatais, entrada de capitais financeiros e acordo com FMI. A 
crise da Ásia em 1997 e da Rússia em 1998 afugentou os investidores externos, embora FHC, 
via Banco Central, tenha tentado controlar a situação aumentando a taxa de juros. Fernando 
Henrique foi reeleito em 1998, e ao final do ano promoveu mudança na direção do Banco 
Central, permitindo maior abertura cambial com alargamento da "banda". Logo a medida 
tomou-se ineficaz pois o câmbio foi rapidamente ao teto da banda. Demitiu-se o presidente do 
Bacen, admitiu-se o novo no início de 1999, Armínio Fraga, e foi adotada a livre flutuação da 
moeda em janeiro de 1999 assim como o regime de metas inflacionárias (inflaüon largeting) 
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em 21 de junho de 1999, sendo esta tendo sido adotada com sucesso na Suécia, Inglaterra e 
Nova Zelândia. 

As metas de inflação são estipuladas pela CMN com base no IPCA4j e em junho de 
1999 as fixou para 1999, 2000 e 2001, tendo sida em 8%, 6% e 4%, respectivamente. Em 
junho de 2001 o governo fixou a meta de 2003 em 3,25%, tendo-a ampliado posteriormente, 
assim como fez com as metas de 2004. Para alcançar a meta, o Banco Central utiliza-se da 
taxa básica de juros da economia (SELIC), que influencia o nível de preços dos produtos. 

Ano centro da meta limite máximo inflação real IPCA 
1999 8% 10% 8,9% 
2000 6% 8% 6% 
2001 4% 6% 7,7% 
2002 3,5% 5,5% 12,5% 
2003 4% (ajuste 6%) 6,5% (ajuste para 8,5%) 9,3% 
2004 3,75% (ajuste 5,5°/ 6,25% (ajuste para 8%) 
2005 4,5% 7% 
Fonte. Banco Central do Brasil. 

Após a Constituição Federal de 1988, mas principalmente depois de Fernando 
Henrique Cardoso assumir a presidência, o Banco Central passou a ter uma nova feição, mais 
atuante, mais importante, adotando medidas efetivas e inovadoras no âmbito nacional no 
combate a inflação, como as metas inflacionárias. 

Em 2001 o Banco Central elaborou um importante e novo planejamento estratégico. 
Nessa oportunidade, a Diretoria do Banco Central revisou as orientações estratégicas então 
em vigor e firmou uma declaração de metas futuras, conforme a seguir: 

Missão: Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e do Sistema 
Financeiro Nacional 

Microprocessos: a) formulação e gestão de políticas monetária e cambial compatíveis 
com as diretrizes do Governo Federal; b) Regulação e supervisão do Sistema Financeiro 
Nacional; c) Administração do sistema de pagamentos do meio circulante. 

Visão de futuro: O Banco Central será, nos próximos cinco anos, reconhecido pela 
sociedade brasileira e comunidade internacional por sua eficácia na manutenção da 
estabilidade do poder de compra e do Sistema Financeiro nacional. 
43 IPCA - índice de Preços ao Consumidor Amplo. 
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Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
1995 14,78 
1996 9,34 
1997 7,48 
1998 1,7 
1999 19,98 
2000 9,81 
2001 10,4 
2002 26,41 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

5.10 MANUTENÇÃO: LULA, 2003-... 

Em 01/01/2003 assume a presidência Luis Inácio Lula da Silva, que seguiu a política 
adotada por seu antecessor, mantendo o câmbio flutuante e metas inflacionárias, havendo 
assim controle da inflação. No Banco Central, Henrique Meirelles assumiu a presidência, 
mantendo a política de Armínio Fraga, portanto visando baixa inflação com juros elevados. 

Existem nove delegacias regionais do Banco Central do Brasil espalhadas 
estrategicamente pelo país, tendo o intuito de descentralizar a atuação do Banco Central e com 
isso atingir maior eficiência junto à proximidade dos fatos. Desde a criação do Bacen existem 
nove delegacias regionais espalhadas pelo Brasil, são elas em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza e Belém, sendo a sede em 
Brasília. Especificamente quanto a nossa filial paranaense, conta atualmente com 
aproximadamente 200 funcionários (em todo o Brasil são aproximadamente 6.500 
funcionários), entre procuradores e analistas, sendo, comparativamente às outras filiais, de 
porte médio, embora não haja dúvida quanto a sua importância Cabe ainda mencionar sua 
localização, na Rua Carlos Pioli 133, Bom Retiro, estando no mesmo prédio do SERPRO. 

Anos Taxa de inflação IGP-DI (%) 
2003 7,66 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas 
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CONCLUSÃO 

Banco Central sempre foi um tema bastante curioso, bastante debatido e inquietante. 
Procurando entender melhor este Banco Central tão analisado, este estudo foi fundo, abordou 
desde a idéia de intervenção do Estado na Economia, passando pela concepção de autarquia 
até finalmente chegar no Banco Central do Brasil. 

Em paralelo, correu a pesquisa sobre a inflação, este tormento brasileiro, até que 
ambos, Banco Central do Brasil e inflação, se encontram em 1964. Este sendo o problema; 
aquele, a solução. 

Conforme vimos neste estudo, o início foi promissor e os resultados foram imediatos: 
a inflação passou de 92% em 1964, quando Castello assumiu, para 25% em 1967, quando 
Costa e Silva tomou-se presidente. Porém, a administração Costa e Silva deixou o Banco 
Central em segundo plano, o mesmo ocorrendo nos governos Médici, Geisel e Figueiredo. É 
bem verdade que mesmo assim a inflação permaneceu em patamares razoáveis durante o 
período militar (exceto no período Figueiredo) mas o detrimento do Banco Central como 
gestor do controle monetário acarretou em enormes dívidas contraídas pelo governo, as quais 
o país está pagando até hoje. Dentro dessa esteira, constata-se que durante o período militar, 
principalmente, o Banco Central não atuou da forma pela qual foi concebido, não sendo 
eficiente na condução da política montaria, pois anuiu com constantes elevações na emissão 
de moeda e permitiu empréstimos sem o necessário compromisso com a estabilidade futura, 
curvando-se à ambição "desenvolver agora" dos militares. 

Pode-se argumentar que os empréstimos eram necessários para desenvolver o Brasil, 
porém a forma pela qual foi feita está incorreta, pois a mentalidade individual do governante 
sobrepujou um órgão criado para pensar e tomar atitudes de longo prazo. O equívoco, conclui 
este trabalho, foi querer o desenvolvimento a qualquer custo, mesmo que isso venha trazer 
problemas futuros, o que realmente ocorreu, como se verifica pelas décadas 80 e 90, 
respectivamente caracterizada de estagflação e estagnação. 

O período de redemocratização trouxe novos planos econômicos e novo descontrole 
da inflação, sem nem mesmo a própria Constituição Federal de 1988 conseguir corrigir 
totalmente as adversidades monetárias do país. Com a maior consolidação do período 
democrático, notadamente a partir do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e as 
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adoções do câmbio flutuante e das metas da inflação, o Banco Central voltou a ser importante 
e efetivo para o controle monetário do país, desta feita cumprindo seu papel de "guardião da 
moeda", sem confundir sua função com a busca do desenvolvimento econômico, autorizador 
de empréstimo e renegociador de dívidas, objetivos indubitavelmente importantes, porém 
aquém das possibilidades e da finalidade do Bacen. 

Assim, o Banco Central assume nesse início de século XXI um papel relevante na 
economia brasileira, principalmente por não permitir o descontrole da inflação, ficando para o 
passado cada vez mais remoto a fase de autarquia burocratizante e passiva, típicas do período 
militar. 
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ANEXO - ANÁLISE COMPARADA DO BANCO CENTRAL 

Das considerações envolvidas nos tópicos anteriores pode-se concluir que, via de 
regra, a atividade bancária é extremamente regulamentada e controlada. E é natural quer 
assim seja, visto que as instituições bancárias são extremamente vulneráveis a uma eventual 
crise de confiança, cujos reflexos podem alastrar-se às demais instituições do sistema 
financeiro. Essa condição pode impor pesadas perdas à economia como um todo e à poupança 
popular em particular. 

Neste momento do trabalho, cabe tecer algumas considerações acerca das 
especifícidades e da responsabilidade pela regulamentação e supervisão bancária em âmbito 
internacional, vamos a eles: 

Estados Unidos da América: o sistema do federal reserve (FED) é responsável, em 
âmbito federal, pela supervisão e regulação dos bancos estaduais membros do FED. O 
"Controller of currency" é responsável pelos bancos nacionais. O "federal deposit Insurance 
Corporation" (FDCI) encarrega-se dos bancos segurados não membros do Sistema da reserva 
federal. Em âmbito estadual, as agências estaduais são responsáveis, isoladamente, pela 
fiscalização dos bancos não membros do Sistema da reserva federal e que não possuam 
seguro de depósito. 

Alemanha: O Bundesbank, não desempenha funções específicas de supervisão 
bancária, cabendo essa função à Autoridade Supervisora Federal (ASF). Mantém, todavia, 
estreita cooperação com a ASF, participando ativa e formalmente da regulamentação do 
sistema financeiro. 

França: o Banco da França, cujo Estatuto vem de recente reforma, é o órgão 
responsável pela fiscalização das instituições financeiras. Conforme informação constante da 
"Resenha Comparativa", elaborada pelo BACEN44, a regulamentação bancária é da 
responsabilidade do Conselho Nacional de Crédito (CNC), o qual é composto por dois 
subcomitês. O primeiro de regulamentação bancária - do qual o governador da França 
participa como membro - que tem poder de aprovar toda a regulamentação da vida financeira 
14 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Bancos Centrais de Países Desenvolvidos e em Desenvolvimento -
Resenha Comparativa. Cap. 3, p. 16-20. 
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do país, enquanto o segundo - presidido pelo governador do banco da França - estabelece o 
crédito, decide acerca do direito da criação de bancos e do direito dos bancos estrangeiros se 
estabelecerem no país. Em ambos subcomitês o Banco da França prepara praticamente todos 
os trabalhos. Acrescenta, ainda, a referida Resenha Comparativa, que a Comissão de Controle 
Bancário (CCB), também presidida pelo Governador do Banco da França, ocupa-se de todas 
as questões do controle das operações dos bancos, para verificar se essas operações obedecem 
às regras de segurança, de maneira a preservar os interesses dos depositantes. 

Itália: O Banco da Itália - instituição com funções de banco comercial e 
características de sociedade anônima, sem participação governamental, constituído, porém, 
como sociedade de direito público - encarrega-se da fiscalização das instituições financeiras, 
além de "orientar todas as ações no sentido do bom funcionamento do sistema de 
pagamentos". 

Japão. As funções de regulação, fiscalização e controle dos bancos são executadas de 
forma compartilhada entre o Banco do Japão e o ministério das finanças. 

Inglaterra: O banco da Inglaterra é a única autoridade responsável pela 
regulamentação e fiscalização da atividade bancária A fiscalização convencional foi 
substituída por um esquema de supervisão fundamentado em entrevistas com os diretores dos 
bancos, além do acompanhamento das atividades com base nos dados das instituições. 

Suíça: O Banco nacional da Suíça - companhia consorciada de ações, sem nenhuma 
participação do Governo Federal, administrada pela Assembléia Geral de acionistas, pelo 
Conselho do Banco e pelo seu comitê, sob supervisão da Confederação Suíça - é o órgão 
responsável pela fiscalização e regulamentação das instituições financeiras. 

Será analisado, agora, alguns países em desenvolvimento. 

Argentina. A regulamentação e a fiscalização das instituições do sistema financeiro 
são desempenhadas pelo Banco Central da República Argentina, por intermédio da 
Superintendência das Entidades Financeiras e de câmbio (órgão descentralizado, subordinado, 
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porém ao presidente do Banco Central. Dependente orçamentariamente do Banco Central e 
sujeito à sua auditoria); 

Chile: A regulamentação do sistema financeiro é da responsabilidade do Banco 
Central do Chile, cabendo à Superintendência de Bancos e instituições financeiras (SBIF) a 
supervisão das instituições bancárias, competindo ao Banco Central a decisão quanto às 
propostas apresentadas pela SBIF no que se refere à suspensão do funcionamento ou 
liquidação de instituições insolventes; 

México: Compete ao Banco do México a regulamentação das instituições financeiras; 
a supervisão é da competência da Comissão Supervisora do Sistema Financeiro, da qual 
participam representantes do Banco do México com poderes para sustar por até cinco dias 
úteis a aplicabilidade das decisões dessa comissão, quando possam influenciar a política 
monetária; é facultado, ainda, ao Banco do México solicitar informações diretamente às 
instituições financeiras, assim como acompanhar os inspetores da Comissão Supervisora nas 
visitas às instituições financeiras; 

Venezuela: O Banco Central da Venezuela é responsável pela regulamentação do 
sistema financeiro, competindo a fiscalização à Superintendência de Bancos, sujeitando-se, 
inclusive, o Banco Central da Venezuela á fiscalização pela Superintendência de Bancos. 

Coréia do Sul: Há uma forte influência do Ministro das Finanças na regulamentação e 
controle do sistema financeiro, sendo que a supervisão do sistema encontra-se sob a 
responsabilidade do Banco da Coréia. 

De forma geral, praticamente todos os países analisados possuem mecanismos de 
proteção de depósitos. Quanto aos empréstimos de última instância, constatou-se, como regra 
geral, que os bancos centrais de todos os países examinados são responsáveis pela concessão 
de empréstimos de emergência à instituições afetadas pela crise de liquidez (versão mundial 
do nosso criticado PROER). Alguns casos chamaram a atenção, como por exemplo, nos 
Estados Unidos e Alemanha, onde esse tipo de assistência financeira é concedido, 
teoricamente, apenas aos bancos solventes. 


